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ONDERDELEN
Bougie-ontwikkelingen bij NGK

Het is al geruime tijd geleden dat
er in AMT aandacht is besteed aan
bougies. Om u de nieuwste ont-
wikkelingen te kunnen melden,
toog AMT naar het Europese NGK
testcentrum in Duitsland. Het
blijkt dat bougies steeds vaker spe-
ciaal voor een bepaalde motor
worden ontwikkeld. Dat verzekert
een optimale vonk en een extreem
lange levensduur. Het betekent ook
dat pionieren met andere bougie-
typen bij moderne motoren uit den
boze is.

Het technisch centrum van NGK
is sinds 1990 in gebruik. Het meet
2200 m2 en bevat zowel motoren-
proefstanden als een rollenbank.
Deze staat in een klimaatkamer en
wordt onder andere gebruikt om
het koud starten en warmdraaien te
bestuderen. Het ontwikkelen van
bougies is vandaag de dag een ui-
terst serieuze zaak.

Het centrum maakt deel uit van
NGK Spark Plug Co Ltd dat sinds
1936 bougies fabriceert. In 1949
werd NTK opgericht, deze firma
houdt zich bezig met nieuwe kera-
mieksoorten en ontwikkelt allerlei
sensoren.

De combinatie bougies en
lambdasensoren komt verder al-
leen nog voor bij Bosch, Delco en
Denso, alle overige bougiefirma’s
maken geen sensoren. De combi-
natie NGK/NTK is nu de grootste
fabrikant ter wereld van bougies en
sensoren.

Vervuiling vóór aflevering
In maart 1996 heeft u in AMT ken-
nis kunnen maken met nieuwe

elektrodevormen en de voor- en
nadelen daarvan. Hoe ziet de si-
tuatie er anno 1999 uit, is de vraag
die we aan de heer K. Kondo,
Senior General Manager van NGK
stelden. Het antwoord luidde: er is
maar één hoofdprobleem: bougie-
vervuiling vóór het afleveren van
de auto aan de klant. Het vijftig tot
zestig keer starten van de auto tij-
dens het transport vervuilt de bou-
gies. NGK is er in geslaagd een rij-
cyclus te ontwikkelen die met
grote zekerheid aangeeft of het
vervuilen van de bougies zal op-
treden of niet.

De samenstelling van de benzi-
ne heeft grote invloed op het ont-
staan van een elektrisch geleidend

Sommige bougies gaan al een motorleven mee

Vonken tot de motor
erbij neervalt
Een bougie is als de hartslag van de mens. Houdt die

op met vonken, dan valt de motor onmiddellijk stil. We

lieten ons in het Europese testcentrum van NGK bij-

praten over actuele bougie-ontwikkelingen. Alle aan-

dacht is gericht op bougievervuiling tijdens het trans-

port van de nieuwe auto èn verlenging van de

bougielevensduur.
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Bougies zijn steeds minder ‘universeel’.
Veel moderne motoren vereisen een
speciale bougie en dat betekent tijd-
rovend en kostbaar ontwikkelingswerk.
NGK beschikt over diverse testcellen,
motorenproefstanden,rollenbanken en
een klimaatkamer.

Om een levensduur van 100.000
tot 160.000 km te kunnen halen,
voorziet NGK zowel de centrale
elektrode als de massa-elektrode
van een platina punt.
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roetlaagje op de keramische neus
van de bougies. Hoe hoger het ge-
halte aan aromaten (verzadigde
koolwaterstoffen) des te meer roet
er wordt gevormd. Maar dat is niet
de enige factor, want er zijn moto-
ren die geen last hebben van ‘pre-
delivery fouling’.

De plaats van de bougie in de
verbrandingskamer en de lucht/

brandstofverhouding tijdens het
starten en opwarmen zijn eveneens
belangrijke factoren. Om er zeker
van te zijn dat er zich geen prak-
tijkproblemen voordoen, moet de
NGK rijcyclus bij minus 10 °C
tienmaal worden doorlopen. Door
het bepalen van de isolatorweer-
stand wordt vastgesteld of de kans
op ‘vetslaan’ groot is of niet.

Halfglijvonk blijft vonken
Het is NGK gebleken dat vooral
halfglijvonkbougies weinig last
hebben van deze vervuiling vóór
de aflevering. Ze zorgen voor een
vonk, ook als de neus van de bou-
gie met kool is bedekt. Er zijn door
NGK drie typen halfglijvonkbou-
gies ontwikkeld, elk behorend bij
een bepaald motortype. Echte glij-

vonkbougies hebben een geringe
levensduur omdat de vonk groeven
erodeert in het keramisch mate-
riaal. Bovendien zijn deze bougies
niet ideaal om arme mengsels te
ontsteken. Glijvonkbougies komen
dus voor in motoren met een rijk
mengsel en een niet zo lange le-
vensduur, zoals tweetakt buiten-
boordmotoren en viertakt race-
motoren.

Ontsteken arm mengsel
Voor het ontsteken van een arm
mengsel is een open vonk nodig

Samen met BMW ontwikkelde NGK deze halfglijvonkbougie.De vonk
glijdt hierbij eerst over het keramiek en springt daarna over naar één van
de vier massa-elektroden.

Voor VW werd deze halfglijvonk-
bougie ontwikkeld.De vonk
springt de 1,2 mm over tussen de
centrale elektrode en één van de
twee massa-elektroden.Behalve
als er zich op het keramiek een ge-
leidend laagje heeft afgezet.Dan
glijdt de vonk eerst langs de neus
om pas dan over te springen.

Het grootste probleem bij moderne motoren is dat de bougies vervuilen
voordat de auto aan de klant wordt afgeleverd.Deze ‘Pre-delivery fouling’
kan worden nagebootst met behulp van deze door NGK ontwikkelde rij-
cyclus.Bij -10 °C wordt nagegaan of de bougies tienmaal deze cyclus
verdragen.Zo niet dan zullen er in de praktijk ook problemen optreden.
Halfglijvonkbougies zijn vaak de enige oplossing.

Veel problemen door vervuiling vóór aflevering
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Een derde halfglijvonkbougie werkt met
een gewone axiale vonk Pas als er zich
een geleidend laagje op de neus heeft
gevormd,glijdt de vonk over het kera-
miek om vervolgens alsnog over te
springen.

De langsdoorsnede van een NGK
bougie met inwendige ontstoor-
weerstand.Onder de weerstand is
de centrale elektrode met koper-
kern te zien.De elektrode heeft
een V-groef om de vonk zoveel mo-
gelijk aan de buitenkant van de
centrale elektrode te laten over-
springen.De voornaamste warm-
te-afvoer vindt plaats via de af-
dichtring halverwege de schroef-
draad.

Standaardbougies hebben één
massa-elektrode en een axiale
vonk.De centrale elektrode heeft
een vrij grote diameter.
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die axiaal of radiaal kan oversprin-
gen. De massa-elektroden zijn bij
een axiale vonk langer dan die bij
een radiale vonk. Dat heeft tot ge-
volg dat de massa-elektrode bij een
axiale vonk heter wordt dan bij een
radiale vonk. Vandaar de toepas-
sing van speciale goed warmtege-
leidende legeringen zoals met zil-
ver of koper. Bij de radiale vonk-
brug worden er maximaal vier
massa-elektroden gebruikt die om
beurten de vonk geleiden. Dat ver-
lengt de levensduur en beperkt de
toename in de benodigde vonk-
overslagspanning. De vonk springt
niet zo graag over tussen een radi-
aal geplaatste massa-elektrode en
een centrale elektrode, omdat de
oppervlakken sterk gekromd zijn.

Een axiale vonk, vooral als die
tussen twee dunne platina elektro-
den plaatsvindt, kan het mengsel
veel makkelijker ontsteken dan een

radiale vonk. Zo’n dubbele platina
bougie met axiale vonk is de meest
geschikte voor arm-mengselmoto-
ren en heeft ook de langste levens-
duur. 160.000 km komt al voor,
240.000 km lijkt mogelijk. Dat be-
tekent voor veel motoren dat de
bougies de levensduur meegaan!

Vastzitten voorkomen
Omdat het vastzetten van bougies
met conische zitting problematisch
blijft, worden ze bij de nieuwste
motoren vervangen door bougies
met onderlegring. Deze hebben
vaak een kleine zeskant omdat er
weinig ruimte voor een bougie-
sleutel is tussen de vier of vijfklep-
pen per cilinder. De drijfveer ach-
ter de conische bougiezitting was
niet alleen het kleine zeskant, de
zitting maakte het mogelijk het
koelwater dichter bij de hete plek-
ken te brengen.

Speciale bougies
Het is duidelijk dat bougies een
constructie-onderdeel van de mo-
tor vormen. Zo vragen de nieuwe
DI-benzinemotoren van Mitsubi-
shi, Toyota en Nissan om een
nieuw type bougie. Ook motoren
die LPG of LNG (vloeibaar aard-
gas) als brandstof gebruiken, heb-
ben speciale bougies nodig. Het
roetvervuilingsprobleem is er niet,
maar de elektrodenafstand moet
van 0,9-1,1 mm terug naar 0,6-0,7
mm. Dat is nodig omdat het gas

een hogere ontsteekspanning nodig
heeft dan benzine. Om met be-
staande ontstekingsinstallaties te
kunnen blijven werken, is er een
kleinere elektrodenafstand nodig.

Bijzondere uitlaatgassonde
Het is NGK gelukt sondes te ont-
wikkelen die zowel het gehalte aan
stikstofoxiden als koolwaterstoffen
in het uitlaatgas kunnen bepalen.
Dat kan vóór of achter de kataly-
sator gebeuren. De sondes kunnen
deel uitmaken van het On Board
Diagnose systeem en worden ge-
bruikt om armmengselmotoren
mee te regelen. Dat kunnen zowel
benzine- als dieselmotoren zijn,
dus bieden de nieuwe sensoren
goede vooruitzichten voor de fa-
brikanten van zulke motoren. Als
het lukt om de katalysatortechniek
verder te ontwikkelen en het zwa-
velgehalte in de brandstof flink te
verlagen, is de toekomst van arm-
mengselottomotoren verzekerd.

Bij dieselmotoren blijft de deel-
tjesuitstoot een zorgwekkend ge-
geven, dat misschien met roetfil-
ters tot aanvaardbare proporties is
terug te brengen.

Paul Klaver

Draai bougies niet te vast!
De bougiefabrikanten gaan er steeds
vaker toe over om bougies alleen met
hoekverdraaiing vast te zetten.Ge-
bruik geen smeermiddel, zet de bou-
gies handvast aan en draai nieuwe
10, 12, 14 en 18 mm bougies 180°
aan.Nieuwe 8 mm bougies, zoals die
in sommige motorfietsen worden ge-
bruikt, mogen slechts 120° oftewel
1/3 slag worden vastgezet.Gebruikte
bougies dienen 30° tot 45° te worden

verdraaid, de 8 mm bougies slechts
30°.Bougies met conische zitting
mogen maar 1/16 slag of 22,5° wor-
den verdraaid.
NGK adviseert de door de fabriek ge-
monteerde bougies te gebruiken.Als
(goedkopere) vervanging is de stan-
daardbougie met dezelfde warmte-
graad aan te bevelen.In de bougie-
catalogus die NGK uitgeeft, staat
vermeld welk type wordt aanbevolen.

Voor het nauwkeurig vastzetten van bougies is de hoekverdraaiings-
methode de aangewezen weg.

NGK vervaardigt ook lambdasonden en heeft deze bijzondere sonde
ontwikkeld.Hiermee kan de hoeveelheid NOx in het uitlaatgas worden
vastgesteld.Dat is vooral van belang voor arm-mengselmotoren,dus
ook voor diesels.

Deze NGK bougie heeft de Merce-
des-motor van de McLaren van een
vonk voorzien.Deze motor haalt
800 pk en draait daarbij meer dan
17000 t/min.Hakkinen haalde het
wereldkampioenschap 1998 bin-
nen.Het betreft hier een glijvonk-
bougie die bestand is tegen hoge
drukken en temperaturen.Uiter-
aard hoeft de bougie geen lange le-
vensduur te hebben,de nadruk ligt
op de betrouwbaarheid.
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