
Een benzine-inspuitsysteem moet on- 
der de meest uiteenlopende bedrijfs- 
omstandig heden de juiste verhouding 
bepalen tussen lucht en brandstof. 
Vroeger stond de ontwikkeling van 
benzine-inspuiting of -injectie in het te- 
ken van de verhoging van het vermo- 
gen. Nu is dat anders, en gaat het meer 
om een verlaging van het brandstofver- 
bruik en het beter voldoen aan milieu- 
eisen. De puur mechanische systemen 
beantwoorden niet meer zo gemakke- 
lijk aan de huidige eisen. Daarom heeft 
men het beproefde K-Jetronic als be- 
trouwbaar mechanisch inspuitsysteem 
als basis genomen maar heeft men het 
door toevoeging van elektronica intel- 
ligenter, sneller regelbaar en rendabe- 
ler gemaakt. 
Deze uitvoering van het mechanische 
principe van de K-Jetronic, uitgebreid 
met een elektronische aanpassings- en 
optimal iseringsfunctie, heet de 

KE-Jetronic. 
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Het omslag toont de mengselregelaar 
met ge'integreerde brandstofverdeler, 
luchthoeveelheidsmeter en elektro- 
hydraulische drukregelaar, alsmede 
onderaan het elektronische stuurap- 
paraat. 



1 De ottomotor 

De ottomotor is een verbrandings- 1.1 Viel~lagplincipe 
motor die energie uit brandstof, die - 
wordt Ontstoken middel van 1, slag: aanzuigen lucht-brandstof- 
een vonk, omzet in bewegingsener- 
-. - mengsel, gre. 2e slag: comprimeren (samenper- 

Bij de ottomotor wordt door mengin- 
stallaties buiten de verbrandings- 
ruimte (cilinder) een lucht-brandstof- 
mengsel gemaakt. Het mengsel wordt 
door de neergaande zuiger in de ver- 
brandingsruimte gezogen en daarna 
samengeperst. Een op het juiste mo- 
ment aan de bougie aanwezige vonk 
leidt de verbranding in. De vrijkomen- 
de verbrandingswarmte leidt tot een 
drukverhoging van de voorgecompri- 
meerde gassen. Dit type motor werkt 
met mengselcompressie, en heet ot- 
tomotor. 
Na elke arbeidsslag drijft de zuiger de 
verbrande gassen uit de verbran- 
dingsruimte en zuigt weer een vers 
lucht-brandstofmengsel naar binnen. 
Bij motorvoertuigen vindt deze gas- 
wisseling in het algemeen plaats vol- 
gens het vierslagprincipe: het com- 
plete proces speelt zich af in twee 
krukasomwentelingen. 
In plaats van op benzine rijdt men ook 
we1 op gas ofwel LPG (Liquefied Pe- 
troleum Gas). 

Fig. 2 Het arbeidsproces van een ottomotor 

l e  slag: aanzulgen 

sen), 
3e slag: verbranden (arbeidsslag) en 
4e slag: uitstoten verbrande gassen. 
De toe- en afvoer van brandstofmeng- 
sel en gassen wordt geregeld door de 
kleppen, die de in- en uitlaatkanalen 
van de cilinder afhankelijk van de 
stand van de nokkenas openen of 
sluiten (zie fig.2). 

(1) Inlaatslag 
Inlaatklep:open, 
uitlaatklep: gesloten, 

de bouw van de motor. Hoe hoger 
de compressieverhoud~ng IS, des 
te hoger wordt het thermische 
rendement van de motor, metals 
gevolg een hoger rendement van 
de brandstof. Hoe hoog de com- 
press~everhoudlng kan worden 
gemaakt wordt bepaald door de 
mate van klopvastheld Kloppen 
betekent een onregelmat~ge, on- 
gecontroleerde verbrand~ng van 
het mengsel, hetgeen zeer plaat- 
selljk In de verbrandlngskamer 
grote drukverhoglngen (plek- 
drukken) teweegbrengt. Het klop- 
pen leldt op den duur onherroe- 
pelijk tot schade aan de motor. 
Door een gelijkmatig lucht- 
brandstofmengsel en door het zo 

zuigerbeweging: naar beneden, goed mogelijk-benutten van stro- 
nog geen verbranding. mingseffecten in de inlaatkana- 
De naar beneden gaande zuiger len, aangevuld door een zo gun- 
vergroot het werkzame volume stig mogelijke vormgeving van de 
van de cilinder, waardooreen vers verbrandingsruimte, kan de mate 
lucht-brandstofmengsel langs de van klopvastheid gunstig worden 
geopende inlaatklep in de cilinder be'invloed ten aanzien van hogere 
wordt gezogen. 

(2) Compressieslag 
Inlaatklep: gesloten, 
uitlaatklep: gesloten, 
zuigerbeweging: naar boven, 
verbranding in inleidingsfase 
(ontsteking). 
De naar boven bewegende zuiger 
verkleint het werkzame volume in 
de cilinder en comprlmeert het 
lucht-brandstofmengsel. De com- 
pressieverhouding bedraagt 8: l  

compressieverhoudingswaarden. 
Kort voordat de zuiger het boven- 
ste dode punt bereikt, ontsteekt 
de bougie het gecomprimeerde 
lucht-brandstofmengsel en leidt 
zo de verbranding in. 

(3) Arbeidsslag 
Inlaatklep: gesloten, 
uitlaatklep: gesloten, 
zuigerbeweging: naar beneden, 
verbranding: het gehele mengsel 
verbrandt nu. 

tot maximaal 12:1, afhankelijkvan Nadat de vonk van de bougie het 

2e slag: comprrmeren 3e slag: verbranden 4e slag: uitstoten I 












































