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Kernpunten bougies

Invloeden op de bougie
- drukverschil in de cilindêr
- grotetemperatuurverschillen
- toêrêntalvan de motor
- belasting vban dê moloÍ
- aard brandstoÍ

Onderdelen bougie

- Stalên huis
Lengte schacht met schroefdfaad moet gelÍkzÍn aan dewánddiKêvan decilindeíkop
. indiên te kort vêrbrandingsreíen/gass€n hopen zich op in de gevormde kameÍ(zekeÍ bij stationair

dÍaaien): onregelmalige vonk; veNuiling waardoor stoÍing en gloeiontsteking.
. indiên tê lang: uitstekend deel wordt zo heet, dat gloeiontsteking ontstaat.

- Centrale eleKrode
gold platinum daled en kabelaansluiling

- Massa-€leKrode
chroomslaal; nikkelstaal;'gold'

- lsolator
Gebakken van keramieK (sinteíkoÍund, silimanite of piíaniet) of bij zêêí oude bougiesvan micá
(veelal gebruikt voorvliegtuigen en racemotoren; bestaat uit een gÍoot aantal op elkaar
gepeíste plaatjesmica).

Oud type
bougie
met dèmonteer-
oate
isolelor en
centrale
êlêktrode
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Benodigde overbruggingsspanning
1200015000 volt.

Bed rïfstempeíatuu í van dê bougie
De vorm van de isolator (buitenzijde) bepaalde in grole mate de bedrijfstemp€ratuur van de bougie.
Huidig meestal dezelfde buitenvorm bÍ verschillende waÍmtetypen bougie.

Om de isolatoavoêt heêíst êen gêmiddêldê temperatuur van 'Í200-1600 gíadên C. Eên groot dêelvan de
$armtê wordt afgevo€Íd door de pakkingÍing en het stalen huis naar de cilinderkop en via de isolator, die
gekoeld wofdt door de luchtstroom.
De isolatoívoet moet eên teínpêraluur hebben van 60G700 gÍaden C.
Bij deze temperatuur blÍven de isolatorvoet en cle centrale eleklrode schoon, omdat alle olie en
brandstofmengsel rondom de voet zal veóranden. Dit is dus de zelfreinigingtemperatuur van de bougie.



Kleur: de isoláorvoet is droogt bruingrijs van kleur- De centrale elêktrcde is grijs met een gavê
oppeNlalde: dê massa-elektrode idem.

5, Koude en wame bougiês
Een koudê bougie houdt zichzelf koud; de isolatoNoet is korl en dik; een snelle warÍÍeafgiftê_ Deze
bougie woídt gebruikt tÍj hoge loerenlallen ên hoge compressie.
Een wame bougie houdt zichzelf luarm; een spilse en dunnere isolatorvoet; de ruimte oín de
isolatorvoet is groter om dê waÍnte meer vasl te houden. Deze bougiè llrordt gebruil( in motoren mêt êên
rêlatief laag toerental en lagê coínpressie.
(NB: Vergis u niet; een ziklêppêr kan erg he€t,r@rden!).

Beoordeel êên bougie echter niet alleen op dê vorm van de isolator; ook de soorl matêriaal van de
isolator is belangrijk. De bqíe beoordeling van dê bougie in een bepaalde motor is dus de mntÍole van
dê kleur van de isolalorvoet en de centrale eleKrode.

Bougie's uit de jaren 1930-1955.
Aan de vorm van de bougiê is de soort ($/aÍrÍÍegraad)
nog te herkennen,

Links: een warme bougie; lange, dunnêíe isolatorvoet;
moeilijke warmteafuoer; spitsere voet, meêí Íuimte om
oê voêt.

Rêchts: eên koude bougie; korte en diKe isolatoívoêt;
gemakkelijke warmteafu oer-

5. BêooÍdelingen van de kleuren van de bougie,
- Bruingrijze isolatorvoet en gÍijze êiêktrcde: een peÍfecte bougie, motor in goedê conditie.
' \4fÍ tol witgele isolatorvoet, bedeK met klêine pareltjes (druppeltjes gesmolten metaal van dê

eleKÍoden): de bougie is le warm; \ /ordt veel te heet. Het zogenaamde 'paÍeltjê lussen de electÍoden.
- Bruine tot z\larte haídê koolaanslag op de isolatorvoet de bougie is tê koud. Soms wordt dooÍ

koolaanslag een kortsluiiing tus$n de eleKroden veroozaakt overslaan en slecht starten.
- RoetÀvàrte aanslag op de isolatoÍ, diêje gêrnakkeltk af kurÍ vegen, wijst op een te Íijk mengsel.Dat dê

bougie niel goêd kan werken komt dooÍdat dê kool dê electÍischê staoom gêleidt via de isolatoÍ naar de
massa i.D.v. de massá-êlektrode-

' Een vette, zwarte aanslag op de isolator en de massa-€lekhode wijst op een hoog olieveóílik dooí
vastzittende zuigerveren, le veel zuigêíspeling e.d.

- Ziê verder de afbeeldingen

7- Elektronenaístand ên voÍk
Dê capaciteit van de bobine oÍ de magneêt en de compÍessie, het loerental en de volm van de
eleKÍoden bepalen de afstand lussen de centrale- en de massa-e'ektrcden
in het algerneen is het zo, dat bï onze klassiêkerc/veteÍanen een afstand bij een magneetoÍrtsteking een
afstand van 0,5 mm altld goed moel ljn; ttj eên bobinêonlsleking kan dit 0,6mm zijn-
. Gebruik geên bougie met een inwendige weerstand ('10.000-'15.000 ohm). Dit kan de magneet niet

aan. Een R in de bougietypê-aanduiding kan betekenen Race of Resistance.
. Gebruik geen weerstandkabel (koolstoÍ kem) maar een ontstêkingslébêl mêt een ichtbaÍe,dikke

oraao.
. Gêbtuik geen ontstoringskap. VeÍgis u niet; een kldne bougiekap kan ook een ifiÀendige v/eerstand

hebben.
. Met zoÍWuldig de afstand tussen de etekhrdês met een rond kaliber (zie tekening)

Wanned dê vonk \Àordt getest buiten de cilinder, moêt hij in iêdêr ge\,/al een blauw-witte vonk hetóen.
Een gele of gêêlor_anje vonk duidt op een kapotte condênsatoÍ.
Bij een toerental bc^/en de duizend moet een vonk eên afstand van +/- 10 mm kunnen trekken om bij
volledjge compÍêssie in decilindeÍ nog goed tê kunnên vonken.
Bij aantíappên moet een spontane, redelijke vonk te ziên zïn.

8. Dê Championóougie
In de jaren '55 is door ChamFion een nieuwe, meer univeÍsele bougie ontwikkeld, die we huidig nog
kennen.



De vorm van de bougie is aan de buitenzjjde nagenoeg voor alle typen gelijk (ook bij andêre merken).
Behalve de ontwikkeling van een typ,a, waarbij een schuine kant aan de voei van dê schroefdraad koud
op de cilinderkop moet afdichten (geen afdichtingfing), steekt nLr de isolatorvoet en de centÉlê êlektrodê
iets boven de schroefdraad uit.
De dunnere, uitstekende isolator wordt vluggerwarm bij een koude motor. Bij êen warme motof op een
gebÍuikstoerental koelen de langs de isolatorvoet wervelendê gassên deze voldoêndê af, ook, omdat er
meer ruimte is tussen het metalen huis en de isolatoruoet.

9. Aanhaalkoppels van de bouqie
Bouqie Gietiizerên cil.kop Aluminium ci l .kop
14mm
'18mm

4,15 kgm/30 lbs 3,8 kgm/28lbs
4,7 kqm/34lbs 4,4 kqm/32lbs

'10. Afstêllen van de bougie

A. Nieuwe bougie; voelermaatje 0,5mm
B. Gebruikte bougie; ook hiêr êen voelermaatjê van 0,5mm. Gêen zuivere meting.
C. Dezelfde bougie, gemeten met en rond bougiekaliber: 0,8mm. Zuivere meting

buigplaatje massa-elektrode --j

buigplaatje
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Verbuigen van dê massa-electÍode bij het aÍstellen.


