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ONDERDELEN
NGK ontwikkelt de optimale gasbougie

LPG LaserLine: evolutie in bougietechniek

LPG en aardgas stellen hogere eisen aan bougies dan

benzine. Om die reden heeft NGK ongeveer alle high

tech, die het merk in huis heeft, in zijn LPG LaserLine-

bougies gestopt. En omdat weten waarom een bougie

niet goed vonkt, begint met weten hoe hij wél vonkt,

leggen we die LPG LaserLine onder het vergrootglas.

Wat maakt het leven van een bougie in een mo-
tor op gas zo lastig? Het antwoord op die vraag
is te vinden bij het ontstaan van de vonk. Tus-
sen de elektroden van een bougie zit een lucht-
laag. Die geleidt geen stroom. Dat wordt anders
als er een groot spanningsverschil op de elek-
troden staat. De lucht tussen de elektroden io-
niseert dan en er springt een vonk over. Als er

in die lucht minuscule vloeistofdruppeltjes zit-
ten, gaat dat ioniseren gemakkelijker. De vonk
springt dan bij een lager voltage over. Dat is een
reden waarom LPG-auto’s op benzine starten.
Loopt de motor eenmaal op gas, dan moet de
ontsteking die hogere ontsteekspanning wel le-
veren. In een nieuwe auto is dat geen probleem.
Maar als er na verloop van tijd door een combi-

natie van vuil, vocht, veroudering en corrosie
wat spanning weglekt, gaat het fout. Om dat te
voorkomen, gold lang het advies de elektroden-
afstand bij LPG met 0,1 of 0,2 mm te verkleinen.
Het nadeel van die ingreep was een snellere slij-
tage van de elektroden en een grotere belasting
van de bobine(s).

Temperatuur probleem
Een volgend probleem voor de bougie die een
gas-luchtmengsel moet ontsteken is de tempe-
ratuur. Door het ontbreken van verdampende
benzine, loopt de temperatuur van de bougie
zo’n 80°C hoger op. Bij vollast, als de benzine-
motor gaat verrijken om te ‘koelen door spoe-
len’, kan het verschil nog verder oplopen.
Spoelen met gas koelt namelijk niet. Wordt de
bougie te heet, dan gaat de massa-elektrode
gloeien. De ongecontroleerde verbranding, die
daarvan het gevolg is, kan een gat in de zuiger
branden.
Dat probleem is op te lossen door de bougie
voor een LPG-motor een warmtegraadje kouder
te kiezen. Dankzij een groter contactvlak tussen
isolator en behuizing, kan zo’n koudere bougie
zijn warmte gemakkelijker kwijt aan het mo-
torblok. Eén stapje kouder op de warmtegraad-
schaal van NGK is precies 80°C. Dus zolang de
LPG-auto met zijn één stap koudere bougie niet
te lang volgas rijdt, moet het goed gaan.
Het nadeel van die oplossing is dat het langer
duurt voordat de bougie zijn zelfreinigingstem-

Een bougie is een bougie. Tot je beter kijkt. Wie op
de isolatorneus kijkt ziet ook nog de ringsleuf en
wie ‘m doorzaagt ziet het ‘geheime’ contactvlak
tussen isolator en behuizing.

Leren van de
LPG-bougie

Op LPG heeft dezelfde bougie een hogere spanning nodig om te vonken dan op benzine.
Oorzaak: benzinedamp vergemakkelijkt het ioniseren.

Benodigde vonkspanning

Bougie met platina centrale elektrode
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Superbenzine:    Elektrodenafstand 0,80 mm

LPG:    Elektrodenafstand 0,80 mm
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peratuur bereikt. Bij veel koude starts en stads-
verkeer vergroot dat de kans op verroeting van
de isolatorneus. Die verroeting begint onderaan
de isolatorneus. De top van de neus, bij de cen-
trale elektrode, heeft de kleinste diameter en
bevindt zich het dichtst bij de verbranding zodat
die sneller opwarmt. Maar bereikt het roet een-

maal de top, dan vormt het een carbonbrug tus-
sen de centrale elektrode en massa. De ontste-
kingsstroom neemt dan deels of volledig die
weg van de minste weerstand en van vonken
komt steeds minder terecht.

LPG-bougie zit vaster
Zijn we er dan met het antwoord op de vraag
waarom het leven van een LPG-bougie extra las-
tig is? Nee, want aan het einde van het onder-
houdsinterval moet de bougie eruit. Ook dat is

extra lastig. De reden: de additieven in LPG sti-
muleren contactcorrosie tussen bougiedraad
en cilinderkop.
Het is duidelijk, de perfecte gasbougie moet al
bij een lagere spanning vonken om de bobine
niet te zwaar te belasten en zijn eigen levens-
duur geen geweld aan te doen. Hij moet bij ho-

Willekeurig voorbeeld op AMT
Garageforum (www.amtgarage-
forum.nl): “Ik heb hier een Dae-
woo Matiz staan die heel erg in-
hield en slecht liep. Na een tijdje
zoeken kwam ik erachter dat de
bobine defect was”.
De autotechnicus vervangt de bo-
bine maar daarmee is het pro-
bleem niet opgelost: “Tijdens het
proefrijden bleek de auto nog in
te houden”. Dan vervangt hij ver-
delerkap, bougiekabels en bou-
gies en de auto rijdt als nooit te-
voren.
NGK technisch trainer Patrick
Bonrath herkent het probleem.
Versleten bougies in combinatie
met slechte isolatie en extra weer-
standen in de rest van het systeem
zorgt voor een zwakke vonk. Die
kan het inhouden heel goed ver-
klaren. Vergelijk het met een luci-
fer. Als ik hem afstrijk en ik pro-

Goede verbranding
 vereist goede vonk
De motor slaat moeizaam aan en
als hij eenmaal loopt houdt ie in.
De bougies vonken, dus daar kan
het niet aan liggen. Fout! Een
slechte vonk geeft een slechte
verbranding en die zorgt voor
problemen.

beer er meteen mijn sigaret mee
aan te steken heb ik geen goede
vlam. De sigaret gaat maar half
branden of de lucifer gaat zelfs
uit. Maar wacht ik even tot het
vlammetje zich ontwikkelt tot
een goede ontstekingsbron, dan
gaat de sigaret probleemloos
branden. Zo is het ook met de
vonk van een bougie. Alleen met
een goede vonk krijg je een goe-
de verbranding.

Water in de bougiegaten?
Dat voor een goede vonk meer
nodig is dan alleen een goede
bougie blijkt uit een ander voor-
beeld op AMT Garageforum. Het
gaat om een Ford Fiesta uit 2003
met 1.4 Zetec-motor. De auto-
technicus schrijft: “De berijder
vertelde dat hij twee maanden ge-
leden zijn bougies heeft vervan-
gen, omdat van één bougie het
porselein loslag. Ik denk dat ik
voor alle zekerheid alle bougies
en kabels ook maar vervang. Als
ik de kleur van de bougiedoppen
bekijk is het net of er water in de
bougiegaten heeft gestaan”.
Dat heeft er niet, maar het ver-
vangen van bougies en kabels

was wel de juiste beslissing. Pa-
trick Bonrath: “Dit probleem komt
meer voor bij Zetec-motoren. Het
ontstaat doordat elektrisch gela-
den micro-oliedeeltjes neerslaan
onder het uiteinde van de bou-
giedop. Door de hoge tempera-
tuur daar drogen die deeltjes uit
en laten een bruine aanslag ach-
ter op de isolator, net boven het
metaal. Die aanslag tast de flin-
terdunne glascoating aan. Is die

glascoating eenmaal beschadigd
dan lekt er hoogspanning weg
over het ruwe keramiek. Uitein-
delijk barst het keramiek en ligt
het los om de centrale elektrode.
Ford voorkomt inmiddels dat
neerslaan van deeltjes door bou-
giekabels met een hogere tempe-
ratuurbestendigheid te gebruiken.
NGK levert alleen kabels met de
hoogste temperatuurbestendig-
heid (ISO 3808 kwaliteit F)”. ●

Vlamfront bij een standaard bougie. Let op de gro-
te diameter van de centrale elektroden. De vonk
springt altijd in het midden over. Daar is de elektro-
deafstand het kleinst omdat door vonkerosie de
elektroderanden al gauw niet meer scherp zijn,
maar rond worden. De dikke elektroden verhinde-
ren een optimale uitbreiding van het vlamfront.

De dunne centrale elektrode met iridium-tip legt
het vlamfront geen strobreed in de weg. Dat kan
zich daardoor optimaal uitbreiden.

De V-Groove bougie heeft een V-vormige inkeping
in de centrale elektrode. Die maakt de elektrodeaf-
stand in het midden het grootst. De vonk springt
daardoor afwisselend links en rechts van de cen-
trale elektrode over. Op de kant waar de vonk over-
springt presteert de V-Groove als een iridium-bou-
gie, aan de andere kant als een standaardbougie.

Het eerste stadium,
bruine aanslag op de
isolator net boven het
metaal.

Tweede stadium, de
spanning lekt weg langs
de bruine strepen. Die
voelen ruw aan. De dun-
ne, gladde glascoating 
is daar weg.

Eindstadium, de isola-
tor is doorgeslagen en
ligt los om de centrale
elektrode. Bougies én
kabels vervangen!
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ge motorbelasting extra veel warmte kunnen
afvoeren, ondertussen moet hij toch niet te
koud blijven in stadsverkeer én hij moet ook
nog eens gemakkelijk weer los kunnen als de
tijd daar rijp voor is.

Dunne harde centrale elektrode
Patrick Bonrath, technisch trainer van NGK,
legt uit hoe de LPG LaserLine aan die lastige
eisen voldoet: “Een bougie al bij lagere span-
ning laten vonken is niet zo moeilijk. Je ver-
kleint gewoon de doorsnede van de centrale
elektrode”. Bijkomend voordeel van zo’n slanke
middenelektrode: “Het vlamfront breidt zich
gemakkelijker uit”. Natuurlijk zit er ook een
nadeel aan die oplossing: “Bij iedere vonk ver-
liest de centrale elektrode wat materiaal. Hoe

kleiner de diameter van de elektrode, hoe snel-
ler die vonkerosie een einde maakt aan de le-
vensduur van de bougie”.
Tenzij de centrale elektrode is opgebouwd uit
een materiaal dat minder gevoelig is voor vonk-
erosie: “In standaardbougies gebruiken we nik-
kel. Platina is veel duurder, maar staat ook een
veel dunnere centrale elektrode toe en iridium
is de beste oplossing. De centrale elektrode in
onze iridiumbougies is maar 0,6 mm in door-

snede”. Behalve de beste is iridium ook de duur-
ste oplossing: “Iridium is hard en breekbaar.
Het is lastig te bewerken”. De iridium-tip wordt
op de elektrode gelaserlast. “Dat is een dure be-
werking”, weet Bonrath.
Voor een blijvend goede verspreiding van het
vlamfront zit er ook edelmetaal op de massa-
elektrode van de LPG LaserLine-bougie. Daar is
geen iridium toegepast, maar platina, en het is
niet op de elektrode gelast, maar geperst.

Een bougie moet de warmte kwijt, die door de
centrale elektrode binnenkomt. Via het contactvlak
tussen isolator en behuizing stroomt een groot
deel van die warmte naar het motorblok. Hoe gro-
ter dat contactvlak, hoe meer warmte de bougie af
kan voeren. Een bougie met warmtegraad 5 heeft
een kleiner contactoppervlak dan een bougie met
warmtegraad 6 en is dus warmer. Een bougie met
warmtegraad 7 heeft een groter contactoppervlak
en is juist kouder. LPG LaserLine-bougies hebben
drie warmtegraden. Zij zijn multigrade.

Deze motor is geschikt voor bougies met warmte-
graad 6. Worden koudere bougies (warmtegraad 7)
gemonteerd, dan is de kans op verroeting groot. Er
is dan al een behoorlijke motorbelasting nodig om
de zelfreinigingtemperatuur van 450°C te bereiken.
De optimale temperatuur van 6 à 700°C halen deze
bougies nooit. Warme bougies (warmtegraad 5) ko-
men al snel boven de maximale temperatuur van
850°C. Boven de 1000°C beginnen de gloeiontste-
kingen en dreigt motorschade.

Een bougie die onder de 450 °C blijft, verroet. Om-
dat de onderkant van de isolatorneus (op de foto
boven) het koudst is, begint de verroeting daar.

Als het roet de centrale elektrode bereikt ontstaat
er een koolstofbrug tussen de centrale elektrode
en massa. De ontsteekspanning lekt daarover weg. 

Een ringsleuf om de centrale elektrode voorkomt
dat weglekken. Een miniem deel van de ontsteek-
spanning zorgt bij iedere ontsteking voor een glij-
vonk over de ringsleuf. Dat houdt de ringsleuf
schoon, zodat de carbonbrug nooit afkomt.

Ringsleuf voorkomt 
weglekken ontsteekspanning

De ringsleuf blijft schoon, 
de ontsteekspanning kan niet

weglekken over het roet.

Bougies en temperatuur
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E-Learning bougies
Meer weten over bougies? Kijk op
www.NGK.de voor de E-learning-module.
Ook op AMT.nl is veel te leren over bou-
gies. Kijk onder ‘Archief’, ‘Onderdelen’,
‘Bougies’ en ontdek de nieuwste ontwik-
kelingen van nu en van vroeger. In het
oudste artikel haalt de schrijver een dok-
ter aan, die doordeweeks voor zijn ritjes
naar patiënten in de stad warmere bou-
gies indraaide dan op zondag, als hij met
vrouw en kinderen ging rijden. Dat is niet
alleen leerzaam, maar ook vermakelijk.

Multigrade-bougie
Dan de temperatuur. De ‘koude’ bougies van
een racemotor voeren veel warmte af. De koud-
ste bougies in het NGK-coderingsysteem heb-
ben warmtegraad 12. Bougies voor laagontwik-
kelde motoren zijn ‘warm’. De warmste bou-
gies hebben warmtegraad 2. En de LPG Laser-
Line? “Die heeft drie warmtegraden tegelijk.
Dus bijvoorbeeld 5, 6 en 7”, vertelt Bonrath.

Hoe je een bougie met drie warm-
tegraden tegelijk maakt, wil hij
niet precies vertellen: “Het geheim
zit in het contactvlak tussen isola-
tor en behuizing. Wat we daar pre-
cies gedaan hebben mag ik niet
zeggen, onze concurrenten lezen
ook AMT”. Wel wil Bonrath kwijt
dat een koperen kern de warmte
uit de massa-elektrode snel afvoert
en dat een ringsleuf tussen cen-
trale elektrode en isolatorneus
voorkomt dat de spanning bij lage
temperatuur weglekt langs de be-
roete isolatorneus.

Brons is het hoogst
Ten slotte het losnemen van de
bougies: “De draad van een bougie wordt elek-
trolitisch gepassiveerd in een zinkchromaat-
bad. Daardoor krijgt hij een goudachtige kleur.
Het doel van die behandeling is contactcorrosie
tegengaan”, legt Bonrath uit. “Bij lange wissel-
intervallen voldoet die behandeling niet meer,
dus gebruiken we daarvoor een aangepaste bad-
samenstelling. Die longlife bougies kun je her-
kennen aan hun zilverkleurig schroefdraad.
Voor de LPG LaserLine gebruiken we een nog
betere samenstelling. Die resulteert in brons-

kleurig draad. Hier geldt dus zowel in kosten
als prestaties het omgekeerde als in de sport:
brons is het hoogste, dan zilver en daarna pas
goud.”
Ach, de LPG LaserLine kan dat wel hebben, zijn
elektroden zijn zo rijk versierd met edelmetaal,
dat ie van goud- of zilverkleur niet warm of
koud wordt. ●

Erwin den Hoed

Eerst zeven, inmiddels acht types LPG LaserLine-bougies dekken
95% van de markt, zegt NGK.
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