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Iets nieuws is het bepaald niet, dat auto’s mede
worden samengesteld uit onderdelen die zorg-
vuldig gekozen toeleveranciers ontwikkelden,
leert ook de historie van Beru. Het bedrijf dat
sinds 2005 onderdeel is van het  BorgWarner-
concern begon in 1912 als bougiefabrikant, en
maakt sinds 1929 daarnaast gloeibougies voor
diesels. Een aardig weetje is dat de oprichters
Behr en Ruprecht heetten, samengetrokken tot
be-ru, waarbij Julius Behr het bedrijf al gauw
weer  verliet. Dezelfde Behr die wat eerder (1907)
een nu nog bekend bedrijf in koelsystemen
begon was de commerciële partner die uitvinder
Ruprecht in het zadel hielp.
Het oprichtingsjaar maakt duidelijk dat Beru nu
zijn eeuwfeest viert. We stappen meteen over
naar het heden, recent bezochten we de produc-
tie van gloeibougies en bobines. Is dat spannend?
Technisch gezien in elk geval heel interessant te
zien hoe vrijwel alles geautomatiseerd is met veel
speciaal hiervoor ontwikkelde machinerie.
Het is immers een ontzettend priegelwerk om in
een dun pijpje twee verschillende spiraaldraadjes
te bevestigen, die keer op keer binnen een
 seconde betrouwbaar tot 1000°C verhit kunnen
worden. Want dat doet een moderne gloeibougie.
Zeker weten; we zien aan het eind van de produc-
tielijn bij Beru dat werkelijk elke gloeibougie
hierop wordt getest voor hij de deur uit mag.
Opmerkelijk is ook een machine die razendsnel
uit haardunne koperdraad heel kleine secundaire
spoeltjes windt voor bobines die direct op de
bougiekap moeten komen. 

Gloeibougie met druksensor op aftermarket
Nog één blik in de historie dan. Onze rondleider
vergelijkt dat een gloeibougie in 1932 drie
tot vier minuten bezig was om op de vereiste
 temperatuur te komen. En dat was nog lang geen
 duizend graden, als volgend voorbeeld wordt
de eerste ‘snelgloeibougie’ uit 1975 genoemd die
vierhonderd graden haalde. Maar daar nog wel
twintig seconden voor nodig had. De modernste
Beru-gloeibougies zijn nu in 0,2 seconden al op

duizend plus of min vijftig graden temperatuur.
Dan hebben we het over de PSG, pressure sensing
glowplug, voorzien van een druksensor. Met dit
nieuwtje kwam Beru in 2006. De gloeistift is hier
een heel klein beetje beweegbaar. De laatste
 ontwikkeling is dat naast een stalen uitvoering
hierbij nu ook een keramische stift mogelijk is,
die 1400°C gloeitemperatuur haalt. Keramische
gloeibougies zijn er meer, maar niet als PSG.

Bovenaan de Beru-gloeistift zit een minuscule
drukopnemer, die de verbrandingsdruk in de
 cilinder meet. Hiermee wordt een ‘closed loop’
 inspuitregeling mogelijk. De PSG meet in elke
 cilinder hoe de verbrandingsdruk oploopt tijdens
de inspuiting. Daarmee kan de vooraf berekende
inspuittijd en -hoeveelheid continu aangepast
worden om alle cilinders dezelfde en de juiste
druk te laten bereiken. Een kringloopregeling dus,

Bij Beru wordt alles getest
Toeleverancier ontwikkelt voor autobouwers

Een auto bestaat uit vele subsystemen, die niet alle door de autofabrikant zelf zijn

 uitgevonden. Het is al lang zo dat toeleveranciers een belangrijke rol spelen, die bij moderne

autotechniek alleen maar groter wordt. Toch verbaast het als we zien hoe vergaand Beru zelf

testen uitvoert op complete auto’s en motoren, als ze voornamelijk ontstekingsdelen en

koudstartinstallaties voor diesels leveren. En ook die productie wordt grondig getest.

Met steekproeven wordt per camera of met röntgenstraling controle op de afmetingen en opbouw van gloeibougies uitgevoerd. Bij
een aantal productiestappen vindt 100 % controle plaats, dat zien we ook in de bobineproductie bij Beru.
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Nieuw
 ontstekingssysteem
Een echt nieuwtje mogen we ook vast meene-
men: Beru ontwikkelt op dit moment EcoFlash-
ontsteking en heeft daar een afnemer voor. Dat
moet in 2014 of 2015 productieklaar zijn. Erg diep
wordt er nog niet op ingegaan, maar als gespro-
ken wordt over ‘hoogfrequent ontsteking’ kunnen
we aanhaken. Al meermaals signaleerden we in
de AMT e-mail nieuwsbrief dat diverse partijen
bezig zijn met inductieve ontsteking.
Daarmee gaat Beru dus binnen afzienbare tijd in
productie. Het werkt met hoogfrequente wissel-
spanning, die gezet wordt op een soort bougie
zonder massa-elektrode. Hier werken de cilinder-
wanden als massapool. Er wordt in de cilinder een
sterk elektrostatisch veld opgewekt, waardoor
een soort bliksemontladingen door het
lucht/brandstofmengsel gaan slaan. Heel wat
beter dan een bougievonk op één punt, de ver-
branding wordt vollediger en sneller. Inductie kan
veel meer energie in de cilinder brengen dan een
vonkoverslag.
Het resultaat zou 20% minder NOx en 3% minder
CO2 zijn. Het eerste komt erg goed uit om de Euro
6-norm te halen die vanaf 2014 ingaat. Ook bij
 directe benzine-injectie kan daarbij roetvorming
een probleem worden. Het tweede voordeel zou
moeten voortkomen uit beter motorrendement,
mogelijk door toepassing van magere mengsels
die met deze ontsteking nog goed willen ont-
branden. Het is dan niet meer nodig dat directe
injectie precies naar de bougie toe spuit, om daar
een goed ontsteekbaar rijker mengsel te maken.
Waarbij de bougie dan nu ook nog vaak een spe-
ciale montage-aanwijzing heeft, zodat de massa-
elektrode niet met zijn bevestigingspunt naar het
inspuitventiel toe is gedraaid en de vonk afdekt.
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met een berekening vooraf en bijsturing tijdens
het inspuitproces. Waarmee de inspuitregeling
nauwkeuriger wordt, iets wat nu sterk gaat mee-
tellen om Euro 6-normen voor diesels te halen.
Een aantal auto’s, met name Volkswagen/Audi-
en Opel/Saab-modellen maken al gebruik van
PSG-gloeibougies. 
Beru levert ze nu ook voor de vervangingsmarkt,
dus niet meer alleen als origineel merkonderdeel.
“Het is wel opletten”, horen we, “bijvoorbeeld bij
een Opel Insignia heeft de sedan geen PSG maar
de stationcar wel, om ook die Euro 6 te laten
halen”. Een aanbeveling van de maker: vervang

TEKST: PETER FOKKER / BEELD: BERU

een PSG gloeibougie om de 80.000 km als nor-
maal preventief onderhoud, omdat hij deel uit-
maakt van de inspuitregeling.

Moderne meetkamers
In de volledig automatische productielijnen
van gloeibougies en bobines zien we veel minica-
mera’s die continu de diverse stappen in het pro-
ductieproces bekijken. Bij gloeibougies worden
ook monsters uit de productie met röntgenstralen
doorgelicht, om de gloei- en regelspiraal en hun
laser laspunten binnenin te controleren. Hoort er
allemaal bij natuurlijk, als je een hoge reputatie

Dit zit er allemaal in een gloeistift. Het groen is magnesiumoxide poeder, dat de spiralen op hun plaats houdt. De lange spiraal is
 temperatuurgevoelig en regelt de spanning terug van 11 naar 4 volt. De eraan gelaserde korte spiraal verzorgt het gloeien.

100% eindcontrole, onder de
miniatuur afzuigkapjes
gloeien alle gloeibougies.
Bereiken ze de  noodzakelijke
temperatuur binnen de toe-
gestane tijd?

De cupbougie wordt nu toegepast bij hoogvoltage ontsteking voor turbo-benzinemotoren. Bovenop
de bougie een contactpunt met een kuiltje erin, de cup. In de bougiekap een verende aansluiting
die vanzelf middenin het kuiltje valt en daar stevig in drukt voor een gegarandeerd goed contact.
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in kwaliteit wilt waarmaken. Maar hiermee blijken
de testfaciliteiten van Beru bij lange na niet ten
einde.
We zien een rijtje testcellen voor motoren, die
niets onderdoen voor wat de ontwikkelingsafde-
ling van autofabrikanten heeft staan. Het is juist
voor autofabrikanten een uitkomst dat ze tests
kunnen uitbesteden bij Beru als hun eigen
 beproevingscentrum niet genoeg capaciteit
heeft. Of niet berekend is op de benodigde test:
“Onze klimaatkamer kan auto’s met wielbasis van
2100 tot 4200 mm aan. Dus tot aan bestelwagens
met lange wielbasis, die in veel proefcentra niet
passen. Alleen voor een smart (wielbasis 1865 mm
– red.) moesten ook wij improviseren”.
De klimaatkamer bevat een rollenbank voor
 vierwielaandrijving, kan temperaturen van -40
tot +30°C maken en rijwind tot 130 km/h
 simuleren. In een motortestcel draait net een
Audi 2.5 vijfcilinder uit de TT RS, met ontste-
kingsdelen van Beru. De glunderende tester
wil wel even laten zien wat ze gemeten hebben:
“Kijk, 465 Nm koppel bij 5500 t/min. Maar als
ik hem nu terugregel blijft hij ook bij 2000 t/min
nog boven 400 Nm. Wat een geweldenaar!”

Deze mogelijkheden om hele auto’s uitvoerig
te testen maken wel duidelijk dat Beru in nauwe
 samenwerking met autofabrikanten zijn
 producten  ontwikkelt.
Een soort parel in de kroon is de EMV-testkamer,
achter een enorme kluisdeur, volledig geïsoleerd
tegen elektromagnetische straling van buiten.
Een erg dure hobby, begrijpen we. Er worden
ook heel speciale afgeschermde kabels gebruikt
om onderdelen die getest moeten worden aan
te sluiten, zodat ook de aansluitdraden geen
 magnetische straling afgeven. Waarbij wij worden
gemaand vooral nìet per ongeluk op zo’n
 peperduur kabeltje te trappen als we rondkijken.
Maar er kan niet alleen gemeten worden zonder
storing van buitenaf, ook kan in de kamer magne-
tische straling opgewekt worden om te testen
hoe onderdelen daarop reageren. Dreigend:
“We kunnen hier zoveel straling opwekken dat

het onmiddellijk dodelijk is”. Vandaar die statig
gemotoriseerd openende kluisdeur.

Meer spanning in bougie-ontsteking
Vooral de op hoogspanning werkende ontsteking
kan storende elektromagnetische velden
 opwekken, daarom is EMV (elektro magnetische
verdraagzaamheid) zo belangrijk voor Beru. De
elektromagnetische straling die auto-onderdelen
mogen afgeven is dertig keer zo klein als de limiet
voor huishoudelijke apparatuur, horen we. Al lang
is het probleem niet meer of de ontsteking stoort
op de radio-ontvangst. Het gaat erom dat sensor-
en CAN-signalen op geen enkele manier gestoord
mogen raken, en dat de gevoelige geheugens in
allerlei elektronische stuureenheden niet in de
war raken.
We leren dat moderne bougie-ontsteking in
hoogbelaste motoren, zoals downsize-aggregaten
met turbo, wel op 40 kilovolt moet werken om
een goede vonk te garanderen. Dit hangt samen
met de hoge druk in de cilinder, waarin gewone
elektronische ontsteking met 30 kilovolt geen
krachtige vonk kan maken. “Maar 40.000 volt
kan niet meer via bougiekabels, die geven onvol-
doende isolatie. Het werkt alleen met directe
 ontsteking, waar de bobine bovenop de bougie
zit.” Om dan toch een lang bougieleven te berei-
ken maakt Beru nu ook bougies met platina in
de middenelektrode en een platina plaatje in de
 enkele massa-elektrode.
Het verklaart ook de recente opkomst van cup-
bougies, met een veertje in de bougiekap als
 contactpunt. Zonder schroefdraadeind bovenaan
de bougie kan de isolator acht millimeter langer
zijn, bij gelijkblijvende totale bougielengte. Het
veertje zorgt ook voor beter contact, met minder
kans op lekstroom langs de isolator of vonkover-
slag in de bougiekap.
Zo helpt Beru na honderd jaar nog steeds de
 motorconstructeur met betere ontstekingsdelen,
waarmee in het motorontwerp zich weer nieuwe
mogelijkheden voordoen.

Meer over inductieve ontsteking
In ons maanddossier van mei vindt u verwijzingen naar eerdere
 nieuwtjes op het gebied van nieuwe ontstekingsmethodes. Er wordt
ook gedacht aan laserlicht, maar het meest realistisch leek vroeger
al inductie. Kijk op www.amt.nl/mei2012, of scan de QR-code.
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De machine die automatisch ontstekingsspoeltjes windt, met bovenaan elektronisch geregelde spanners zodat de koperdraad van een
paar tiende millimeter dik volkomen regelmatig op de spoeltjes, hier onderaan in beeld, komt. De van bovenaf komende draad is te
dun om van enige afstand nog te kunnen zien.

Cameracontrole van spoelen is opgenomen in de productielijn. Op het beeldscherm ziet u dat
 automatisch de juiste maten over het beeld van de spoel worden gelegd, beeldanalyse controleert of
het beeld van de spoel hierop past en de spoel verder mag.
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