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Te arm of te warm
Dat er bij het openen van de
inlaatklep nog een vlam boven
de zuiger aanwezig is komt
meestal door een zeer trage
verbranding vanwege een
(tijdelijk) te arm mengsel.
Ook is het mogelijk dat het
verse - tijdens de inlaatslag
binnenstromende - mengsel
een te warme plek in de ver-
brandingsruimte ontmoet en
spontaan tot zelfontbranding
overgaat.
We onderscheiden backfire
bij het starten en tijdens het
rijden.

Backfire bij de start
Tijdens of kort na de start kan
het mengsel tijdelijk te arm
zijn. Door de constructie van
de verdamper (stationaire re-
geling met naald) en het iets
openen van de gasklep kan
een "arme" situatie ontstaan.
Ook bij injectiemotoren kun-
nen bij een asymmetrische in-
laatspruitstukvorm de beide
cilinders die het verst van hel
invoerstuk verwijderd zijn, ge-
durende de eerste paar inlaat-
slagen een te arm mengsel
aanzuigen en dan kan het
kwaad (backfire) al geschie-
den. Starten op benzine zou
een oplossing kunnen zijn,
omdat de benzine-inspuiting
dan bij de inlaatkleppen
plaatsvi ndt.
Ook een zeer rijk mengsel dat
bijvoorbeeld ontstaat, omdat
de verdamper doorstroomt bij
stilstaande motor, zodat zich
o.a. het luchtfilter met gas
vult, kan bij de daarop vol-
gende startpogingen backfire
veroorzaken.

Backfire tijdens
het rijden
Dit is zeer gevaarlijk, omdat de
bestuurder dan geneigd is om
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Dit is een gevreesd verschijnsel, waarbij een
kleine ontploffing (terugslag) in het inlaat-
spruitstuk, de carburator en soms het lucht-
filter ontstaat.
Als de motor op benzine draait heeft een der-
gelijke ontploffing doorgaans geen gevolgen,
maar als LPG als brandstof gebruikt wordt,
dan kan er na het gasinvoerstuk een vlam
ontstaan die bepaalde carburatordelen kan
doen smelten.
De gevolgen zijn erger naarmate de motor
langer doordraait door de massa van het
vliegwiel of het voertuig (30 seconden is ge-
noeg om een hulpventuri te laten smelten).
Via een (nog) niet gesloten inlaatklep kan de
vlam zich vanuit de verbrandingsruimte
voortplanten in de richting van het invoerstuk
als de stroomsnelheid van het mengsel in het
inlaatspruitstuk lager is dan de vlamsnelheid.
Hoe ontstaat "backfire" en wat is er tegen te
doen?

het gaspedaal verder in te
trappen (motor trekt niet
meer), terwijl de manier om
de vlam Ie doven juist is: gas-
pedaal loslaten (gasklep slui-
ten).
Backfire tijdens het rijden kan
diverse oorzaken hebben:
a. Als men bij het inhalen van
een vrachtauto weifelt dan is
het door de combinatie van
gaspedaal loslaten en een
plotselinge vergroting van de
(stuw)druk bij de ingang van
het luchtfilter mogelijk dat er
tijdelijk een arm mengsel ont-
staat. te meer omdat men
meestal direct daarna weer
krachtig gas geeft.
b. De vonk bedoeld voor een
bepaalde cilinder kan een an-
dere weg nemen en bij een
bougie terechtkomen die het
mengsel ontsteekt bij nog ge-
opende inlaatklep. Dil ver-
schijnsel kan ontstaan door
vocht en zout op of in de ver-
deelkap. Ook is hel mogelijk
dal verwaarloosde bougies
vooral bij het gasgeven (grote
cilindervul1ing en hoge com-
pressie-einddruk) een der-
mate hoge ionisaliespanning

vragen. dal de vonk vanaf de
rotor een naastliggende bou-
qre-aanslumnq pakt, omdat
de betreffende bougie (geen
compressie) gemakkelijker
vonkt. Vooral bij auto's met
contactpuntloze ontsteking is
men geneigd om het onder-
houd aan de ontsteki n9 te ver-
waarlozen, zodat bougies
vaak Ie lang blijven zitten.
Hetzelfde kan ook gebeuren
door een onderbroken kern bij
ontstoorde bougiekabels.
c. Een vonk kan ook bij een
verkeerde bougie ontstaan als
twee bougiekabels over een
lange afstand dicht bij elkaar
liggen. Vooral bij achtcilinder
moloren kan dil voorkomen.
De verkeerde vonk wordt dan
inductief opgewekt. Ook
slechte of vervuilde bouçieka-
bels moeten vermeden wor-
den.
Zo kunnen de kabels naar de
cilinders 5 en 7 bij een ontste-
kingsvolgorde van 1-8-4-3-6-
5-7-2 kwetsbaar zijn [Chre-
vrolet Chrysler) Bij Ford V 8
motoren zijn de cilinders an-
ders genummerd en dan kun-
nen, afhankelijk van de ont-
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slekingsvolgorde. 8 en 7. 6 en
5 of 1 en 2 kwetsbaar zijn.
d. Backfire is verder mogelijk
als bij een auto meI een
cruise-control de voorraad
brandstof in de lank opraakt
(dampfase). Automatisch
wordt er gas bijgegeven zon-
der dat de bestuurder dit
merkt en dan wordt het
mengsel zeer arm. Probeer
ook als er geen cruise-control
aanwezig is niet het onderste
uit de kan Ie halen.
8. Backfire kan ook ontstaan
als er ergens in de verbran-
dingskamer een zeer hete
plek aanwezig is. Tijdens hel
binnenstromen van het verse
mengsel bij nog geopende in-
laatklep ontstaat er dan zelf-
ontsteking en daardoor back-
fire.
Hete plekken kunnen ont-
staan bij gedeeltelijk ver-
brande kleppen, te kleine
klepspelingen. gebrekkige
koeling. een lekke koppak-
king, onjuiste bougie (warm-
tewaarde), niet goed aange-
draaide bougie. gebroken iso-
lator of te dunne massa-elek-
trode.
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Gesmolten door "backfire"l
Earst de bovenrand . . .

Daarna de hulpvanturi _ . _

En tenslotte de smoorklep

f. Backfire kan zelfs ontstaan
als de aangezogen lucht erg
heet is bij een zeer hoge tem-
peratuur onder de motorkap,
zodat de motor daardoor op
den duur (plaatselijk) te heet
wordt.
De motor wordt hierbij niet
alleen warmer doordat de
koelende werking van de
aangezogen lucht minder is,
maar ook wordt de mengver-
houding bij hoge gastempera-
tuur armer. zodat dit weer de
te mpera tu ur van de molar op-
jaagt. Bij zwaar belaste inge-
kapselde molaren van bestel-
auto's, campers of vrachtwa-
gens is dit gevaar niet denk-
beeldig.

Slotconclusie
- Backfire ontslaat vaak bij
verwaarloosd onderhoud van
ontsteking en kleppen.
- De gevolgen van backfire
zijn vaak groter naarmate het
gasinvoersluk meer stroom-
opwaarts zit. Voert men het
gas in onder de sm oorkl ep dan
is backfire vrijwel uitgesloten
(denk aan Necam-mstaua-
ties).
- Vermijd arme mengsels
door goede verdampers te ge-
bruiken, die juist zijn afge-
steld en let op de richting van
de inlaatopening van het
luchtfilter in verband met
stuwdruk.
- Monteer desnoods een spe-
ciale mixer (Imperial 300 Al
met bijbehorende verdamper,
omdat bij deze constructie
(constant vacuüm principe) bij
het plotseling openen van de
gasklep geen arme situatie
kan ontstaan. Er dient hierbij
geen luchtlek tussen mixer en
carburator aanwezig te zijn.
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