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Dieselmotoren hebben een minimale luchttem-
peratuur in de cilinder nodig om de ingespoten
brandstof te laten verdampen en zonder vonk te
laten ontbranden. De oude indirect ingespoten
diesels bereiken die compressie-eindtempera-
tuur niet zonder hulpmiddelen, er zal bijna altijd
eerst gegloeid moeten worden alvorens de
motor aanslaat.
Bij de direct ingespoten dieselmotoren is dat een
ander verhaal. Hier treedt het voorgloeiproces in
werking als de koelvloeistoftemperatuur bene-
den een bepaalde waarde komt. Dit is per merk
verschillend, maar ligt veelal onder de 10 graden.
Boven die temperatuur start de motor zonder
voorverwarming. Een falende installatie zal door-
gaans niet eens opgemerkt worden door de be-
rijder.

Klagende buren
Het zijn eerder de omstanders die aan de bel trek-
ken als de gloeibougies zijn overleden, zeker als
de auto bij vrieskou gestart wordt en de omgeving
nog in diepe rust is. Dan komen alle oude vooroor-
delen over de dieselmotor weer uit de kast: ze stin-
ken, ze roken en ze nagelen.
Dat heeft alles te maken met de falende gloei-
 installatie. Voorgloeien mag dan niet altijd meer
noodzakelijk zijn; het nagloeien bij de ‘koude start’
behoort tot het vaste ritueel. Bij veel moderne die-
sels blijven de gloeibougies warmte produceren
tot het koelwater een temperatuur van 60°C heeft
bereikt en dat is afhankelijk van externe factoren
en dus per merk verschillend. Bij Volkswagen  bij-
voorbeeld duurt de nagloeifase maximaal 4 minu-
ten en wordt bij een toerental boven de 2500 t/min

onderbroken. Hierdoor verloopt de opwarmfase
zonder het hinderlijke nagelen, dat kenmerkend
was bij de eerste direct ingespoten dieselmotoren.

Uitlezen, iedere beurt
Omdat het takenpakket van de gloei-installatie is
uitgebreid en de regeling geheel automatisch ver-
loopt, worden de gloeibougies aangestuurd van-
uit het motormanagement of een apart regel- 
apparaat. Deze gebruiken de input van de koel-
vloeistofsensor en de toerentalsensor voor het
aansturen van de gloeibougies. Het vermogens-
relais dat indirect de gloeibougies van spanning
voorziet, heeft veelal een communicatie met de
motorsturing en zal daardoor een foutcode in de
dieselbesturing kunnen melden. Dat betekent dat
u met een aantal drukken op de knoppen van de
diagnosetester te weten komt of de gloei-installa-
tie inclusief het nagloeien naar behoren werkt.
Uitlezen tijdens een beurt lijkt overdreven, maar is
toch echt belangrijk. Het kan zijn dat de klant to-
taal geen klachten heeft over de koude start en het
vervolg, maar dat alle (!) gloeibougies kapot zijn.
Ga daarbij niet af op de kilometerstand. Zelfs bij
relatief jonge diesels met nog geen 50.000 km op
de teller komt het voor dat de gloeibougies aan
vervanging toe zijn. Vooral bij voertuigen die veel
koude starts maken komt dit voor.
Dat heeft alles te maken met het nagloeiproces.
De temperatuur van de bougies komt tijdens het
nagloeiproces tot wel boven de 1000°C uit en tij-
dens die cyclus wordt er relatief koude brandstof
tegen het hete oppervlak gespoten. De gloeibou-
gie heeft hier enorm van te lijden.
Krijgt u een jonge auto binnen met gloeiproble-
men, informeer dan altijd bij de dealer of hem be-
kend is dat dit vaker voorkomt. We vermelden dit
omdat een aantal merken in dergelijke gevallen
de gloeibougies in het kader van een coulancere-
geling kosteloos vernieuwt.

Sneller op temperatuur
Hoorde je vroeger de klacht dat het voorgloeien
zoveel tijd in beslag nam, dat is nu verleden tijd.

Gloeisysteem in de werkplaatspraktijk
Werking, testen en montage van gloeibougies

Moderne direct ingespoten dieselmotoren starten veelal zonder voorgloeien. De gloei- installatie

wordt vooral gebruikt om tijdens de opwarmfase de geluidsproductie en uitlaatgasemissies op

een acceptabel niveau te krijgen. Een kapot gloeisysteem valt derhalve nauwelijks op. Aan u de

taak om de gloei-installatie tijdens een beurt te controleren en in geval van  problemen weer aan

het gloeien te krijgen.

Uitlezen van het storingsgeheugen is de makkelijkste en misschien wel effectiefste methode om te bepalen of de gloei-installatie
naar behoren werkt. Doe dit dan ook tijdens ieder ‘autocontactmoment’ want te lang doorrijden met een kapotte installatie geeft
 onherroepelijk problemen.
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Alvorens u een nieuwe bestelt, vergewis u er van welk type de au-
tofabrikant heeft gemonteerd:  keramisch of staal. Ze worden
door elkaar gebruikt!

Is de gloeibougie er toch uit, probeer dan te achterhalen wat er
kapot is gegaan. Lees de bougie en kijk of de tip is beschadigd of
extreem zwart is.

Meten is weten. Met een stroomtang krijgt u snel een beeld van de stroomafname en kunt u  mogelijk een kapotte gloeibougie
 detecteren.

Effe laten zien wie de baas is, die vastzittende bougie of de in de sportschool gekweekte  spierballen. Wij kennen het resultaat! Bewaak
de paardenkrachten met de momentsleutel.

De gloeitijden zijn dankzij innovaties van de gloei-
bougiefabrikanten geminimaliseerd. In de jaren
60 vroeg het voorgloeien maar liefst 45 seconden,
in 2009 zitten we op slechts 2 seconden. In die tijd
bereikt de tip van de bougie een temperatuur van
boven de 1000°C!
Er gaat dus behoorlijk wat stroom door de gloei-
bougie, want ook tijdens de nagloeifase moet de
tip op temperatuur blijven. De stroomtoevoer
naar de tip van de bougie gebeurt via een weer-
stand met een positieve temperatuurcoëfficiënt.
Dit maakt het mogelijk om een hogere stroom
door het onderdeel te sturen wanneer dat nog
koud is. Dit verklaart de korte opwarmtijd en het
feit dat de gloebougie tijdens het nagloeien niet
doorbrandt ten gevolge van die hoge stroom.
Een andere manier om de stroomsterkte te regelen

is door voor iedere gloeibougie een vermogens-
halfgeleider te gebruiken. Met  pulsbreedte modu-
latie wordt de stroomsterkte dan aangepast.

Keramisch of staal?
Op dit moment worden de keramische en stalen
gloeibougies nog door elkaar gebruikt. Het lijkt er
echter op dat het keramische type steeds meer
terrein gaat winnen. Dat heeft alles te maken met
het steeds verder verlagen van de compressiever-
houding van de moderne diesel om aan de stren-
ger wordende emissie-eisen te blijven voldoen.
Die lagere compressieverhouding leidt tot start-
problemen omdat de zelfontbrandingstempera-
tuur niet wordt gehaald.
Dat probleem is op te lossen met gloeibougies die
meer warmte produceren, tot 1400°C of meer. Met

metaalbougies wordt dat een moeilijk verhaal. We
zien dat alle grote fabrikanten zoals NGK, Bosch
en Beru keramische gloeibougies in het pro-
gramma hebben.
Het vervelende hierbij is dat autofabrikanten
 momenteel nogal willekeurig shoppen in het
 leveringsaanbod. Van Volkswagen is bijvoorbeeld
bekend dat in één model keramische en stalen
gloeibougies door elkaar worden gebruikt.
Dat betekent voor u in de werkplaats, dat u moet
controleren welk type af-fabriek is gemonteerd.
Ze werken namelijk beide met een verschillende
spanning en verwisseling betekent dat het onder-
deel doorbrandt of dat de gewenste temperatuur
niet wordt bereikt.
Overigens is het een duidelijke trend dat de voe-
dingsspanning van de gloeibougie lager is dan de
boordspanning. De reden hiervoor is dat wanneer
de boordspanning door extreme koude lager
wordt, dit geen gevolgen heeft voor de gloeibou-
gies en dus voor het aanslaan van de motor. An-
dere belangrijke reden is dat eventuele span-
ningspieken direct na het starten (15 Volt) geen
invloed hebben op het gloeiproces en de bougies.
Het moge duidelijk zijn dat het testen van de
gloeibougie rechtstreeks op de accu hiermee tot
het verleden behoort.

Begin van ellende
Is het noodzakelijk de gloeibougies te controle-
ren? Ja dus! De praktijk heeft geleerd dat er heel
wat diesels rondrijden met één of meer kapotte
gloeibougies die afgezien van wat moeilijker star-
ten bij lagere temperaturen verder geen klachten
lijken te vertonen.
Maar die problemen komen vanzelf als bijvoor-
beeld het kwik ver onder nul duikt of de compressie
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van de motor iets minder begint te worden. En dan
krijgt iedereen spijt dat er zo lang is  doorgereden
met die kapotte gloei-installatie. Want een koude
diesel die niet wordt bijverwarmd produceert naast
veel herrie ook een hoge roetuitstoot, tot wel 40%
meer dan bij  bedrijfstemperatuur.
Gelukkig hebben we een roetfilter in het uitlaat-
traject, dus niet alles komt in het milieu. Maar rea-
liseert u zich wel dat het roetfilter eerder verza-
digd raakt door veel koude starts?
Doordat het nagloeien achterwege blijft duurt het
langer voordat de ideale zelfontbrandingstempe-
ratuur wordt bereikt. Ook dit gaat weer gepaard
met extra roetproductie.
De gloeibougie speelt dus een cruciale rol bij het
beperken van de roetproductie. Maar er is nog
een aspect. Roet ontstaat namelijk ook als de be-
lasting op een iets afgekoelde motor ineens fors
toeneemt, dus een tijdje gas los en ineens pedaal
onderin. De moderne gloeibougie voorkomt in
dergelijke gevallen de roetproductie door kort en
snel de verbrandingsruimte bij te verwarmen, tus-
sengloeien noemen we dit.

De nieuwste generatie gloeibougies is zelfs voor-
zien een cilinderdruksensor waarmee het dieselver-
brandingsproces gevolgd kan worden. Doel is real-
time in te grijpen door bijvoorbeeld het inspuitmo-
ment aan te passen of tussentijds te gloeien.
Andere trend is het selectieve snelstartgloeisys-
teem. Hiermee worden tijdens het starten de
gloeibougies ‘inspuitvolgordegewijs’ aangestuurd
zodat het boordnet niet zo zwaar wordt belast tij-
dens een koude start.
Diagnose van het systeem is dus belangrijk. Mo-
derne gloeisystemen hebben een communicatie
met de motorsturing en derhalve zal er bij een de-
fect een foutcode gegenereerd worden. Uitlezen
is bij die systemen dus de eenvoudigste en snelste
manier om te bepalen of het systeem functio-
neert. Geeft het systeem een fout aan, dan is het
met de moderne testkast ook nog mogelijk een
functietest te doen.
De beste controle van een gloei-installatie betreft
een stroommeting. Verschillende diagnoseappa-
raten bieden deze mogelijkheid en leiden u via
een menu door de procedure. U hebt er wel een
aparte stroomtang voor nodig. Voordeel van deze
aanpak is dat u naast de fysieke waarde ook een
beeld krijgt van de stroomafname in de nagloei-
fase. Als de documentatie erin voorziet, kunt u
het verloop vergelijken met een voorbeeld. Een
snelle en praktische manier is om even snel een
losse stroomtang aan te sluiten en zo de stroom-
afname te bepalen. De waarde zal gemiddeld tus-

Gloeien waar het moet: aan de tip. Daar kom je alleen achter als je de gloeibougie gedemonteerd
hebt. Sluit de bougie echter niet klakkeloos aan op de accu, sommige werken met laagspanning.

Regeling vanuit het motor-
stuurapparaat, voorgloeien
alleen bij temperaturen lager
dan 9°C, nagloeien maximaal
4 minuten tot 60°C koelvloei-
stoftemperatuur en toeren-
tallen onder de 2500 t/min.

Voordat u een nieuwe monteert, moet u de schacht inclusief draad schoonmaken en opfrissen met
een speciale ruimer.

Meer info over gloeibougies 
Wilt u meer weten over gloeibougies, zoals de nieuwste innovaties, handige testappara-
tuur en speciaalgereedschap voor de- en montage? Ga dan naar het maanddossier
www.amt.nl/maart2011. Daar treft u ook een video aan over de Vibropac M40, waarmee
het verwijderen van vastzittende gloeibougies en verstuivers kinderspel wordt.

WWW.AMT.NLWWW.AMT.NL

Al deze inspanningen zijn er onder andere op ge-
richt verstopping van het roetfilter tegen te gaan.
Helemaal te voorkomen is dit niet, vandaar dat
het om de zoveel tijd actief geregenereerd of zo
u wilt schoongebrand wordt door de motor zelf.
Het is hierbij zaak om zoveel mogelijk warmte
te produceren. Naast meer brandstof en later
 inspuiten speelt de gloei-installatie hierbij ook
een cruciale rol.
Een (deels) falende gloei-installatie leidt op den
duur tot een serieuze inwendige vervuiling, niet
alleen in de kop maar ook in het hele uitlaattraject
inclusief EGR. Die vervuiling heeft onder andere
als nevengevolg dat de gloeibougies muurvast
komen te zitten in de cilinderkop. En dan mag u
ze eruit peuteren, liefst zonder te vloeken!

Praktische stroommeting
De noodzaak van een goed werkende gloei-
 installatie hebben we inmiddels wel vastgesteld
en wij verzekeren u dat naarmate de emissie-
eisen strenger worden, het gloeisysteem nóg
meer aandacht vraagt.

Overzicht gloei-installatie Motorregelapparaat

Gloeibougies

Relais gloeibougies

Controlelamp gloeisysteemKoelvloeistoftemperatuursensor

Toerentalsensor
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sen de 8 en 25 A per gloeibougie moeten zijn.
Het is echter raadzaam hier de documentatie
over te raadplegen.
Of een cilinderspecifieke foutdetectie mogelijk is, 
is afhankelijk van hoe de bougies worden aange-

stuurd en of ze parallel of in serie zijn geschakeld.
Voert u een stroommeting uit dan raden we u aan
om de temperatuursensor los te nemen omdat
anders het gloeiverloop niet goed kan worden
beoordeeld.

Bougie lezen
De voorgaande controle was er op gericht dat u
uitwendig snel een beeld krijgt van de werking
van de gloeibougies. Het geeft echter nog geen
uitsluitsel of de bougie ook dáár gloeit waar
het moet, aan het uiteinde. Om dat te controle-
ren moet u de bougie verwijderen en extern
 aansturen.
Zijn de bougies er eenmaal uit, controleer ze
dan. Kijk hoe stift er uit ziet en bepaal of het de-
fect is te wijten aan interne kortsluiting of dat er
iets anders aan de hand is. Daarbij moet u den-
ken aan gloeibougies die vervuild of versleten
zijn. Ook een verstoord inspuittijdstip (te vroeg)
zal op den duur leiden tot beschadigde gloei-
bougies, evenals een overmatig olieverbruik
door vastzittende zuigerveren.
En moeten er gloeibougies vervangen worden, ga
dan niet voor prijskoop! Er is Chinese namaak in
omloop die goedkoper is, maar niet de prestaties
haalt.

Gevecht met 
de gloeibougie
De gloei-installatie in een moderne diesel heeft
een grote ontwikkeling doorgemaakt. Niet alleen
qua prestaties maar ook voor wat betreft de afme-
ting. Eigenlijk is er helemaal geen plaats meer
voor dit onderdeel in de kop, maar de construc-
teurs slagen er nog steeds in ze dunner en vaak
langer te maken.
De gloeibougie is gasdicht in de kop gemonteerd.
Die kop is meestal van aluminium, de verstuiver en
gloeibougie van staal. Dat betekent contactcorro-
sie en dus vastzitten. Ook de lekkage van verbran-
dingsgassen en vocht helpen mee om de verschil-
lende delen muurvast met elkaar te verbinden.

Wees geen tarzan
Belangrijkste boodschap als u van plan bent de
gloeiers te verwijderen: doe het met beleid! Ze
breken makkelijk af wanneer u er ‘paardenkrach-
ten’ op zet. Controleer dus eerst het koppel dat ze
aankunnen, dat betekent automatisch het gebruik
van de momentsleutel. Kunt u de waarden niet
achterhalen, hanteer dan voor een M10-versie 12
tot 18 Nm en voor een M12 25 tot 30 Nm.
Sommigen zweren erbij om de onderdelen een
aantal uren van te voren in te spuiten met bijvoor-
beeld WD-40 of een speciaal mengsel van olie en
thinner om enigszins de roet en vervuiling op te
lossen. Zorg ervoor dat de motor op temperatuur
is (60°C) als u aan de ‘slag’ gaat.

Trillen en gelijktijdig een
 losmoment uitoefenen, dat
is het werkingsprincipe van
het speciaalgereedschap om
gloeibougies te verwijderen.
Aarzel niet over de investe-
ring. Als u er één cilinderkop-
demontage mee voorkomt
of in het ergste geval een
nieuwe moet plaatsen, heeft
u het al terugverdiend!

Speciaalgereedschap
Dit alles levert geen gegarandeerd succes. Ga
in ieder geval niet tot het ‘gaatje’ want als het
 onderdeel afbreekt bent u een dag werk verder.
Er bestaat speciaalgereedschap voor dit soort
klussen. Meestal betreft het tools die een trilling
uitoefenen op het werkstuk. Daarbij moeten de
schroefdraadweerstand, de weerstand op de
schacht en de neusverklemming worden
 overwonnen om de onderdelen van elkaar te
scheiden.
Een professioneel hulpmiddel is de M40 van 
Vibropac, die uitkomst biedt als niets anders meer
lukt. De enige optie die dan nog rest is uitboren.
Overigens is de M40 ook in te zetten voor het de-
monteren van verstuivers, daar speelt dezelfde
problematiek.

Montage met beleid
Maak alvorens u een nieuwe gloeibougie mon-
teert de schacht schoon, en fris de schroefdraad
op met een speciale ruimer. Controleer voordat de
bougies de schacht in gaan of ze goed functione-
ren. Vaak is de sleutelruimte dermate beperkt dat
ze niet zo maar even weer zijn te verwijderen,
mochten ze niet functioneren. Denk ook even aan
de moer van de elektrische aansluiting en respec-
teer (!) het voorgeschreven aanhaalmoment.
Tja, en dan nog even de sleutelruimte. Bij som-
mige merken zijn dit verdraaid vervelende klus-
sen, bijvoorbeeld als de motor voorover gekan-
teld tegen het schutboard ligt en de verstuivers
en bougies aan de achterkant zitten. Maak een
plannetje, soms levert zelfs demontage van de
motor tijdwinst op!

Verstandig om nog even de
weerstand te meten voordat
u de nieuwe gloeibougie
 definitief monteert.
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