
IV. Nepřímé vstřikování paliva 
V roce 1967 dodala společnost Bosch na trh systém D-Jetronic, což bylo celosvětově první 
elektronické vstřikování benzinu řízené tlakem v sacím potrubí. O pět let později využívalo 
již osmnáct automobilových výrobců elektronický systém Bosch L–Jetronic a mechanicko-
hydraulicky řízený K-Jetronic, oba měřící množství nasávaného vzduchu. Předností 
vstřikování bylo exaktní dávkování paliva, kterým bylo možno zvýšit výkon, snížit spotřebu a 
škodlivé emise. V roce 1976 vstřikování benzinu s lambda regulací umožnilo účinnější čištění 
výfukových plynů v třícestném katalyzátoru. V roce 1979 sloučili technici firmy Bosch 
systém Jetronic a plně elektronické zapalování s řízením podle datového pole do jedné řídící 
jednotky nazvané Motronic.  
1. Způsoby nepřímého vstřikování 
U tohoto způsobu přípravy směsi paliva a vzduchu se vstřikuje palivo do sacího kanálu před 
sací ventily motoru (vícebodové vstřikování), nebo do komory škrticí klapky (jednobodové 
vstřikování).  
Vícebodové vstřikování 
Každému válci je přiřazen jeden vstřikovací ventil, který vstřikuje palivo přímo před sací 
ventil příslušného válce (MPI) viz obrázek 38. Tím jsou pro každý válec vytvořeny stejné 
podmínky a rozdělení směsi je stejnoměrné. Průběh vstřikování se pak rozlišuje na 
následující: 
 

Obrázek 38 – Vícebodové vstřikování 
Kontinuální vstřikování  
Je to způsob vstřikování, jenž je nejbližší funkci karburátoru. Vstřikovací ventily jsou 
otevřeny tlakem paliva v palivové soustavě při nastartování motoru, během provozu jsou stále 
otevřeny a uzavírají se po zastavení motoru. Systém používá Bosch K-Jetronic. 
Simultánní vstřikování  
Všechny vstřikovací ventily motoru se ovládají současně, bez ohledu na právě probíhající 
zdvih ve válci. Čas potřebný pro odpaření paliva je pro jednotlivé válce rozdílný. Aby se tento 
nedostatek poněkud potlačil, je na jedno otočení klikové hřídele vstřiknuta jen polovina 
množství paliva potřebného pro spalování. Postup je sice z uvedených méně vhodný, nicméně 
je konstrukčně jednoduchý.  



 

Obrázek 39 – Simultánní vstřikování 
Skupinové vstřikování  
Pro čtyřválcový řadový motor se otvírají současně vstřikovací ventily 1. a 3. válce a 2. a 4. 
válce a to vždy jen jednou za 2 otáčky (pracovní cyklus). Před zavřené sací ventily se vstříkne 
vždy celé množství paliva. Časy pro odpaření jsou rozdílně dlouhé. Dávkování paliva touto 
metodou je přesnější a složitost konstrukce je přijatelná.  
 
Obrázek 40 – Skupinové vstřikování 

Sekvenční vstřikování  
Vstřikovací ventily vstřikují jednotlivě po sobě, v pořadí zapalování, bezprostředně před 
začátkem sání, celé potřebné množství paliva. Optimalizuje se příprava směsi paliva se 
vzduchem a podporuje vnitřní chlazení motoru. Konstrukčně nejnáročnější, ale dávkování 
směsi nejlepší. 
 

Obrázek 41 – Sekvenční vstřikování 
 
 
 
 
 
 



Jednobodové vstřikování 
Jednobodové neboli centrální vstřikování (SPI) je elektronicky řízený vstřikovací systém, u 
kterého je palivo vstřikováno přerušovaně do sacího potrubí z jednoho elektromagnetického 
ventilu na centrálním místě nad škrticí klapkou, viz obrázek 42. Přeprava směsi paliva se 
vzduchem v rozdílně dlouhých větvích sacího potrubí po jeho rozvětvení, srážení par paliva a 
tvorba vírů, způsobuje nerovnoměrné rozdělení směsi, což je nevýhodné proti vícebodovému 
vstřikování. Výhodou tohoto systému je konstrukční jednoduchost a cenová přístupnost. 

 

Obrázek 42 – Jednobodové vstřikování 
 
 
2. Vícebodové vstřikování MPI 
2.1 Bosch K–Jetronic 
Patří mezi první systémy vstřikování. Vstřikování funguje na mechanickém principu, jenž se 
stalo základem pro následné elektronicky řízené systémy. Systém Bosch K–Jetronic je 
vstřikovací zařízení s plynulým (kontinuálním) vstřikováním za nízkého tlaku s mechanicko-
hydraulickým způsobem odměřování množství paliva. Množství nasávaného vzduchu je 
měřeno pomocí klapky měřiče vzduchu. Ten je integrován v jednom tělese společně s 
rozdělovačem množství paliva. Kromě standardních funkcí lze motor vozidla vybavit 
následnými přídavnými funkcemi s ohledem na specifické požadavky odběratele. Jsou to:  
obohacení směsi ve fázi po startu v závislosti na zrychlení  
korekce směsi ve fázi uvolnění (Cut Off)  
omezení otáček (ochrana proti přetáčení)  
korekce nadmořské výšky  
Funkční princip 
Vstřikovací ventily umístěné před sacím ventilem válce se otevírají a vstřikují palivo od 
okamžiku, kdy tlak benzinu dosáhne nastavené hodnoty cca 0,33 MPa. Je-li motor v chodu, 
jsou ventily stále otevřeny, uzavírací jehly nepřetržitě vibrují a rozprašují tak palivo.  
Množství benzinu je řízeno v závislosti na množství nasávaného vzduchu. 
Množství vzduchu se měří měřičem množství vzduchu. Měřič je mechanické zařízení, 
montované před škrticí klapkou ve směru proudění vzduchu. Poloha škrticí klapky je určena 
polohou pedálu akcelerátoru, určuje množství nasávaného vzduchu a tím i výkon motoru. V 



závislosti na množství nasávaného vzduchu regulátor a rozdělovač paliva nepřetržitě dávkuje 
a rozděluje palivo tak, aby směs pro každý válec byla přesně ve stanoveném poměru 
Konstrukce K - Jetronic – má tři základní obvody:  
palivový obvod  
obvod nasávaného vzduchu  
dávkování paliva  
 
1- vstřikovací ventil 12- palivové čerpadlo 
2- sací potrubí 13- zásobník tlaku paliva  
3- šoupátko přídavného vzduchu 14- čistič paliva 
4- škrticí klapka 15- ventil studeného startu 
5- regulace směsi 16- akumulátor  
6- regulátor řídícího tlaku 17- spínací skříňka zapalování 
7- rozdělovač množství paliva 18- řídící relé 
8- regulátor systémového tlaku 19- časový termospínač 
9- šroub bohatosti směsi 20- rozdělovač 
10- měřič množství vzduchu 21- šroub přídavného vzduchu 
11- nádrž (seřízení volnoběžných otáček) 
Obrázek 43 – Bosch K–Jetronic 
Palivový obvod 
Zajišťuje filtraci, regulaci a rozdělení paliva k jednotlivým válcům motoru v potřebném 
množství a tlaku. Benzin je nasáván z nádrže (11) palivovým čerpadlem (12) a vytlačován 
přes paralelně připojený zásobník tlaku paliva (13) a čistič paliva (14) do rozdělovače 
množství paliva (7). Regulátorem systémového tlaku (8) je systémový tlak udržován na 
hodnotě 480 kPa. Přebytečné palivo je dováděno z regulátoru (8) zpět do nádrže (11). Z 



rozdělovače množství paliva (7) je palivo přiváděno k jednotlivým vstřikovacím ventilům (1). 
Vstřikovací ventily vstřikují nepřerušovaně na sací ventily. Otevírány jsou tlakem paliva. 
Zásobník paliva (akumulátor) (13) 
Zásobník tlaku paliva udržuje po vypnutí motoru tlak v palivovém systému po nezbytně 
nutnou dobu. Během provozu potlačuje rázy chodu palivového čerpadla. Usnadňuje spouštění 
teplého motoru. Tlak je vyvolán silou pružiny (2) na membránu (4) viz obrázek 38  

 
1- komora pružiny 5- zásobník paliva 
2- pružina 6- usměrňovací plech 
3- doraz 7- přívod paliva 
4- membrána 8- výstup paliva 
Obrázek 44 – Zásobník tlaku paliva 
 
 
Čistič paliva (14) 
 
Obrázek 45– Jemný čistič paliva 
Jemný čističe paliva zachycuje nečistoty 
do průměru asi 0,01 mm. Papírová vložka 
má účinnou plochu 530 000 mm2. 
 
 

 
Regulátor systémového tlaku (8) 
Pro dosažení přesného dávkování paliva, musí 
být tlak v palivové systému během celého 
období chodu udržován na konstantní hodnotě 
480 kPa. To zajišťuje regulátor systémového 
tlaku. Elektrické palivové čerpadlo dodává více 
paliva, než je potřebné. Tlak paliva působí proti 
vratné síle pružiny pístu regulátoru čímž vzniká 
systémový tlak.  
 
1- vstup systémového tlaku 
2- výstup do palivové nádrže 
3- píst 
4- přepouštěcí ventil 
5- vstup řídícího tlaku (z regulátoru řídícího tlaku) 
6- těsnění 
Obrázek 46 – Regulátor systémového tlaku 



Stoupne-li tlak paliva v systému, 
píst (3) se posune proti pružině, 
zvětší se průtok do palivové nádrže 
a poklesne systémový tlak. 
Poklesne-li systémový tlak pod 
stanovenou hodnotu, přitlačí 
pružina píst, zmenší se průtok 
paliva a systémový tlak stoupne. 
Při vypnutí motoru přestane 
čerpadlo dodávat palivo, 
systémový tlak klesne a tlakem 
pružiny dojde k uzavření průtoku. 
 
 
 
 
Vstřikovací ventil (1) 
 

Obrázek 47 - Vstřikovací ventil 
Klidová poloha (ventil uzavřen) na 
obrázku 47a) nastává u vypnutého 
motoru. Vstřik paliva na obrázku 47b) 
nastane tehdy, jestliže tlak paliva bude 
větší než 330 kPa. Během vstřikování 
se jehla v sedle ventilu chvěje a lépe 
rozprašuje palivo 
Vstřikovací ventil pro studený start 
motoru (15) 
Na rozdíl od ventilu předchozího je 
tento ventil ovládán elektricky. Ve 
vypnutém stavu je průtok paliva 
zablokován. Po přivedení napětí do 
vinutí cívky magnetu projde proud, 
jádro uvolní přívod paliva a to vteče do 
rotační trysky. Ta je uvedena do 
rotujícího pohybu a velmi jemně 
rozpráší palivo do sacího potrubí. 
Působení ventilu při teplotě 200C trvá 
7-8 sekund. Doba působení se snižuje 
se zvyšováním teploty. Při teplotě 350C 
je působení zcela vyřazeno. 
Vraťte se k obrázku 43 a zjistěte jak je 
ovládán tento elektromagnetický ventil. 
 
 
 

 
 
 
 



Obrázek 48 – Elektromagnetický ventil pro 
spouštění studeného motoru 
Obvod nasávaného vzduchu 
Měřič množství vzduchu (viz obrázek 50)) 
Motorem nasávaný vzduch proudí přes měřič 
množství vzduchu, který je umístěn před 
škrticí klapkou. V měřiči se nachází 
vzduchový trychtýř a pohyblivá vzduchová 
klapka. Ta je proudícím vzduchem zvedána a 
její pohyb je přenášen na řídící pístek (9) v 
rozdělovači množství paliva (14), který 
určuje dávku paliva. Řídící pístek (9) pouští 
systémový tlak (10) ze spodních komor 
diferenčních tlakových ventilů do komor 
horních. Malý zdvih vzduchové klapky 
znamená malé nadzvednutí řídícího pístku 
(9) a vytvoření štěrbiny (16) malého 
průtočného průřezu řídící hranou (17). Při 
velkém zdvihu vznikne velká štěrbina. 
Vznikne lineární závislost mezi polohou 

vzduchové klapky a průtočným průřezem řídící štěrbiny (16). Na pístek (9) kromě vzduchové 
klapky působí i řídící tlak (13). 
Řídící tlak je od tlaku systémového oddělen tryskou (19) (obrázek 52). Rozdělovač množství 
paliva je spojen s regulátorem řídícího tlaku (22) palivovým potrubím. U studeného motoru je 
hodnota řídícího tlaku (13) asi 50 kPa, při provozní teplotě motoru stoupne asi na 370 kPa. 
Řídící tlak (13) působí přes tlumicí trysku (21) na řídící pístek (9) a vytváří sílu, která směřuje 
proti nadzvednutí řídícího pístku. 
 

1- vzduchový trychtýř 5- 
protizávaží 
2- vzduchová klapka 6- 
otočný čep 
3- odlehčovací průtočný 
průřez 7- páka 
4- seřizovací šroub bohatosti 
směsi 8- plochá pružina 
Obrázek 49 – Měřič 
množství nasávaného 
vzduchu 
 
2- vzduchová klapka 11- 
odměřené množství paliva 
6- otočný čep 12- štěrbinový 
válec 
7- páka 13- řídící tlak 
9- řídící pístek 14- 
rozdělovač množství paliva 
10- přívod paliva 15- měřič 
množství vzduchu 



Obrázek 50 – Měřič množství 
vzduchu s rozdělovačem množství 
paliva 
Je-li motor v klidu, spočívá 
vzduchová klapka na listové pružině 
vymezující přesnou klidovou polohu 
(není na obrázku) a uzavírá průtočný 
průřez vzduchového trychtýře. Při 
chodu motoru proud vzduchu 
vychyluje vzduchovou klapku z 
klidové polohy úměrně nasávanému 
množství vzduchu. Přes páku (7) je 
pohyb přenesen na řídící pístek (9) 
jenž plní funkci rozdělovače paliva. 
V jeho horní části jsou svislé řídící 

štěrbiny šířky 0,2 mm, jejichž počet odpovídá počtu válců motoru. Řídící štěrbina je spojena s 
horní komorou diferenciálního tlakového ventilu. Kromě toho na řídící pístek (9) působí řídící 
tlak (13), jenž je od tlaku systémového oddělen škrtící tryskou (není označena). 
Regulátor řídícího tlaku s membránou 
Regulátor řídícího tlaku mění velikost řídícího tlaku v závislosti na teplotě motoru a na 
podtlaku v sacím potrubí. Membrána (10) pro plné zatížení rozděluje regulátor na dvě 
komory. Horní komora je spojena hadičkou (12) se sacím potrubím.  

S otvíráním škrticí klapky se podtlak v 
sacím potrubí zmenšuje a při plném 
zatížení dosedne membrána (10) na 
dolní doraz (11), ventilová pružina (7) 
se odlehčí, ventilová membrána (1) se 
prohne a sníží řídící tlak (13). 
Snížením řídícího tlaku dojde k 
obohacení směsi. 
 
1- membránový ventil 9- odvzdušnění 
2- odtok paliva (zpět do nádrže) 10- 
membrána 
5- bimetalová páska 11- dolní doraz 
6- elektrické vyhřívání 12- připojení 
podtlaku (sací potrubí) 
7- ventilová pružina 13- řídící tlak z 
rozdělovače množství paliva 
Obrázek 51 – Regulátor řídícího tlaku 
s membránou 
Řídící tlak je od systémového tlaku 
oddělen škrtící tryskou (19)(obrázek 
52). Palivovým potrubím je 
rozdělovač množství paliva spojen s 
regulátorem řídícího tlaku (22). U 
studeného motoru je hodnota řídícího 
tlaku (13) 50 kPa. Při provozní teplotě 
stoupne na 370 kPa. Řídící tlak (13) 
působí přes tlumicí trysku (21) na 



řídící pístek (9) a vytváří 
sílu, která směřuje proti 
nadzvednutí řídícího 
pístku. 
 
9- řídící pístek 19- škrticí 
tryska 
10- systémový tlak 20- 
síla vyvolaná nasávaným 
vzduchem 
13- řídící tlak 21- tlumicí 
tryska 
18- diferenční tlakový 
ventil 22- přívod z 
regulátoru řídícího tlaku 
Obrázek 52 - Systémový a 
řídící tlak 
Diferenční tlakové ventily  
Diferenční tlakové ventily 
udržují konstantní tlakový 

spád v řídící štěrbině (16), nezávislý na množství vstřikovaného paliva. Tlakový rozdíl mezi 
dolní komorou (27) a horní komorou je 10 kPa. To znamená že v horní komoře je 470 kPa. 
Pokud motor potřebuje větší množství paliva, řídící pístek (9) se posune nahoru, zvýší se tlak 
v horní komoře (23), membrána (26) mezi komorami se víc prohne a do vstřikovacích ventilů 
proudí více paliva. Při požadavku na menší množství paliva pístek (9) poklesne, sníží se tlak v 
horních komorách (23), průtočný průřez mezi membránou (26) a trubičkou se zmenší a tím se 
zmenší i množství paliva vedené ke vstřikovacímu ventilu 



 
9- řídící pístek 23- horní komora diferenčního ventilu 
10- systémový tlak 24- výstup ke vstřikovacímu ventilu 
16- řídící štěrbina 25- pružina ventilu 
17- řídící hrana 26- membrána ventilu 
18- diferenční tlakový ventil 27- dolní komora diferenčního ventilu 
Obrázek 53 – Diferenční tlakové ventily v rozdělovači množství paliva 
 
a) velké množství vstřikovaného b) malé množství vstřikovaného paliva paliva 
Obrázek 54 – Činnost diferenčního tlakového ventilu 
Pokud motor potřebuje větší množství paliva řídící pístek se posune nahoru, membrána se 
více prohne a do vstřikovacích ventilů bude proudit více paliva (obrázek 54 a)). Při potřebě 
dodávky menšího množství paliva řídící pístek poklesne, sníží se tlak v horních komorách, 
průtočný průřez mezi membránou a trubicí se zmenší a tím se zmenší množství paliva vedené 
ke vstřikovacímu ventilu. 
Vstřik paliva (vytvoření zápalné směsi) 
Zápalná směs je tvořena v sacím potrubí a ve válci motoru. Palivo je nepřetržitě vstřikováno 
vstřikovacím ventilem na sací ventil. Sací ventil je tím chlazen a rozprášené palivo se 
odpařuje. Po otevření sacího ventilu nasávaný vzduch strhává odpařené palivo, při sacím 
zdvihu se nasávaný vzduch promísí s odpařeným palivem a vytvoří zápalnou směs. 
Přizpůsobení dávkování paliva různým režimům chodu motoru 
Dosud byla popisována funkce základního dávkování paliva. Do ní jsou nutné zásahy k 
optimalizaci výkonu motoru, složení výfukových plynů, usnadnění spouštění motoru a 
zlepšení jízdního komfortu.  
Spouštění studeného motoru 



Spouštění studeného motoru je podpořeno ventilem pro spouštění studeného motoru. Doba 
otevření tohoto vstřikovacího ventilu je řízena časovým termospínačem v závislosti na teplotě 
motoru. Ventil je ovládán elektromagneticky a je v činnosti pouze při spouštění motoru. 
Časový termospínač  
určuje dobu vstřiku ventilu pro spuštění studeného motoru. Regulačním prvkem v časovém 
termospínači je bimetalová páska. Ke zkrácení časů rozpínání je vyhřívána. Při teplotě nad 
400C jsou kontakty termospínače rozpojeny. Při nižších teplotách se kontakty spojí, čímž dají 
podnět pro otevření vstřikovací trysky za studena. Doba po kterou jsou kontakty spojeny je 
dána mírou poklesu teploty motoru. Tak například při teplotě –200C se kontakty termospínače 
rozepnou po 8 sekundách. 
Postupné ochuzování směsi při zahřívání motoru 
Při spuštění studeného motoru je zapotřebí vytvořit bohatou směs. Se vzrůstající teplotou se 
musí zápalná směs postupně ochuzovat. Složení směsi se během zahřívání reguluje změnou 
řídícího tlaku prostřednictvím regulátoru řídícího tlaku. 
Šoupátko přídavného vzduchu  
Studený motor představuje větší hydraulické odpory, jenž musí překonávat při běhu 
naprázdno. Proto je těleso škrtící klapky opatřeno obtokovým kanálem, kterým je za škrtící 
klapku nasáváno větší množství vzduchu. Průtok vzduchu je řízen šoupátkem přídavného 
vzduchu v závislosti na teplotě motoru. Je-li motor studený, je šoupátko otevřeno a větší 
množství vzduchu společně s větším množstvím paliva zvýší volnoběžné otáčky. Se zvyšující 
se teplotou dochází k uzavírání šoupátka a ke snižování volnoběžných otáček.  
 

1- elektrické připojení  
2- elektrické vyhřívání  
3- bimetalová páska  
4- clona (šoupátko)  
5- obtokový kanál  



Obrázek 55 – Šoupátko přídavného vzduchu  

 
3- bimetal  
4- clona (šoupátko) 
5- obtokový kanál  
6- otvor v clonícím šoupátku  
7- čep  
Obrázek 56 - Šoupátko přídavného vzduchu (příčný řez)  
Přizpůsobení dávky paliva zatížení motoru.  
Přizpůsobení složení směsi paliva pro různé provozní podmínky jako je běh naprázdno, 
částečné a plné zatížení je dáno přesně určeným tvarováním vzduchového trychtýře.  
Obohacení směsi prostřednictvím snížení řídícího tlaku. 

 
1- pro plné zatížení  
2- pro částečné zatížení  
3- pro běh naprázdno  
Obrázek 57 – Úprava tvaru vzduchového trychtýře  
Při částečném zatížení pracuje motor s chudou směsí. Pro plné zatížení je zapotřebí bohatá 
směs ( lambda = 0,85 až 0,90). Míra obohacení směsi je dána tvarem vzduchového trychtýře 



měřiče množství vzduchu a snížením řídícího tlaku pomocí regulátoru řídícího tlaku. Zde se 
mění velikost řídícího tlaku nejen v závislosti na teplotě motoru, ale i v závislosti na podtlaku 
v sacím potrubí. Prohlédněte obrázek 43 v návaznosti na obrázek 51.  
Systém K-Jetronic s lambda regulací 
U automobilů s trojcestným katalyzátorem se musí složení směsi regulovat na hodnotu 
odpovídající stechiometrické směsi, tedy λ = 1. Tuto regulaci provádí řídicí jednotka, která 
vyhodnocuje signál lambda–sondy a potřebným způsobem ovlivňuje proces směšování. U 
systému K-Jetronic se za tím účelem mění tlak v dolních komorách diferenčních tlakových 
ventilů. Ty jsou proto od tlaku v systému odděleny pevnou škrticí štěrbinou. Tlak v dolních 
komorách se příslušným způsobem mění pomocí tzv. taktovacího ventilu. Tento taktovací 
ventil (jeho otevření nebo zavření) je ovládán řídicí jednotkou. Neprotéká-li jím elektrický 
proud, je uzavřen a v dolních komorách pak působí tlak paliva v systému. 
 
 
2.2 Bosch KE–Jetronic 
 
Obrázek 58 – Bosch KE–Jetronic 
Funkční princip 
Je stejný jako u systému K–Jetronic. Je založen také na měření množství vzduchu, ale měřič 
množství vzduchu je vybaven potenciometrem, který dává informace pro větší nebo menší 
otevření štěrbin rozdělovače paliva a to podle změny množství vzduchu. KE-Jetronic je, ve 



srovnání se systémem K–Jetronic, navíc vybaven elektronickou řídící jednotkou (EŘJ), která 
zpracovává signály snímačů umístěných na motoru a získává tak údaje pro ovládání 
elektrohydraulického výkonného mechanizmu. Ta pak s ohledem na různé provozní 
podmínky motoru přizpůsobuje množství vstřikovaného benzínu.  
Vstřikovací systém KE–Jetronic je tvořen třemi základními obvody: 
palivový obvod  
obvod nasávání vzduchu  
elektro / elektronický obvod  
Palivový obvod 
Téměř všechny díly palivového obvodu jsou obdobou dílů vstřikování K–Jetronic. Obvod se 
liší regulátorem hlavního tlaku, ve kterém se hydraulický protitlak na píst rovná hlavnímu 
tlaku. Čerpadlo, akumulátor tlaku, palivový filtr a tradiční vstřikovací ventily – jsou obdobné 
jako K–Jetronic 
Vstřikovací ventily u pozdějších verzí byly opatřeny přívodem přídavného vzduchu, čímž 

bylo dosaženo lepšího 
rozprášení palivové směsi. 
 
1- vstřikovací ventil 
2- vzduchové potrubí 
3- rozdělovací sací potrubí 
4- škrticí klapka 
Obrázek 59 – Vstřikovací 
ventil s obtékajícím 
vzduchem 
Regulátor hlavního tlaku  
Má za úkol udržovat stálý 
napájecí tlak paliva. U KE–
Jetronic je řídící tlak totožný 
s tlakem systémovým. Řídící 
tlak nesmí kolísat, neboť 
jakákoliv pulzace tohoto 
tlaku má přímý vliv na 
složení zápalné směsi. 
Jakmile při spuštění motoru 
začne elektrické čerpadlo 

dopravovat palivo, přesune se membrána regulátoru směrem dolů. Membránu následuje těleso 
ventilu posouvané horní pružinou. Po krátkém posunutí se těleso ventilu opře o svůj doraz a 
může začít regulace systémového tlaku. Palivo může být přepouštěno do palivové nádrže 
kolem uvolněného těsnění. Funkce regulátoru je zřetelnější s připojenými obvody podle 
obrázku 58. 



 
Obrázek 60 – Regulátor systémového tlaku 
 

 
1- systémový tlak paliva 
2- uzavírací tlak paliva regulátoru systémového tlaku 
3- tlak paliva zvyšovaný prostřednictvím zásobníku tlaku 
4- otevírací tlak vstřikovacích ventilů 
Obrázek 61 – Průběh systémového tlaku paliva po zastavení motoru 
Po zastavení motoru přestane pracovat elektrické čerpadlo, tlak v palivovém systému 
poklesne, talířek ventilu se přesune do uzavřené polohy a posune přilehlé těleso ventilu proti 
pružině dokud se neuzavře těsnění. Tlak poklesne pod otevírací tlak vstřikovacích trysek a 



zásobník tlaku zvýší tlak na určitou hodnotu ( ta je nižší než otevírací tlak vstřikovacích 
trysek). 
Obvod nasávání vzduchu 
Měřič množství vzduchu je podobný systému K-Jetronic 
Elektro/elektronický obvod 
U KE-Jetronic musí napájet řídící jednotku, spínač škrtící klapky, potenciometr měřiče 
množství vzduchu a elektrohydraulický výkonný mechanismus.  
Řídící jednotka 
Na základě údajů snímačů (počtu otáček motoru, teplotě motoru, režimu volnoběhu, fázi 
uvolnění, plném zatížení, poloze klíčku v zapalování, lambdě-sondě a jiných) řídí ovládacím 
proudem elektrohydraulický výkonný mechanismus. 
Rozdělovač množství paliva 
Základní dávka paliva se přizpůsobuje množství nasávaného vzduchu a je určena pomocí 
rozdělovače množství paliva. Jako u K–Jetronic je množství nasávaného vzduchu hlavní 
veličinou pro určení dávky paliva. Rozdíl je v určení polohy vzduchové klapky 
prostřednictvím potenciometru, jehož změny odporu jsou vyhodnocovány řídící jednotkou. 
Pohyb vzduchové klapky je přes páku dále přenášen na řídící pístek, jehož poloha určuje 
velikost průtočného průřezu řídící štěrbiny, kterou proudí palivo do horních komor 
diferenčních ventilů a dále do vstřikovacích ventilů. 

 
Obrázek 62 – Rozdělovač množství paliva s elektrohydraulickým regulátorem tlaku paliva 
Diferenční tlakové ventily (viz obrázek 63) 
Diferenční ventily udržují tlakový spád v řídící štěrbině (18) mezi horní a dolní komorou 
ventilu, který je nutný pro zachování lineární závislosti mezi množstvím nasátého vzduchu a 
množstvím vstříknutého paliva. Tlakový rozdíl mezi horní (7) a dolní komorou (8) je 
udržován na hodnotě 20 kPa a je nezávislý na množství vstřikovaného paliva. Pokud proudí 
do horní komory (7) velké množství paliva, prohne se ventilová membrána (9) dolů a otevře 
se výstup paliva ke vstřikovacím ventilům až do okamžiku obnovení nastaveného tlakového 
rozdílu mezi horní a dolní komorou. Průhybem ventilové membrány se reguluje množství 
vstřikovaného paliva.  



 
3- přívod paliva (systémový tlak) 15- řídící pístek 
4- vedení ke vstřikovacímu ventilu 16- tlumicí tryska 
5- zpětné vedení (odtok paliva k 17- tlačná pružina 
regulátoru systémového tlaku) 18- řídící hrana a štěrbina 
7- horní komora diferenčního 19- palivo od hydraulického  
ventilu nastavovače tlaku 20- pružina ventilu 
8- dolní komora diferenčního ventilu 21- těsnící kroužek 
9- membrána ventilu  
Obrázek 63 – Řídící pístek a diferenční tlakové ventily rozdělovače množství paliva 



 
Obrázek 64 – Diferenční tlakový ventil 
Přizpůsobení dávkování paliva různým režimům chodu motoru  
Elektronická řídící jednotka 
Pro určení dávky paliva je množství nasávaného vzduchu hlavní řídící veličinou. Řídící 
jednotka zaznamenává další veličiny určující režim chodu motoru např. spouštění motoru, běh 
naprázdno, plné zatížení, otáčky motoru, teplotu motoru, složení zápalné směsi (lambda –
sonda). Signály jsou vyhodnoceny a řídící jednotka mění řídící proud v elektrohydraulickém 
nastavovači tlaku paliva a tím i dávku paliva. 
Elektrohydraulický nastavovač tlaku paliva 
Na základě režimu chodu motoru určuje elektronická řídící jednotka velikost řídícího proudu 
do elektrohydraulického regulátoru tlaku paliva, čímž mění tlak paliva v dolních komorách 
diferenčních ventilů. Tím se pak mění i vstřikované množství paliva. 
Spouštění studeného motoru 
U starších verzí KE – 1 a KE – 2 je spouštění stejné jako u K – Jetronic. 
Od typu KE – 3.1 je spouštění studeného motoru řízeno digitální řídící jednotkou zvýšením 
dávky paliva v závislosti na teplotě motoru. Tím odpadá ventil pro spouštění studeného 
motoru. 
Obohacení po spuštění motoru 
Obohacení zlepší chování motoru po jeho spuštění za nízkých teplot. Obohacení je 
přizpůsobeno nejmenší možné spotřebě paliva, je závislé na teplotě motoru a je časově 
omezeno. Informaci o stavu podává snímač teploty motoru. Signál zpracovává elektronická 
řídící jednotka. 



Obohacení při zahřívání motoru 
Směs je obohacována v závislosti na teplotě, zatížení a otáčkách motoru. Ukončení 
obohacování končí po dosažení teploty asi 800C 
Řízení volnoběžných otáček šoupátkem přídavného vzduchu 
Volnoběžné otáčky studeného motoru lze zvýšit pomocí šoupátka přídavného vzduchu  
To do činnosti vstupuje jen tehdy, není-li motor na provozní teplotě. Se zvýšením teploty 
odporovým ohřevem se bimetalická destička deformuje a tím uzavírá vzduchový průduch  
Řízení směsi při ohřevu motoru  
Při ohřevu motoru řídící jednotka a elektrohydraulický výkonný mechanismus minimalizují 
(ale na potřebné úrovni) obohacování palivové směsi  
Zatížení motoru  
Informaci o zatížení motoru podává poloha klapky v difuzoru měřiče množství vzduchu. 
Škrtící klapka informuje řídící jednotku o poloze „plné zatížení“prostřednictvím spínače. K 
obohacení směsi dochází v rozmezí 1500 až 3000 ot./min. a nad 4000 ot./min. Obohacení 
provádí elektrohydraulický výkonný mechanismus  
Akcelerace (fáze zrychlení)  
Při teplotě motoru 800C řídící jednotka na základě signálu od potenciometru měřiče vzduchu a 
poloze škrtící klapky, dá povel elektrohydraulickému výkonnému mechanismu po dobu 1 sek.  
Decelerace (fáze uvolnění)  
Je-li motor v chodu s otáčkami vyššími než je režim volnoběhu, je možné přerušit napájení 
rychlým uvolněním pedálu akcelerátoru a jeho navrácením do klidové polohy (Cut Off). Tato 
informace je převedena na řídící jednotku spínačem škrtící klapky. Řídící jednotka současně 
obdrží informaci o počtu otáček, změní směr proudu v elektrohydraulickém výkonném 
mechanismu a dojde k uzavření přívodu benzinu ke vstřikovacím ventilům  
Korekce složení směsi paliva se změnou nadmořské výšky .  
Zdrojem informace je snímač tlaku, jenž vyšle příslušný signál řídící jednotce. Ta pak 
prostřednictvím elektrohydraulického výkonného mechanismu provede úpravu množství 
paliva  
Ochrana před poškozením vysokými otáčkami  
Ochrana se provádí přerušením napájení paliva k motoru. Řídící jednotka vyhodnocuje rozdíl 
mezi jmenovitou a skutečnou hodnotou otáček motoru. Při překročení povolené maximální 
hodnoty dojde k omezení otáček  
Řízení a regulace emisí na výfuku  
Potřebné informace poskytuje lambda sonda, jenž vysílá napěťový signál na řídící jednotku. 
Ta pak podle programu řídí množství vstřikovaného benzinu  
 
2.3 Bosch L – Jetronic 
Systém L – Jetronic je výsledkem dalšího vývoje vstřikování paliva u zážehových motorů. Je 
to elektronicky řízený vstřikovací systém s přerušovaným simultánním vstřikováním paliva 
do sacího potrubí a měřičem množství nasávaného vzduchu. Vývoj pak přinesl další jeho 
varianty (LU-, LE-, LH-Jatronic). Hlavní řídicí veličinou je nasávaný vzduch (Luft - L-
Jetronic). 
Funkční princip 
Systém zjišťuje množství vzduchu potřebné pro chod motoru s přihlédnutím k jeho zatížení. 
Podle toho pak dávkuje množství benzinu potřebné pro jeho optimální spalování.  
Vstřikovací systém L – Jetronic se skládá z následujících částí: 
palivový systém  
měřič množství vzduchu  
elektro-elektronický systém (snímače a čidla, akční členy a elektronická řídící jednotka)  



 
Obrázek 65 – Schéma vstřikovací soustavy Bosch L - Jetronic 
Palivový obvod 
Tvoří jej palivová nádrž, elektrické palivové čerpadlo, čistič paliva, regulátor tlaku paliva a 
relé ke spínání palivového čerpadla 



Palivové čerpadlo  
Po zapnutí zapalování běží čerpadlo tak dlouho, jak dlouho je ovládán spínač spouštěče. K 
trvalému zapnutí povolí řídící jednotka až při běžícím motoru. 
Regulátor tlaku paliva 
Diferenční tlakový regulátor řízený membránou nastavuje tlak paliva v rozdělovací trubici, po 
případě na vstřikovacích ventilech tak, aby rozdíl tlaků mezi sacím potrubím a palivovým 
systémem zůstal při všech provozních podmínkách motoru konstantní. Množství 
vstřikovaného paliva je určeno pouze dobou otevření vstřikovacího ventilu 
 
Obrázek 66 - Regulátor tlaku paliva (chod naprázdno) 
Vstřikovací ventil 
Je přiřazen každému válci motoru. Je ovládán elektromagneticky. Některé verze instalují 
vstřikovací ventil s přisáváním vzduchu. „Obalením vzduchem“ paprsku vstřikovaného paliva 
se zabraňuje tvorbě kapének. Snižuje se tím podíl škodlivin ve výfukových plynech 

 
Obrázek 67 – Vstřikovací ventil 
Vstřikování je simultánní. Doba vstřikování závisí na poloze klapky ve snímači množství 
protékajícího vzduchu. Poloha klapky měřiče průtoku vzduchu a počet otáček motoru jsou 



hlavními informacemi pro řídící jednotku. Kromě toho získává řídící jednotka korekční 
informace od dalších snímačů a to: 
teploty vzduchu a motoru (oleje)  
spínač koncové polohy škrticí klapky pro přerušení dodávky paliva při brzdění motorem a 
obohacení směsi pro plné zatížení  
složení výfukových plynů přes lambda sondu  
Z těchto informací určuje řídící jednotka okamžik otevření a zavření vstřikovacího ventilu 
Měřič množství vzduchu 
Ve snímači je výkyvná klapka opřená o pružinu. Klapka je proudícím vzduchem natáčena o 
určitý úhel proti síle pružiny. Změny polohy jsou snímány potenciometrem a informace jsou 
předávány řídící jednotce. K měřící klapce je připojena kompenzační (tlumící) klapka. 
Kompenzuje mechanické vibrace a zpětné kmitání proudu vzduchu. Při chodu naprázdno 
může být směšovací poměr paliva se vzduchem ovlivněn nastavitelným obtokovým kanálem. 

 
Obrázek 68 - Měřič množství vzduchu (objemový) 
Obohacování při spouštění 
Provádí se korekcí doby otevření vstřikovacích ventilů při spouštění, nebo se použije zvláštní 
přídavné vstřikování ventilem pro spouštění.  



 
Obrázek 69 – Vstřikovací ventil pro spouštění studeného motoru 
Fáze zahřívání 
K překonání zvýšených hydraulických odporů studeného motoru je nutno zvýšit výkon 
motoru. Toho se dosahuje obtokem s regulací, který obchází škrtící klapku a prodloužením 
doby vstřiku 
Regulace otáček chodu naprázdno pomocí ovladače.  
Za všech provozních podmínek motoru udržuje konstantní volnoběžné otáčky. Řídící 
jednotka, na základě otáček a teploty motoru, dodává ventilu chodu naprázdno signál. 
Polohou otočného magnetického ventilu se mění průtočný průřez v obtokovém kanále. 

 
Obrázek 70 – Ovladač chodu naprázdno 



 
Obrázek 71 – Bosch L - Jetronic 
2.4 Bosch Motronic 
Motronic soustřeďuje v jedné řídící jednotce kompletní elektroniku řízení motoru, která u 
zážehového motoru vykonává všechny potřebné řídící zásahy. Pomocí snímačů jsou 
získávána provozní data, např.: 
 
Obrázek 72 – Motronic – zjednodušené blokové schéma 
spínací vstupy jako: nebo analogové hodnoty jako: 
zapalování - napětí akumulátoru  
poloha vačkových hřídelů - teplota motoru  
rychlost jízdy - teplota nasávaného vzduchu  
zařazený rychlostní stupeň - množství vzduchu  
zásah převodovky - úhel natočení škrticí klapky  
klimatizace atd. - lambda sonda  
snímač klepání  
Motronic plní základní funkce – řízení zapalování a vstřikování 
Oba dílčí systémy jsou řízeny řídící jednotkou. To umožňuje využít signály snímačů jak pro 
řízení vstřikování benzínu, tak pro řízení zapalování. V mikropočítači jsou uloženy 
charakteristické hodnoty pro provoz motoru při různých provozních podmínkách. Skutečné 
hodnoty zjištěné snímači se s uloženými hodnotami porovnávají. Tak se zjišťuje okamžitý 
provozní stav motoru. Podle charakteristik paměti řídící jednotky se ovládají prostřednictvím 
koncových výkonových stupňů akční členy, např. vstřikovací ventily a zapalovací cívka . 
Palubní diagnostika OBD (On Board Diadnostic) zaručuje plnění limitů škodlivin v emisích i 
při zhoršování technického stavu motoru. 



 
Obrázek 73 – Soustava zapalování a vstřikování Bosch Motronic 
Dílčí systém vstřikování  
Indukční snímač snímá z ozubeného kotouče setrvačníku otáčky motoru.  
Měřič množství vzduchu s vyhřívaným drátkem nebo vyhřívaným filmem dává řídící jednotce 
informace o nasátém hmotnostním množství vzduchu. Mikropočítač na základě těchto údajů 
stanoví základní množství vstřikovaného paliva. K tomuto parametru mikropočítač připojí 
korekční signály o teplotě motoru, teplotě nasávaného vzduchu, poloze škrtící klapky a signál 
lambda sondy a tím dosáhne optimálního provozu motoru a minimálních škodlivin ve 
výfukových plynech  
 
Obrázek 74 – Měřič hmotnostního množství vzduchu 
s vyhřívaným drátkem 



 
Obrázek 75 – Měřič hmotnostního množství vzduchu s vyhřívanou vrstvou (filmem) 
Dílčí systém zapalování  
V paměti řídící jednotky jsou pole (soustava charakteristik) rozhodujících pro určení 
okamžiku zážehu (předstih) v závislosti na otáčkách a zatížení. Korekční signály jsou ze 
snímačů klepání, zásahu ASR, řazení převodovky atd. V závislosti na otáčkách motoru a 
napájecího napětí se určuje okamžik zavření (úhel sepnutí). Tím se upraví energie zapalovací 
jiskry podle potřeby.  
Úprava výfukových plynů  
V závislosti na zatížení a teplotě motoru řídící jednotka Motronic ovládá následující regulační 
orgány:  
odvzdušňovací ventil nádrže  
nastavovač tlaku pro ventil EGR recirkulace výfukových plynů  
ventil pro sekundární vzduch a čerpadlo sekundárního vzduchu  
Úkol regulace – minimalizace škodlivin ve výfukových plynech  
Funkční kontrola systémových komponentů  
Podstatné systémové chyby se ukládají do chybové paměti řídící jednotky. Mohou být 
přečteny pomocí servisních diagnostických přístrojů. Pomocí diagnostiky akčních členů lze 
provést test jejich funkčnosti (vstřikovací ventily, palivové čerpadlo). Prvky pro úpravu 
škodlivin v emisích jsou průběžně a trvale kontrolovány prostřednictvím palubní diagnostiky 
OBD. Při jejich chybné funkci se musí rozsvítit kontrolka na přístrojové desce.  
Systémové spojení  
Datovou sběrnicí CAN se spolu spojují různé systémy vozidla jako např. řízení převodovky, 
protiblokovací a protiprokluzové zařízení (ABS / ASR), regulace dynamiky jízdy (FDR), 
elektronicky řízené bezpečnostní systémy apod. Pro možnost zásahu do systému mimo vůli 
řidiče bylo nutno nahradit mechanické ovládání škrticí klapky od plynového pedálu systémem 
elektrickým (Drive by wire). Poloha škrticí klapky se pak nastavuje krokovým 
elektromotorem podle pokynů řídící jednotky Motronic, vyhodnocující údaj snímače polohy 
pedálu plynu a další korekce.  



 
 
Obrázek 76 – Motronic – systémová spojení  
Přídavné funkce – nutné ke snížení emisí a spotřeby paliva, jejichž limity jsou požadovány 
zákonnými normami. Umožňují hlídání všech vlivů ovlivňujících složení výfukových plynů. 
Patří sem – regulace volnoběžných otáček, lambda regulace, řízení systému odvětrání 
palivové nádrže, regulace klepání, recirkulace spalin ke snížení obsahu NOx, řízení vhánění 
sekundárního vzduchu ke snížení obsahu HC. 
Systém může být doplněn podle požadavků výrobce o následující funkce – řízení 
turbodmychadla, řízení sacího potrubí s proměnnou délkou k regulaci nárůstu výkonu motoru, 
řízení nastavení vačkových hřídelů ke snížení emisí ve výfukových plynech a regulaci nárůstu 
výkonu motoru, regulaci klepání jakož i omezení maximálních otáček a omezení maximální 
rychlosti. 
Motronic podporuje řídící jednotky ostatních elektronických systémů ve vozidle – 
elektronickou řídící jednotku automatické převodovky, elektronickou řídící jednotku ABS s 
regulací prokluzu hnacích kol (ASR) 
Provozní stavy 
Start – v průběhu celého startu je vstřikované množství stanoveno speciálním výpočtem. Pro 
první vstřikovací impulzy je zvolen speciální „vstřikovací timing“ 
Doba po startu – po úspěšném nastartování probíhá další redukce zvýšeného vstřikovaného 
množství v závislosti na teplotě motoru a době uběhlé od nastartování. 
Zahřívání – doba po startu plynule přejde do fáze zahřívání. Rozhodujícím faktorem je 
chování při jízdě, zlepšení emisí škodlivin a spotřeby paliva. Součinnost chudé směsi a 
malého předstihu vede ke zvýšení teploty výfukových plynů. Teplotu spalin lze zvýšit i jinou 
cestou a to spalovat bohatou směs s vháněním sekundárního vzduchu za výfukový ventil. 
Smyslem urychlení etapy zahřívání je rychlejší náběh katalyzátoru. Po dosažení provozní 
teploty katalyzátoru je vstřikování řízeno na součinitel přebytku vzduchu lambda = 1.  
Přechodové kompenzace 
Zrychlení / zpomalení – čím více stoupá zatížení motoru a prodlužuje se doba vstřiku, tím 
více ulpívá palivový film na stěnách sacího potrubí. Proto při akceleraci je nutno zvýšit dotaci 
paliva. Při klesajícím zatížení je palivový film k dispozici ke spálení a o toto množství lze 
dotaci paliva snížit  
Decelerace / obnovení – při deceleraci, (brzdění motorem), je odpojeno vstřikování paliva a to 
nejprve po snížení předstihu. Při poklesu otáček blížících se volnoběžným, je vstřikování opět 
obnoveno. Plynulost přechodu podporuje řízený předstih. 



Regulace volnoběhu – má značný podíl na spotřebě paliva při volnoběžných otáčkách. Na 
jedné straně by měl být tento parametr co nejnižší, na druhé straně musí být volnoběh 
nastaven tak, aby udržel motor v chodu za všech podmínek zatížení (s rozpojeným pohonem 
vozidla). 
Regulace volnoběžných otáček musí tvořit rovnováhu mezi odevzdaným kroutícím 
momentem a zatížením motoru a tím zajistit konstantní otáčky. Regulace volnoběhu vedle 
signálu otáček motoru potřebuje informaci o úhlu natočení škrticí klapky (nesešlápnutý 
plynový pedál). Možnosti regulace jsou následující. 
První je řízení množství vzduchu přes obtokový kanál kolem škrticí klapky.To lze realizovat 
obtokovým kanálem , nebo ovládáním polohy škrticí klapky pohyblivým dorazem, nebo 
přímým pohonem škrticí klapky. 
Druhá, rychlejší metoda je řízením úhlu zážehu. Větším úhlem zážehu získáme větší kroutící 
moment. 
3. Jednobodové vstřikování SPI 
Při centrálním vstřikování se buď všechny válce motoru, nebo jedna skupina válců zásobují 
palivem jedním, centrálně umístěným vstřikovacím ventilem. Systémy se nazývají SPI 
(Simple Point Injection).  
3.1 Jednobodové vstřikování Bosch Mono - Jetronic 
Je to nepřímé jednobodové vstřikování s elektronickým řízením.  
Hlavní řídící veličiny 
Poloha škrticí klapky, otáčky motoru ( systém alfa /n ) a signál lambda-sondy.  
Funkční princip 
Základní okamžik vstřikování a délku vstřikování (základní množství paliva) určuje řídící 
jednotka z úhlu škrticí klapky a počtu otáček motoru. Pro určení přesného množství paliva 
musí řídící jednotka dodat ještě další informace (teplota vzduchu, teplota motoru, složení 
směsi, resp. výfukových plynů od lambda sondy). Rozdělování směsi paliva a vzduchu 
jednotlivý válcům motoru provádí sběrné sací potrubí. A právě sběrné potrubí je faktor, který 
zdrojem nepřesnosti dávkování paliva 



 
Obrázek 77 – Soustava Mono - Jetronic 
 
Zásobování palivem 
Palivové čerpadlo s tlakem asi 0,1 MPa dopravuje palivo ke vstřikovacímu ventilu s 
regulátorem tlaku. 
Vstřikovač 
Skládá se z hydraulické části s přívodem paliva, zpětného vedení paliva, vstřikovacího 
ventilu, regulátoru tlaku, čidla teploty vzduchu 
Regulátor tlaku paliva  
Přepouštěním paliva do zpětného vedení udržuje konstantní systémový tlak 0,1 MPa. Proto 
vstřikované množství paliva závisí pouze na době otevření vstřikovacího ventilu. Palivo 
přitékající k regulátoru nejprve omývá vstřikovací ventil za účelem chlazení  
 
Obrázek 78 – Vstřikovací jednotka 
Ovladač škrticí klapky 
Slouží k regulaci volnoběžných otáček motoru na zvolenou hodnotu a stabilizuje je při 
změnách tření nebo odběru výkonu motoru při zapnutí spotřebičů (klimatizace). Řídící 
jednotka dodává motoru ovladače škrticí klapky pokyny v závislosti na změně otáček motoru 
a teplotě motoru. 



 
Obrázek 79 – Ovladač škrtící klapky 
Centrální vstřikovací ventil 
Skládá se z pouzdra ventilu a vlastního ventilu. V pouzdře je ovládací elektromagnet s 
vinutím a elektrické připojení. Ventil se skládá z tělesa a jehly ventilu s kotvou. Vinutá 
pružina tlačí spolu se systémovým tlakem jehlu do sedla. Při vybuzení magnetu se zvedne 
ventil (čepová tryska) asi o 0,06 mm ze svého sedla a z prstencové štěrbiny může být 
vytlačena dávka paliva. Otvírání ventilu probíhá s frekvencí zážehových impulsů zapalování. 
Množství vstřikovaného paliva se mění s poměrem doby otevření a zavření ventilu.  



 
Obrázek 80 – Centrální vstřikovací ventil 
 
3.2 Centrální vstřikování Bosch Mono – Motronic 
Systém vstřikování paliva Mono–Motronic je elektronicky řízené nízkotlaké centrální 
vstřikování paliva s integrovaným elektronickým zapalováním. Ústředním prvkem je 
vstřikovací jednotka s elektromagnetickým vstřikovacím ventilem, vstřikujícím přerušovaně 
palivo před škrticí klapku. Jednotlivé snímače a prvky systému hlásí řídící jednotce 
nejdůležitější provozní veličiny a stavy motoru. Elektronická řídící jednotka z těchto 
vstupních dat vypočítává signály pro vstřikovací ventil, nastavovač škrticí klapky, regenerační 
ventil a okamžik zážehu.  
Celý systém lze rozdělit do následujících funkčních oblastí: 
palivový systém  
řídící systém  
snímání a zpracování provozních dat  
řízení akčních členů  



adaptivní řízení motoru  
vlastní diagnostika  
(Čerpáno z technické příručky Bosch–Mono-Motronic 1.vydání červen 1996, ) 
 
1- palivová nádrž 13- snímač teploty chladící kapaliny  
2- elektrické palivové čerpadlo 14- snímač otáček  
3- jemný čistič paliva 15- kyslíková lambda sonda  
4- vstřikovací jednotka 16- nastavovač škrtící klapky  
5- vstřikovací ventil 17- konektor pro připojení diagnostiky  
6- regulátor tlaku paliva 18- pojistky  
7- řízení teploty nasávaného vzduchu 19- relé palivového čerpadla  
8- plnicí hrdlo 20- zapalovací cívka  
9- vyrovnávací nádobka 21- řídící jednotka  
10- nádobka s aktivním uhlím 22- spínací skříňka  
11- regenerační ventil 23- akumulátor  
12- snímač úhlu natočení škrtící 24- katalyzátor klapky 
Obrázek 81 – Bosch Mono-Motronic  
Palivový systém 
Skládá se z následujících částí: 
Elektrické palivové čerpadlo 
Je zabudované přímo v nádrži. Je dvoustupňové. První stupeň čerpá palivo do zásobníku. 
Druhý stupeň ze zásobníku palivo nasává a dodává k elektromagnetickému vstřikovacímu 
ventilu řídící jednotky. Ve výtlačném potrubí je zpětný ventil zabraňující zpětnému toku 
paliva a udržující po vypnutí zapalování po určitou dobu provozní tlak. 
Jemný palivový filtr 



Zařazen mezi čerpadlo a vstřikovací jednotku. Pro zachování funkce a dlouhé životnosti 
systému je nutné dodržovat předepsané intervaly výměny filtrů. 
Regulace tlaku paliva 
Pro odměření přesné dávky paliva je důležitý konstantní rozdíl mezi tlakem paliva a okolního 
vzduchu. Regulátor tlaku, který je integrovaný ve vstřikovací jednotce, udržuje tento rozdíl na 
hodnotě 0,1 MPa. Tímto regulovaným tlakem je palivo vstřikováno do sacího potrubí. Úhel 
vstřiku leží mezi 30º až 70º a směřuje do štěrbiny mezi škrticí klapkou a stěnou sacího 
potrubí. Vstřikovací ventil je ovládán elektromagneticky a vstřikuje palivo s frekvencí 
odpovídající zapalovacím impulsům. Množství vstřikovaného paliva je dáno dobou otevření 
vstřikovacího ventilu, kterou určuje EŘJ. Po zastavení motoru udržuje regulátor tlaku po dobu 
5 minut tlak v systému na hodnotě 50 kPa 



 
1- vstřikovací ventil 
4- regulátor tlaku paliva 
6- přívod paliva od elektrického palivového čerpadla 
7- zpětné potrubí do nádrže 
Obrázek 82 – Vstřikovací jednotka Bosch Mono-Motronic 
Nastavovač škrtící klapky  



Škrticí klapka je ovládaná krokovým elektromotorem. Informace o úhlu natočení škrticí 
klapky do EŘJ předává potenciometr škrticí klapky . 
Řídící systém  
Řídící systém ovládaný EŘJ obsahuje : 
systém elektronicky řízeného vstřikování  
zapalování  
regulace volnoběžných otáček  
lambda regulace  
vlastní diagnostiku  
 
1- řídící jednotka 11- vstřikovací ventil  
2- kyslíková sonda 12- nastavovač škrtící klapky  
3- snímač otáček motoru 13- elektromagnetický regenerační ventil 
4- snímač teploty chladicí kapaliny a – od svorky 30 
5- snímač úhlu natočení škrticí klapky b – od svorky 15  
6- koncový spínač uzavřené škrticí klapky c – výstupní signál pro otáčkoměr  



7- snímač teploty nasávaného vzduchu d – ukostření řídící jednotky  
8- zapalovací cívka s koncovým stupněm e – ukostření kyslíkové sondy  
9- konektor pro připojení diagnostiky f – ukostření aktivních koncových  
10- relé palivového čerpadla prvků  
Obrázek 83 – Řídící systém Bosch Mono–Motronic (Škoda Favorit 1.3 l) 
Snímání a zpracování provozních dat 
Pro přesné určení potřeby nasávaného množství dostává řídící jednotka informace o otáčkách 
motoru a úhlu natočení škrticí klapky. Úhel natočení škrticí klapky je hlavním řídícím 
signálem pro určení základní doby vstřiku. Dodatečným signálem z tohoto snímače je:  
obohacení směsi při zrychlení  
obohacení směsi při plném zatížení  
zastavení dodávky paliva při brzdění motorem  
Při poruše signálu vozidlo zůstává pojízdné, neboť řídící jednotka vydává náhradní 
vstřikovací a zapalovací signály v závislosti na otáčkách motoru. Tyto řídící signály jsou 
korigovány řídící jednotkou v závislosti na teplotě motoru. Tyto a další závady se ukládají do 
paměti chyb v řídící jednotce a mohou být vyvolány diagnostickými přístroji.  
Snímač otáček a polohy klikového hřídele  
Řídící jednotka Mono–Motronic řídí vstřikování paliva a zapalování, musí získávat informace 
nejen o otáčkách, ale i o poloze klikového hřídele ( Hallův snímač otáček a polohy klikového 
hřídele).  
Snímač teploty chladicí kapaliny  
Pro měření teploty chladicí kapaliny použit odporový snímač typu NTC. Slouží řídící jednotce 
pro stanovení doby vstřiku. Dále je tento signál využit pro obohacení směsi při spouštění 
studeného motoru, obohacení směsi při opakovaném spouštění motoru, obohacení směsi při 
zrychlení, uzavření dodávky paliva při brzdění motorem a nastavení úhlu otevření škrticí 
klapky při spouštění motoru. Při poruše dosadí řídící jednotka náhradní signál odpovídající 
teplotě 900C. Pro spouštění motoru je rozhodující signál ze snímače teploty vzduchu. Tato 
teplota se programově zvyšuje až do dosažení náhradního signálu, který odpovídá teplotě 
900C.  
Snímač teploty nasávaného vzduchu  
Pro měření teploty nasávaného vzduchu se používá snímač typu NTC, který je umístěn ve 
vstřikovací jednotce. Změna teploty nasávaného vzduchu vyvolá změnu nasávané hmotnosti 
vzduchu. Tato změna si vyžaduje korekci (opravu) složení zápalné směsi tzn. Doby vstřiku 
paliva. Při poruše dosadí řídící jednotka náhradní signál odpovídající teplotě 200C. Pro 
spuštění motoru je rozhodující teplota chladicí kapaliny  
Kyslíková lambda sonda .  
Vyhřívaná kyslíková sonda je umístěna ve výfukovém potrubí a snímá podíl zbytkového 
kyslíku ve výfukových plynech. Tímto způsobem nepřímo zjišťuje skutečné složení spálené 
směsi. Napěťový signál je veden do řídící jednotky, která jej použije ke korekci doby vstřiku 
paliva. Při poruše signálu přestane regulační okruh lambda pracovat. Řídící jednotka určuje 
dobu vstřiku podle hodnot uložených v paměti řídící jednotky  
Řízení akčních členů  
Regulace volnoběžných otáček 
Úkolem je vyrovnávat kolísání volnoběžných otáček motoru při změnách zatížení motoru. 
Regulaci volnoběžných otáček provádí řídící jednotka prostřednictvím nastavovače škrticí 
klapky a změnou okamžiku zážehu. Regulace volnoběžných otáček začne pracovat jen tehdy, 
když dojde k sepnutí spínače běhu naprázdno. 
Nastavení uzavřené polohy škrtící klapky je ovládáno nastavovačem škrtící klapky 
prostřednictvím krokového elektromotoru a šnekového převodu. Regulace volnoběžných 



otáček natočením škrticí klapky se provádí až při odchylce ± 25 min-1 od naprogramované 
hodnoty volnoběžných otáček.  
Podstatně citlivěji reaguje a působí regulace pomocí změny okamžiku zážehu.  
Řízení zapalování 
Elektronické řízení umožňuje optimální přizpůsobení zapalování provozním podmínkám. Se 
zvyšujícími se otáčkami se úhel předstihu zvětšuje, avšak s otevíráním škrticí klapky se 
naopak zmenšuje. Okamžik zážehu je řízen řídící jednotkou Bosch Mono - Motronic podle 
předem naprogramovaných hodnot v závislosti na následujících vstupních signálech snímače 
úhlu natočení škrticí klapky, snímače otáček motoru, snímače teploty chladicí kapaliny, 
spínače běhu naprázdno (spíná režim regulace volnoběžných otáček a režim brzdění 
motorem) 
Řízení regenerace nádobky s aktivním uhlím. 
Nádobka s aktivním uhlím je součástí odvzdušnění palivové nádrže a její regenerace probíhá 
přisáváním čerstvého vzduchu přes nádobku a otevřený regenerační ventil do sacího potrubí 
motoru. Pokud motor běží, je ventil 90 s otevřen a 60 s uzavřen. Doba otevření je řízena řídící 
jednotkou, která vyhodnocuje signál ze snímače úhlu natočení škrticí klapky a z kyslíkové 
lambda sondy. Pokud je teplota motoru pod 600C elektromagnetický ventil je trvale uzavřen. 
Aby po vypnutí zapalování nedocházelo k samozápalům, je elektromagnetický ventil po 
vypnutí zapalování ještě 4 s uzavřen. Pokud není v sacím potrubí podtlak, je regenerační 
ventil uzavřen zpětným ventilem. 
Adaptivní řízení motoru 
Bosch Mono – Motronic registruje svými snímači všechny změny v provozních podmínkách 
motoru (výrobní tolerance, opotřebení, tlak vzduchu, netěsnosti v sacím potrubí apod.) a řídící 
jednotka samočinně vypočte korekce a uloží je do paměti. Motor se sám přizpůsobí těmto 
změněným podmínkám. Proto není důvod v systému Mono – Motronic provádět žádné 
seřizování volnoběžných otáček, složení zápalné směsi nebo zapalování.  
Vlastní diagnostika 
Systém Mono – Motronic je vybaven pamětí pro ukládání kódů závad. Vznikne-li nějaká 
porucha snímačů nebo jiných částí, jsou příslušné kódy uloženy do paměti chyb v řídící 
jednotce. Řídící jednotka rozlišuje deset oblastí závad. 
řídící jednotka  
spínač běhu naprázdno  
nastavovač škrticí klapky  
snímač teploty nasávaného vzduchu  
snímač teploty nasávaného vzduchu  
snímač teploty chladicí kapaliny  
snímač otáček a polohy klikového hřídele  
kyslíková sonda (lambda-sonda)  
lambda regulace mimo pracovní oblast  
překročení hranic, které určují bohatost směsi  
snímač úhlu natočení škrticí klapky  
Kromě toho je řídící jednotka vybavena vlastní diagnostikou pro přezkušování regeneračního 
ventilu a nastavovače škrticí klapky 
 
 
3.3 Centrální vstřikování MULTEC 
Je to nepřímé, přerušované jednobodové vstřikování s elektronickým řízením vstřikování a 
zapalování.  
Hlavní řídící veličiny 
Tlak v sacím potrubí, počet otáček motoru ( systém p /n ) .  



Systém pro tvorbu směsi jednobodového vstřikování je elektronicky řízen společně se 
zapalováním. Řídící jednotka získá informace o tlaku v sacím potrubí, otáčkách motoru, 
poloze škrticí klapky, teplotě chladicí kapaliny, teplotě vzduchu a složení směsi, výfukových 
plynů (lambda sonda).  
Tyto informace se zpracují na řídící signály pro tvorbu směsi, regulaci chodu naprázdno, 
přerušení dodávky paliva při deceleraci (brzdění motorem) a pro zapalovací soustavu 

 
Obrázek 84 – Centrální vstřikování GM-Multec 
 
Regulátor systémového tlaku 
Omezuje tlak před vstřikovacím ventilem na 0,075 MPa (nízkotlaké vstřikování) 
Vstřikovací ventil 
Je ovládán elektromagneticky a okamžik a dobu otevření reguluje elektronická řídící 
jednotka. Množství vstřikovaného paliva je určováno dobou otevření vstřikovacího ventilu. 



 
Obrázek 85 - Komora škrticí klapky se vstřikovačem 
Krokový motor a ventil regulace chodu naprázdno (volnoběžné otáčky). Má za úkol: 
udržovat konstantní otáčky chodu naprázdno zahřátého motoru při změně příkonu 
poháněného příslušenství  
při deceleraci (brzdění motorem bez dodávky paliva) krátkodobě dodávat vzduch obtokem 
škrticí klapky pro snížení emisí výfukových plynů  
působit jako tlumič kmitů škrticí klapky  

 
Obrázek 86 – Krokový motor chodu naprázdno  
 
 
4. Údržba, diagnostika a opravy vstřikovací palivové soustavy zážehových motorů. 
Soustavy vstřikování benzinu jsou koncipovány jako bezúdržbové. Jedinými předepisovanými 
preventivními úkony je výměna palivového a vzduchového filtru a proměření, popř. výměna 



lambda sondy tak, jak stanoví výrobce. Pokud vznikne závada, lze ji diagnostikovat 
postupným proměřováním elektrických parametrů jednotlivých prvků. Soudobé, (digitální) 
systémy, jsou vybaveny vnitřní diagnostikou (autodiagnostikou) a pamětí závad. Při opravách 
se postupuje podle dílenských příruček.  
 


