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ONDERDELEN
Beru bougie voor DI-ottomotoren met straalgeleide inspuiting

Foto’s/Tekeningen: Beru

Optimale vonk verzekerd

De trend naar een lager verbruik, schonere uitlaatgassen én meer rijplezier dwingt de

autofabrikanten compacte motoren te ontwikkelen met een hoger prestatieniveau.

Dat lukt alleen als de temperaturen en drukken in de verbrandingskamer toenemen.

Voor de bougie is die ontwikkeling niet zonder gevolgen. Gelukkig heeft Beru het

antwoord gevonden.

Met de introductie van de straalgeleide direct
ingespoten ottomotoren van Mercedes-Benz en
BMW is er een nieuwe categorie motoren ont-
staan. Van de vrij- of zelfaanzuigende ottomotor
met IDI, gasklep en geregelde driewegkatalysa-
tor gaat het naar armmengsel DI-motoren, soms
zonder gasklep, die naast de driewegkat ook een
opslag- of DeNOx-kat hebben om de NOx-uitworp
binnen de perken te houden.
Bij deze motoren zit de bougie in de kegelman-
tel van de inspuitstraal. Dit stelt hoge eisen aan
de positionering van de bougie-elektroden.
Omdat de verstuiver centraal gemonteerd is,
resteert er weinig ruimte voor de tussen de klep-
pen geplaatste bougie.
De tweede ontwikkeling is die van de drukvul-
ling. Om met kleine motoren toch het prestatie-
niveau van een groter exemplaar te halen, is
drukvulling noodzakelijk. Bij drukvulling komt
er meer mengsel in de cilinder en heeft de bou-
gie een hogere ontsteekspanning nodig om de
vonk te laten overslaan.
Deze beide ontwikkelingen stellen hogere eisen
aan de bougie-isolator, voor wat betreft de elek-
trische weerstand en de mechanische sterkte.

Nieuwe bougie
Beru besloot een nieuw type 12 mm bougie te
ontwikkelen met een beter isolatormateriaal en
nauwkeuriger positionering. Daarbij stond niet
alleen de ontsteekbaarheid bij warme motor op
de voorgrond, ook de steenkoude motor moet di-
rect aanslaan, zelfs na het rijden van korte stuk-
jes. De kosten van de nieuwe bougie moesten in
de juiste verhouding staan tot de levensduur.
Als de kosten laag moeten blijven, zal de levens-
duur kort zijn. Dan kan er een gewone nikkel-
legering worden toegepast voor de elektroden.
Eén of meer massa-elektroden houden de slij-

Nieuw keramiek
De dunnere isolator van de 12 mm bougie met
26,5 mm schroefdraadlengte én de bij turbomo-
toren vereiste hogere ontsteekspanning, verei-
sen een nieuw type keramiek. Uit een wit leem
(pijpaarde genoemd) worden niet alleen stenen
pijpen, maar ook bougie-isolatoren gemaakt. 
Pijpaarde bestaat voor 94% uit aluminiumtrio-

Het kloppend hart

tage laag en er kan voor een lucht- of glijvonk
worden gekozen.
Als de levensduur lang moet zijn, worden de
kosten hoger omdat er dan edelmetaal zoals pla-
tina of iridium nodig is. Het is deze weg waar
Beru voor gekozen heeft, want BMW wil een le-
vensduur van 60.000 tot 100.000 km, afhanke-
lijk van het type motor.

Het ziet er allemaal zo bekend uit, maar het is een
hoogwaardig product voor de nieuwe DI-ottomo-
toren met straalgeleide inspuiting. De Beru 12 mm
edelmetaalbougie is een uitkomst voor de moto-
renontwikkelaars.

Op deze opname is goed te zien hoe enorm be-
langrijk de juiste plaatsing van de vonkoverslag is

bij een straalgeleide DI-ottomotor. Als de massa-
elektrode verhindert dat het mengsel tussen de
elektroden komt, ontstaat er geen verbranding. Fo
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xide (Al2O3) dat tot zo’n 1000°C bruikbaar is.
Om het sinteren van het materiaal mogelijk te
maken, zijn er extra oxiden nodig die uit mine-
rale grondstoffen worden verkregen. Porcelein-
aarde (een aluminiumsilicaat), speksteen en
dolomiet leveren SiO2, CaO en MgO. Dat is res-
pectievelijk: siliciumdioxide, calciumoxide en
magnesiumoxide. Er blijken na het kneden, in
de vorm persen en onder druk verhitten (sinte-
ren), gasbelletjes tot 50µm in het isolatormateri-
aal achter te blijven. Na een gedegen onderzoek
heeft Beru de oplossing voor dit probleem ge-
vonden. Nieuwe toevoegingen op wasbasis voor-
komen de porositeit zo sterk dat de elektrische
doorslagwaarde met 20%, de temperatuurschok-
bestendigheid met 6% en de buigsterkte met
11% is toegenomen.
Met dit materiaal is een 12 mm bougie geschikt

voor spanningen van meer dan 40 kV. Als er ook
nog wat aan de zuiverheid van de Al2O3 wordt
gedaan, zijn er doorslagwaarden van meer dan
30 kV per mm bereikbaar.

Vastzetten is kritisch!
Er bestaan drie ISO normen voor de afmetingen
van 12 mm bougies: allemaal met M12x1,25
schroefdraad van 26,5 mm lengte. Het verschil
zit in de wijze waarop de bougie wordt vastge-
zet en de daarbij behorende isolatordiameter.
Het kan met een zeskant (Hex) van 16 mm en
een isolatordiameter van 10,5 mm. Of met een
Hex van 14 mm die een isolatordiameter van
slechts 9,0 mm heeft. Of met een dubbele zes-
kant (biHex) van 14 mm met een isolatordiame-
ter van 10,5 mm. Geen wonder dat de laatste de
voorkeur heeft: de bougiesleutel heeft de klein-
ste diameter en de isolator is zo dik mogelijk.
Alleen met 25 Nm aanhaalmoment wordt een
absolute gasdichtheid bereikt. Er zijn twee lek-
kagewegen: via de uitwendige- en/of via de in-
wendige afdichtring. Tot 45 Nm vindt de gas-
lekkage vanuit de cilinder alleen plaats langs de
schroefdraad en de bougiering. De mechanische
vervorming van het huis begint vanaf 40 Nm
met het vervormen van de schroefdraad, die

wordt 0,12 tot 0,14 mm langer. Boven de 45 Nm
vervormt het huis zover dat ook de inwendige
afdichtring gaat lekken.
Het is vreemd dat er geen hoekverdraaiing
wordt toegepast. Dat zou de nauwkeurigheid
van de positionering ten goede komen. De mas-
sieve bougiering maakt het kennelijk mogelijk
met een koppelmeting uit te komen.

Niet te snel slijten
Het onderscheid tussen Low Cost- en High Cost-
bougies blijkt ook uit de wijze waarop de elek-
trodenafstand toeneemt tijdens gebruik. De nik-
kelelektroden slijten vooral door oxidatie. Bij
het overspringen van de vonk verdwijnt de oxi-
delaag tot op het basismateriaal. Daarbij ont-
staat er materiaalverlies in de vorm van
kratertjes. Hoe dunner de oxidelaag, des te min-
der materiaalverlies. Door het toepassen van
nikkelaluminium, nikkelyttrium of nikkeltita-
nium legeringen kan de oxidelaag van >100µm

Door het aanpassen van de organische hulpstoffen
in het keramiek, neemt de poriëndiameter sterk af.
Nieuwe toevoegingen op wasbasis voorkomen de
porositeit zodanig dat de elektrische doorslag-
waarde met 20% is toegenomen, de temperatuur-
schokbestendigheid met 6% en de buigsterkte met
11%.

Te vast aanhalen van deze M12 bougie, levert on-
herroepelijk lekkage op. Deze grafiek illustreert de
strooiing van de hoeveelheid lekkagegas afhanke-
lijk van het aanhaalmoment.

Invloed van diverse nikkellegeringen op de relatieve slijtage van
bougie-elektroden in een lopende motor. Een ‘dure’ legering ver-
mindert de slijtage aanzienlijk.

Bij te vast aandraaien rekt de schroefdraad op. Deze grafiek toont de strooiing in
de lengtetoename van de schroefdraad van een M12 bougie afhankelijk van het
aanhaalmoment.

Keramiek met minder poriën Lekkage door te vast aanhalen

Hoogwaardige legering 
vermindert  slijtage

Hoger aanhaalmoment rekt schroefdraad op
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teruggebracht worden tot <10µm.
Bij de High Cost-bougies voorkomt het edelme-
taal deze vorm van slijtage, als er voldoende ma-
teriaal is dat ook nog eens een hoge overlap
heeft en evenwijdig is geplaatst. Het is Beru ge-
lukt om de overlap boven de 92% te krijgen (zie
de afbeelding hieronder).

Nauwkeurige positie
Voor ottomotoren met straalgeleide inspuiting
zijn nauwkeurig geplaatste bougie-elektroden
van ‘levensbelang’. Niet alleen moet het brand-
stof-luchtmengsel vrij tussen de elektroden kun-

nen stromen, de vonkoverslag moet op de juiste
plaats gebeuren. Zo niet, dan vindt er geen ver-
branding plaats.
De dieptevariatie bij standaardbougies bedraagt
±0,85 mm, dat wil zeggen dat er in het slechtste
geval 1,70 mm verschil is tussen de insteekdiep-
tes van de bougies. Door een nauwkeurige fabri-
cage en inwendige afdichtringen met verschil-
lende dikten te gebruiken, is dit maatverschil
tot ±0,2 mm teruggebracht. Het grootste ver-
schil bedraagt nu dus slechts 0,4 mm. Ook de
stand van de massa-elektrode ligt met een tole-
rantie van ±15° nauwkeurig vast. Dat is bereikt
door het begin van de bougieschroefdraad in de
cilinderkop vast te leggen en de massa-elektrode
pas vast te zetten door middel van puntlassen
als de positie door een optisch meetapparaat is
vastgelegd.

Nieuw testapparaat
Beru heeft voor de motorfabrikanten een mo-
biel bougietestapparaat ontwikkeld. Daarmee
laten zich de warmtegraad, de elektrodentempe-
ratuur, de benodigde en geleverde ontsteekspan-
ning plus het koudestartgedrag vaststellen. De
warmtegraad is een compromis tussen gloei-
ontsteking enerzijds en ‘nat slaan’ anderzijds,
ofwel de elektroden mogen niet te heet worden
of te koud blijven. Het vaststellen van de warm-
tegraad gebeurt door de ionenstroom te bepalen
zowel voor als na het overslaan van de vonk. Als
er stroom loopt in één van de twee gevallen is er
iets mis. De elektrodentemperatuur wordt met
behulp van speciale thermokoppelbougies ge-
meten. De motor moet dan wel vollast kunnen
draaien, anders is ook het ‘wegbranden’ van de
elektroden niet goed te meten. Hoe hoger de
materiaaltemperatuur en/of de overslagspan-
ning, des te hoger de slijtage.
Op de proefstand laat zich de bougie ook op-

tisch bestuderen dankzij speciaal daarvoor aan-
gepaste motoren. Een pyrometer (dat is een ap-
paraat om temperaturen boven de 500°C te
meten) levert daartoe de benodigde informatie.
Om te weten te komen hoe hoog de benodigde
ontsteekspanning ligt bij oude bougies, worden
gebruikte exemplaren toegepast. Daarmee
wordt nagegaan hoe de benodigde en mogelijke
overslagspanning zich verhouden. Dat is een
maat voor de reserve die er nog is, want hoe
hoger de bougie-elektrodenafstand, des te hoger
de benodigde overslagspanning. Beru heeft ap-
paratuur waarmee tot acht bougies aan toe deze
waarden gelijktijdig kunnen worden bepaald.
Vergeet niet dat een grotere elektrodenafstand
gunstig is voor een goede start van de verbran-
ding. Maar: iets te groot en er is helemaal geen
vonk! Daarom is het ook van belang vast te stel-
len welke reserve er per bougie nog is.
Op de nieuwe rollenbank wordt er vervolgens
nagegaan wat er bij min 20°C gebeurt. Start de
motor meteen en zo ja, hoe vaak achtereen?
Roetaanslag en het bijbehorende weglekken van
de vonk zorgen voor het nat slaan van de bou-
gie. Zeker met de nieuwe straalgeleide DI-moto-
ren mag zo’n probleem als niet willen starten,
nooit voorkomen.

10 mm op komst
Er komt dus heel wat bij kijken om voor deze
nieuwe motoren een passende bougie te ontwik-
kelen en te fabriceren. Beru is zo overtuigd van
de kwaliteit van hun onderzoek dat ze al wer-
ken aan een 10 mm-versie van de nieuwe bou-
gie. Voordat iemand zegt: ‘oude koek, bij
motorfietsen zijn 10 mm bougies al vele jaren
standaard. Sterker nog, er zijn al 8 mm bougies
in gebruik’, is het nodig er op te wijzen dat de
temperaturen en drukken bij de nieuwste auto-
motoren heel wat hoger liggen dan bij de vrij-
aanzuigende motorfietsmotoren. �

Paul Klaver 

Pyrometrische temperatuurmeting bij een speciale
motor met optische zichtbaarheid van de elektro-
den van een glijvonkbougie met vier massa-elek-
troden.

De centrale elektrode is een constructief hoog-
standje. A toont de laserstraalbevestiging van pla-
tina op de centrale elektrode. B laat de positione-
ring van de massa-elektrode zien, die is zodanig
dat de oppervlakken elkaar voor minstens 92%
overlappen.

Doorsnede van
de Beru M12
bougie met
nauwkeurig ge-
positioneerde
massa-elektrode
en insteek-
diepte.

Beru heeft een geheel nieuwe testcel in gebruik
genomen. Er is een proefstand met dubbele rollen
die van -40°C tot +30°C kan worden ingezet. Per
as kan er tot 195 kW vermogen worden opgeno-
men. Bij een roldiameter van 122 cm zijn snelhe-
den tot 250 km/uur mogelijk.

Tolerantie 
±0,2 mm

Massieve
bougiering

Inwendige
afdichtring

Gepositioneerde 
massa-elektrode ten opzichte 
van de bougiedraad ±15°

1 NiPt legeringszône
2 Platina (Pt)
3 Nikkelbasislegering
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