U1

nitat

Conceptes bàsics
de l’encesa.
Encesa convencional

Preguntes inicials
1·· A què ens referim quan
parlem de magnetisme i
electromagnetisme?

En aquesta unitat aprendràs a...
■

2·· Saps quina funció té el
sistema d’encesa d’un vehicle?
3·· Saps distingir una bugia i els
cables de bugia en un vehicle?
4·· Saps en què consisteix la
posada al punt del sistema
d’encesa?
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Aplicar els coneixements sobre el magnetisme i
l’electromagnetisme en els sistemes d’encesa.

■

Interpretar els oscil·logrames d’encesa.

■

Reconèixer els elements d’un sistema d’encesa
convencional i la posada al punt de l’encesa
d’un vehicle.
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Unitat 1
X - Conceptes
Título de labàsics
unidadde l’encesa. Encesa convencional

Principis bàsics

Components

ENCESA
CONVENCIONAL

Generació
de l’alta tensió

Espurna d’encesa

Combustió de la mescla

Posada al punt
de l’encesa

– Magnetisme
– Electromagnetisme

–
–
–
–
–
–
–

Bateria
Interruptor d’arrencada
Bobina
Distribuïdor
Ruptor
Condensador
Bugies

– Oscil·lograma de primari
– Oscil·lograma de secundari

– Bugies
– Tipus de bugies

– Normal
– Autoencesa
– Detonació

– Verificació de components
– Procés de calatge o posada
al punt
– Comprovació amb làmpada
estroboscòpica

Per al projecte final
■

Identificaràs els components principals d’un sistema d’encesa convencional.

■

Hauràs d’interpretar mitjançant un oscil·loscopi els oscil·logrames del circuit d’encesa convencional.

■

Comprovaràs l’estat de les diferents bugies d’un motor i determinaràs si cal calibrar-les
o substituir-les.
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1 >> Magnetisme i electromagnetisme
El sistema d’encesa d’un vehicle ha de funcionar correctament, ja que
afecta el consum de combustible del vehicle, i per tant, també el seu
rendiment.
El funcionament del sistema d’encesa del motor es basa en els camps
electromagnètics i, en concret, el funcionament de la bugia en els fonaments del magnetisme i l’electromagnetisme.
Per exemple, per entendre la transformació de baixa tensió de la bateria
en alta tensió, que es necessita en els elèctrodes per al funcionament
correcte de la bobina, cal conèixer els conceptes de magnetisme i electromagnetisme.
Els objectius del sistema d’encesa es resumeixen en l’esquema següent:
OBJECTIUS DEL SISTEMA D’ENCESA

Subministrar el voltatge
necessari per produir l’espurna
a les bugies i generar
la combustió als cilindres

Generar l’espurna
en cada bugia en
el moment precís

Distribuir l’alt
voltatge a cadascun
dels cilindres

Establir
el temps
d’encesa

1.1 > Magnetisme
El magnetisme és la part de la física que estudia la interacció entre
imants i càrregues elèctriques en moviment.
També s’utilitza el terme magnetisme per descriure les propietats dels
imants, és a dir, de les substàncies o materials que, per condició natural
o adquirida, atreuen el ferro.
Camp magnètic produït per un imant
Magnetita
La magnetita és l’exemple més
conegut d’imant natural. Forma
part del grup mineral dels òxids i
és fàcilment identificable pel gran
magnetisme i el color fosc.
La magnetita no és gaire abundant,
però pot trobar-se en diferents
tipus de roques ígnies, metamòrfiques i sedimentàries, i fins en
alguns meteorits. La majoria de
les roques ígnies que es formen a
les profunditats conté una petita
quantitat de vidres de magnetita,
com les roques metamòrfiques que
es van formar a partir de roques
sedimentàries riques en ferro.

SAM16CATA_unitat01.indd 6

El camp magnètic és l’espai que es crea entre els pols d’un imant.
S’aprecia escampant llimadures de ferro entorn d’aquest: les llimadures
adoptaran una distribució específica, denominada espectre de l’imant,
en concentrar-se a les puntes les anomenades línies de camp o força.
Aquesta distribució defineix el pol nord i el pol sud de l’imant.
A l’interior del camp les forces tenen un sentit precís, definit per les línies de força o línies d’inducció (figura 1). Aquestes línies surten del pol
nord de l’imant i convergeixen cap al pol sud. La intensitat del camp és
molt més forta com més línies de força hi hagi. El conjunt de línies de
força constitueix l’espectre magnètic de l’imant.
Els pols de diferent signe de dos imants s’atreuen, mentre que els del
mateix signe es repel·leixen (figura 2). Entre els pols de diferent signe de
dos imants es crea un camp magnètic: un espai de forces que influeix
en els objectes de ferro que es trobin entre aquests dos pols.
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Els pols d’un mateix signe es repel·leixen

N

S

S

S

S
N

N

S

N

S

N

N

N

S
N

S

1

Els pols de signe contrari s’atreuen
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2
Atracció i repulsió entre els pols de dos imants.

1.2 > Electromagnetisme

Camp magnètic creat pel
corrent que travessa la bobina

L’electromagnetisme és el magnetisme produït per efecte de
l’electricitat.
Quan una bobina de cable enrotllada a un suport formant espires o debanats, també anomenada solenoide o enrotllament, la travessa un corrent
elèctric, crea al seu voltant un camp magnètic (figura 3).
El camp magnètic creat per la bobina resultarà més intens com més gran
sigui el nombre d’espires de la bobina i la intensitat de corrent que hi
circula.
La bobina s’enrotlla sobre un nucli de ferro dolç o d’un altre material
ferromagnètic, és a dir, bon conductor de la força magnètica, per augmentar i reforçar el camp creat per la bobina.

Material ferromagnètic

3
Línies de camp magnètic produïdes a l’interior d’una bobina.

Material ferromagnètic
Els materials ferromagnètics poden
ser magnetitzats permanentment per
l’aplicació de camp magnètic extern.
Aquest camp extern pot ser tant un
imant natural com un electroimant.
Els principals materials magnètics són
el ferro, el níquel, el cobalt i els aliatges d’aquests.

Línies de camp al solenoide
A l’interior del solenoide les línies de força, generades pel corrent i detectades per l’espectre magnètic, tenen direcció axial.
A la figura 4 es pot observar que en els dos extrems del solenoide es
generen les dues polaritats, nord i sud. Si s’inverteix el sentit del corrent elèctric a la bobina, també s’invertiran les polaritats magnètiques
(figura 5).
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Variació del flux magnètic
La variació del flux magnètic s’aconsegueix interposant un interruptor
entre la bobina i la seva alimentació per aconseguir un camp magnètic
variable (figura 6). Aquest provoca una variació del flux magnètic en
la mesura que l’interruptor deixi pas al corrent o l’interrompi (ruptor
tancat o obert).
Força electromotriu d’autoinducció
6

Si després d’haver creat un camp magnètic en una bobina fent-hi passar
una intensitat de corrent, interrompem el pas d’aquesta, també desapareix el camp magnètic.
La variació de flux produeix una força electromotriu d’autoinducció:
– Si es tanca l’interruptor, el flux variarà en el mateix primari (bobina
primària) de zero al màxim i la força electromotriu d’autoinducció
serà contrària al corrent que l’origina. A la bobina, a més, s’emmagatzemarà l’energia.
– Si s’obre l’interruptor, el flux varia del màxim a zero i la força electromotriu d’autoinducció serà del mateix sentit que el corrent que
l’origina.
Per tant:

Autoinducció
L’autoinducció és l’analogia elèctrica de la inèrcia mecànica que
tendeix a oposar-se a l’augment
o la disminució de la velocitat del
cos.

– En tancar l’interruptor, la força electromotriu d’autoinducció s’oposa
a la del generador.
– En obrir l’interruptor, la força electromotriu d’autoinducció se suma
a la del generador.
Autoinducció
L’autoinducció és la propietat que té un circuit d’impedir el canvi
de corrent.
El pas de corrent elèctric per un conductor a un nucli produeix un camp
magnètic (figura 7), que indueix en les seves pròpies espires un corrent
la polaritat del qual s’oposa al corrent que forma el camp magnètic original, i retarda o frena l’entrada de corrent a la bobina.
Corrent d’alimentació

Tensió d’alimentació

Corrent d’autoinducció

Tensió d’autoinducció

7
Autoinducció.
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L’autoinducció depèn del nombre d’espires, del flux magnètic i de la
intensitat de corrent que circula en un instant. La unitat d’inducció (L)
és el henry (H).
Inducció mútua
La inducció mútua és el procés mitjançant el qual s’indueix corrent d’un enrotllament a un altre sense que arribin a estar en contacte.
El valor del corrent induït en el segon enrotllament dependrà de l’autoinducció de cadascuna de les unitats (L).

Tensió induïda

Tensió induïda

8
Inducció mútua.

Casos pràctics

1

Obtenció de l’energia elèctrica
Sotmets un conductor elèctric a l’acció d’un camp magnètic variable. Com podries obtenir la tensió elèctrica per inducció?

Solució
Quan un conductor elèctric se sotmet a l’acció d’un camp magnètic de valor variable, es crea una tensió
elèctrica per inducció en el conductor, i és imprescindible que el camp magnètic que la provoqui variï
d’intensitat (figura 9).
La magnitud de la tensió induïda dependrà de la intensitat del camp magnètic, de la velocitat amb què
varia aquesta intensitat i del nombre d’espires que té la bobina.

1
2

1 Camp magnètic
2 Nucli
3 Bobina

3

9
Fenomen d’inducció elèctrica.
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2 >> Encesa electromecànica convencional
6

7

1

4

3
2

5

El circuit d’encesa (figura 10) utilitzat als motors de gasolina és l’encarregat de fer saltar una espurna elèctrica (amb la intervenció d’una
energia, en aquest cas la bugia que crearà l’alta tensió) a l’interior dels
cilindres a fi de provocar la combustió de la mescla aire-gasolina en el
moment oportú.
Per encendre la mescla és necessària una energia que produeixi l’espurna elèctrica. Si l’energia d’encesa disponible és insuficient, no es
produirà l’encesa. Per aquest motiu, cal que hi hagi una energia d’encesa suficient perquè la mescla aire-combustible pugui inflamar-se fins
i tot quan les condicions exteriors no són favorables (n’hi ha prou que
una petita porció d’aquesta mescla fregui l’espurna perquè comenci la
combustió del combustible).
Els components principals que formen part del sistema d’encesa es detallen tot seguit.

2.1 > Bateria
1 Bateria
2 Clau de contacte
3 Bobina d’encesa

La bateria (figura 11) és l’element encarregat de subministrar
l’energia necessària perquè funcioni el sistema d’encesa.

4 Ruptor
5 Condensador

2.2 > Interruptor d’arrencada

6 Distribuïdor
7 Bugies
10
Components de l’encesa electrònica convencional.

L’interruptor d’arrencada és l’element situat al circuit primari
del sistema d’encesa i s’acciona amb la clau de contacte.

2.3 > Bobina d’encesa o transformador de tensió
La bobina d’encesa és l’element encarregat de transformar la
baixa tensió de la bateria (12 V) en l’alta tensió, necessària per produir
l’espurna entre els elèctrodes de la bugia (de 12.000 a 20.000 V).
La bobina d’encesa (figures 12 i 13) està formada principalment per un
nucli de ferro laminat dolç (12) aïllat per la tapa i un cos aïllant inserit
addicionalment al fons, sobre el qual estan acoblats dos enrotllaments:
– L’enrotllament primari (8) està situat per sobre de l’enrotllament
secundari (el primari aporta més calor i d’aquesta manera s’evacua
més fàcilment) i està format per poques espires de fil gruixut (de 200
a 300 de 0,5 a 0,8 mm de diàmetre).
– L’enrotllament secundari (9) està format per moltes espires de fil fi
(de 20.000 a 30.000 de 0,06 a 0,08 mm de diàmetre) i connectat elèctricament mitjançant el nucli amb el born central de la bobina.

11
Bateria.
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La relació d’espires entre els enrotllaments primari i secundari oscil·la
entre 1:70 i 1:150. Per tant, la bobina recorreguda pel corrent de bateria
es denomina bobina primària, i bobina secundària aquella en què es
genera el corrent d’alta tensió per inducció magnètica.
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1

Born 4
Born 15

Born 1

Born 15

1 Connexió exterior d’alta tensió

Born 1

1

3
4
5

2

8

6

2 Capes d’enrotllament amb paper
aïllant
3 Tapa aïllant
4 Capes d’enrotllament amb paper
aïllant
5 Connexió interna d’alta tensió
sobre contacte de molla
6 Abraçadora de fixació

12

9

12
Bobina d’encesa.

7
8

7 Xapa revestida magnètica

9

9 Enrotllament secundari

8 Enrotllament primari

10

10 Massa de farciment

11

11 Cos aïllant

12

12 Nucli de ferro

13
Estructura interna de la bobina.

La tapa de la bobina d’encesa aïllada conté, simètricament, els borns
següents (figura 14):
– Born d’alta tensió, normalment assenyalat amb el número 4.
– Born d’entrada de corrent des de la bateria o clau de contacte denominats 15, B i +.
– Born de sortida cap a l’interruptor d’encesa i condensador, assenyalats amb 1, D i −.

sortida d’alta tensió
sortida
de baixa tensió
cap al ruptor
del distribuïdor

+ de bateria a
través de clau
de contacte

14
Disseny elèctric d’una bobina.

L’aïllament i la fixació mecànica dels enrotllaments es fa mitjançant un
farciment amb asfalt. A més, hi ha bobines d’encesa que estan plenes
amb oli.
6

Funcionament de la bobina
La bobina o transformador basa el seu funcionament en
el fenomen d’autoinducció i inducció mútua (figura 15).
En circular corrent pel primari, es crea un camp magnètic
al nucli, i en interrompre’s el corrent, el camp desapareix
bruscament, la qual cosa provoca al primari tensió per autoinducció, i al secundari, tensió per inducció.
La tensió induïda al secundari depèn de la relació en el nombre d’espires entre primari i secundari així com de la intensitat de corrent que arribi a circular pel primari en el moment
de la interrupció.
L’autoinducció limita el temps de càrrega d’una bobina,
sobretot quan el temps disponible per saturar-se és limitat,
com és el cas dels transformadors d’encesa que treballen a
un règim elevat.

SAM16CATA_unitat01.indd 11
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1

3
5

1 Bateria

2

2 Interruptor
3 Inducció de tensió
4 Primari
5 Secundari
6 Nucli
15
Principi de funcionament del transformador.

30/03/16 13:30

12
Tècnica

1

Comprovació de la bobina
Per verificar l’estat i el funcionament correcte de la bobina, executeu
els passos següents:
1. Comproveu l’estat dels borns de connexió.
2. Comproveu la resistència de les bobines primària i secundària (figures
16 i 17):

Materials
• Un ohmímetre
• Bobina o transformador

– Per a l’enrotllament primari, connecteu l’ohmímetre entre els borns (15, B o + i 1, D o —).
– Per a l’enrotllament secundari entre els borns
(1, D o —) i la sortida d’alta tensió.
En tots dos casos el valor ha de correspondre amb
l’estipulat pel fabricant (entre 3 i 6 Ω per al primari
i de 5 a 10 kΩ per al secundari).
3. Comproveu l’aïllament dels enrotllaments a
massa:
– Per a l’enrotllament primari, connecteu l’ohmímetre entre el born d’entrada de corrent i la
carcassa de la bobina (figura 18).
– Per a l’enrotllament secundari, connecteu l’ohmímetre entre el born d’alta i la carcassa de la
bobina (figura 19).

16
Resistència primari.

17
Resistència secundari.

En els dos casos cal verificar que hi
ha circuit obert; si no és així, cal
substituir la bobina.
4. Feu passar un corrent pel primari
i mesureu-lo amb un amperímetre (el consum no hauria de
ser superior a 5 A). Si se supera
aquest valor, es produeix curtcircuit.

18
Aïllament a massa primari.

19
Aïllament a massa secundari.

2.4 > Distribuïdor
El distribuïdor (figura 20) és el component del sistema d’encesa
que més funcions compleix, però principalment s’encarrega de repartir el corrent d’alta tensió entre les bugies del motor segons l’ordre
d’encesa preestablert.
El distribuïdor està format per (figura 21):

20
Distribuïdor.

SAM16CATA_unitat01.indd 12

–
–
–
–

Rotor (pipa o escombreta flotant).
Tapa distribuïdora.
Mecanisme d’avanç centrífug i per buit.
Ruptor d’encesa.
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El condensador d’encesa i la càpsula de depressió es troben fixats exteriorment a la caixa del distribuïdor.
La tapa cobrepols manté allunyats
del sistema sediments i humitat.

Tapa del distribuïdor
Pipa o rotor

Contrapesos
Ruptor o platins

Rotor (pipa o escombreta
rotant)
Condensador

L’alta tensió generada en la bobina
d’encesa és aplicada al distribuïdor
(figura 22) a través del born central
(3). Entre el born central del distribuïdor i la pipa (1) hi ha muntat
un petit espàrrec de carbó (4) i una
molla (5), que fan contacte amb la
pipa.

Lleva
Contrapesos

Regulador de buit

Pinyó

21
Especejament del distribuïdor.

La pipa està disposada a l’extrem de l’eix del distribuïdor (7) accionat per
l’arbre de lleves i que al seu torn acciona la lleva que obre els contactes
del ruptor. L’energia d’encesa flueix del punt central del rotor del distribuïdor a una punta metàl·lica al seu extrem per repartir el corrent d’alta
tensió als borns exteriors (6) de la tapa del distribuïdor. Aquesta tapa
compta amb tants contactes com sortides a les bugies.

3
6

5

6

4
2
1
7

Ruptor d’encesa
L’accionament del ruptor es produeix mitjançant la lleva del ruptor i
s’encarrega d’interrompre el corrent que circula pel primari del sistema
d’encesa mitjançant l’obertura i el tancament dels seus contactes. Està
format per un parell de contactes (que se solen fabricar d’acer de tungstè
amb elevat punt de fusió), un de mòbil i un altre de fix (figures 23 i 24):
– El contacte fix, anomenat enclusa, sol fixar-se amb un caragol al
suport a través d’una corredissa que permet l’ajust de separació entre
els contactes.
– El contacte mòbil, anomenat martell, és accionat per la lleva i recupera la posició de tancament, quan cessa l’acció de la lleva, gràcies a
l’acció d’un fleix metàl·lic que fa la funció de molla.
1 Placa fixa del ruptor
2 Placa mòbil del ruptor

1
8

1 Pipa o escombreta
rotant
2 Làmina metàl·lica
3 Born central
4 Espàrrec de carbó
5 Molla
6 Born lateral per a connexió a les bugies
7 Eix distribuïdor
22
Rotor i tapa del distribuïdor.

Enclusa

Martell

7

3 Lleva del ruptor
4 Escaire del ruptor amb contacte fix
5 Martell amb contacte mòbil

9

5

6

4

6 Topall de fibra
7 Caragol d’ajust de l’escaire
8 Ajust
9 Baldereig dels contactes

3

2

10

Patí

10 Pivota per a vareta (avanç per buit)
23
Conjunt ruptor i placa portaruptor.
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24
Contactes del ruptor.
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Lleva
º
90
F=

Fa

Fc

La lleva és l’element encarregat de l’obertura i el tancament dels
contactes del ruptor: sincronitza l’obertura dels contactes amb la fase
d’encesa al motor i obté l’espurna entre els elèctrodes de la bugia en
el moment adequat.

Fa
º
60
F=

Fc

La lleva està situada a l’eix del distribuïdor i té forma de polígon regular
(quadrada, hexagonal, octogonal, etc.) amb els vèrtexs arrodonits. Els
vèrtexs també són coneguts com crestes de la lleva. La lleva té tants
vèrtexs o crestes de lleva com cilindres tingui el motor. El cicle complet d’un motor es fa en dos girs de cigonyal o un d’arbre de lleves. En
aquest cicle salten tantes espurnes com cilindres té el motor; per tant,
és necessari interrompre el pas de corrent per la bobina primària tantes
vegades com espurnes a les bugies fan falta. Per exemple: en un motor
de 4 cilindres faria falta interrompre el circuit 4 vegades en un gir de
l’arbre de lleves.
Durant el gir de la lleva cal que tinguem en compte els angles següents
(figura 25):

25

100%
Contactes oberts
o tancats

dwell = 51 a 55%
angle de
tancament
dels contactes

Patí

26
Angle dwell.
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Angle de tancament, αc

Angle de gir de l’eix del distribuïdor o de
l’interval entre espurnes en què els platins
estan tancats.

Angle d’obertura, αa

Angle de gir de l’eix del distribuïdor o de
l’interval entre espurnes en què els platins
estan oberts.

Angle entre espurnes, α

Angle de gir que recorre l’eix del distribuïdor
entre dues espurnes. És la suma de l’angle de
tancament i l’angle d’obertura.

Angle dwell

Angle que representa el percentatge de tancament dels contactes respecte del període
d’un cicle complet. El seu ajust és molt important, perquè determina el temps disponible per a la càrrega de la bobina primària,
i s’ajusta al banc o sobre el vehicle, si el
mecanisme ho permet, a un valor d’aproximadament del 51-55% (figura 26). Aquest
angle s’ha d’ajustar abans de l’avanç d’encesa, perquè determina una variació de l’angle d’avanç de l’encesa, avançant-lo o retardant-lo segons es faci més petit o més gran
l’angle de lleva.

El patí i els contactes del ruptor estan sotmesos a desgast; el patí es desgasta a causa del fregament amb l’excèntrica, i les superfícies dels contactes estan subjectes a un transport de material a causa de la formació
d’espurnes durant la seva obertura i tancament. Tots dos desgastos tenen
efectes contraposats, però preval el consum del patí. Per això, es redueix
la distància entre els contactes i l’angle d’obertura amb la variació consegüent de la posada en fase de l’instant d’encesa.
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A la figura 27 es representa l’efecte de la reducció de l’obertura dels
contactes a causa del desgast del patí. Per tant, per assegurar una posada
en fase correcta, cal fer-hi regulacions periòdiques i posada al punt; en
cas contrari, l’encesa no es faria a causa de la insuficient obertura dels
contactes.

α Angle d’obertura dels contactes

β Angle de tancament dels contactes

G

F

F

G
G

a

b

c

27
Contacte tancat (a), obert amb patí normal (b) i obert amb patí desgastat (c).

Principi de funcionament del sistema
d’encesa per contactes
En la posada en marxa del sistema d’encesa (figura 28), la tensió de la
bateria (1) passa per la clau de contacte (2) al terminal 15 de la bobina
d’encesa (3). Amb els platins tancats (6), passa corrent per l’enrotllament
primari de la bobina contra massa, i es forma a la bobina un camp magnètic on s’emmagatzema l’energia d’encesa.
La pujada de corrent segueix una funció exponencial, a causa de la inductivitat i la resistència del primari. El temps de càrrega ve donat per
l’angle de tancament. L’angle de tancament, al seu torn, està determinat per la forma de la lleva del ruptor, de la sabata de lliscament i de la
separació dels contactes. Al final del temps de tancament, la lleva obre
els platins, i així s’interromp el corrent de la bobina.
El temps de desconnexió i el nombre d’espires del secundari de la bobina
determinen bàsicament la tensió induïda al circuit secundari.
Atès que el corrent del primari té tendència a restablir-se, als platins es
formarà un arc voltaic. Per evitar-ho, es connecta un condensador (5) en
paral·lel als platins, de manera que el corrent primari passa al condensador, talla la tensió d’encesa ràpidament i el carrega (per poc temps fins
a 200-300 V). L’alta tensió formada al secundari carrega el cable d’alta
tensió de cadascuna de les bugies a través del rotor del distribuïdor i els
terminals exteriors, i finalment s’hi produeix la ruptura, és a dir, fa saltar
l’espurna a les bugies (7).
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Així, constantment, l’energia magnètica emmagatzemada a la bobina
es descarrega, com energia elèctrica, a l’espurna. Es produeix a les
bugies una tensió d’encesa d’entre 1 i 2 kV. L’espurna dura aproximadament d’1 a 2 ms.
Un cop descarregada la bobina, la lleva del distribuïdor tanca una altra
vegada els platins, i la bobina es carrega un altre cop.
+

–

7

1

2

1 Ruptor tancat
2 Temps

6

3 Corrent de repòs
5

4 Corrent circuit primari
5 Formació camp magnètic
4

4

3
3

5

1 Bateria

2

1

29
Càrrega corrent primari.

2 Clau de contacte

5 Condensador

3 Bobina

6 Ruptor

4 Distribuïdor

7 Bugies

28
Circuit d’encesa.

1 Ruptor tancat

Càrrega del circuit primari. Contactes tancats

2 Corrent circuit primari

En tancar-se el ruptor del circuit primari, el corrent procedent de la
bateria no assumeix el valor màxim immediatament, sinó que ho fa de
manera progressiva (figura 29). Aquest retard es deu al fet que s’indueix
una tensió a la mateixa bobina (a causa de la variació de corrent al circuit
i, per tant, del flux del camp magnètic que s’hi està creant) que s’oposa
a la que hi arriba des de la bateria i que determina que la tensió útil del
corrent que circula al primari sigui menor mentre s’està formant el camp
magnètic que quan ja està format.

3 Corrent de repòs
4 Formació camp magnètic
5 Ruptor obert
6 Extinció camp magnètic
7 Temps
2
4
3

1

Descàrrega del circuit primari. Contactes oberts

5

7
6

30
Descàrrega de corrent primari.
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Un cop s’ha carregat el circuit primari, el ruptor interromp el pas de corrent i el camp magnètic desapareix (figura 30). Aquesta variació de flux
del camp magnètic indueix a la bobina primària un corrent que té el
mateix sentit que el de la bateria, que s’oposa a la interrupció del circuit,
i genera una espurna entre els contactes del ruptor. Aquest fenomen
influirà en la desaparició lenta del camp magnètic i, per tant, en una
tensió induïda feble al secundari.
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Característiques fonamentals dels oscil·logrames
obtinguts mitjançant oscil·loscopi
L’oscil·lograma és la representació gràfica de la tensió a què s’ha
arribat als circuits primari i secundari de la bobina en funció del temps.

kV

c Tram de tancament

El coneixement exacte de l’oscil·lograma normal és imprescindible per
diagnosticar avaries. El procés s’inicia quan s’obren els contactes dels
platins.
Tot seguit es descriuen les diferents fases del procés d’encesa, amb la
indicació de l’oscil·lograma normal d’encesa.
– Tram de tancament. És la part de l’oscil·lograma que correspon al
temps durant el qual els platins estan tancats (figures 31 i 32). Després
del tancament dels platins, durant la formació del camp magnètic, al
secundari s’indueix una tensió la forma d’ona de la qual correspon
a la representació de la figura 31, on pot apreciar-se la superposició
d’una petita oscil·lació al principi del tram de tancament. L’oscil·lació
es deu a la inductància de dispersió del secundari, l’acció del qual es
manifesta immediatament després del tancament dels platins. En
una bobina sense pèrdues no es produeixen aquestes oscil·lacions de
dispersió. La longitud del tram de tancament és una mesura del temps
o l’angle de tancament dels platins, que s’obtenen directament sobre
l’escala horitzontal de la pantalla, calibrada en graus.
– Tensió d’encesa. Quan s’obren els contactes, gràcies al condensador
es produeix una interrupció brusca del camp magnètic, i al secundari
apareix un impuls d’alta tensió molt agut, amb forma d’agulla (figura
33). Al circuit de l’encesa, la càrrega connectada al secundari és la
bugia, que consisteix fonamentalment en un trajecte d’arc per al salt
de l’espurna. Inicialment, el trajecte d’arc no és conductor de l’electricitat i, per tant, al principi, el secundari apareix sense càrrega, la qual
cosa permet un creixement important de la tensió de secundari fins
que arriba al valor exigit per al salt de l’espurna. En saltar l’espurna,
hi ha circulació de corrent, i la tensió de secundari disminueix. La
màxima tensió secundària a què arriba immediatament abans de produir-se l’espurna es denomina tensió d’encesa. El seu valor concret
depèn de diversos factors, com ara:
•
•
•
•

La separació entre els elèctrodes de la bugia.
La compressió del motor.
Les característiques de la mescla de combustió.
Les condicions en què es troba l’encesa.

En la tensió primària que es crea per autoinducció s’observa un
impuls molt agut (ﬁgura 34), en forma d’agulla (150-300 V), en el
mateix instant de l’obertura dels platins, pel fet que en l’instant inicial
de l’obertura encara no s’ha provocat el salt d’espurna i, per tant, no
hi ha pèrdues per no haver-hi circulació de corrent. A continuació
del primer gran impuls de la tensió autoinduïda, el salt de l’espurna
implica un amortiment tan fort per al circuit primari que l’oscil·lació
s’extingeix ràpidament.
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31
Tram de tancament secundari.

V

c Tram de tancament

c

t

32
Tram de tancament primari.

kV

1 Obertura dels platins
2
3

2 Tensió d’encesa
3 Agulla de tensió

1

33
Oscil·lograma de tensió d’encesa secundària.

V
2

1 Obertura dels platins
2 Tensió de primari

1

t

34
Oscil·lograma de tensió d’encesa primària.
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a Durada de l’espurna
1 Tensió d’encesa
2 Impuls en agulla de la
tensió d’encesa

2

1

3 Línia de tensió d’encesa

3

a

35
Espurna d’encesa al secundari.

Espurna d’encesa
En arribar a la tensió d’encesa, el trajecte de salt de la bugia, localitzat
entre els elèctrodes, es torna sobtadament conductor de l’electricitat
i l’espurna salta. Per al manteniment de l’espurna en acció (durada
de l’espurna) fa falta una tensió relativament baixa (figura 35). A
l’oscil·lograma de secundari, l’espurna d’encesa, a partir de l’impuls
de tensió d’agulla, apareix com un tram de línia aproximadament
horitzontal, sense superposició d’impulsos (línia de tensió d’encesa).
La separació d’aquesta línia respecte de la línia horitzontal de zero
constitueix la mesura de la tensió durant la producció de l’espurna,
coneguda també com tensió de combustió.
Procés d’amortiment oscil·lant

b

36
Amortiments oscil·lants al primari
i secundari.

1 Contactes oberts
2 Tensió d’encesa
3 Tensió de combustió
4 Agulla d’encesa
5 Línia de tensió de combustió
6 Contactes tancats
7 Tensió d’encesa

kV
Tensió disponible a la bobina

Tensió necessària
per a les bugies

Falta
d’encesa
de la mescla

6.000 rpm
38
Tensió disponible a la bobina.
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Quan l’energia proporcionada per la bobina és insuficient per mantenir
per més temps l’espurna, aquesta s’interromp. Amb l’extinció de l’espurna s’inicia a la bobina un procés d’amortiment oscil·lant a causa
de l’energia residual que queda a la bobina (figura 36). En finalitzar la
fase d’amortiment, el circuit primari roman a 12 V, ja que la bobina està
alimentada a través del positiu de contacte. Quan es tanquen els platins,
la tensió descendeix fins als 0 V, ja que la caiguda de tensió es produeix al primari de la bobina; a més, es produeix una lleugera oscil·lació
a causa de l’autoinducció a la
bobina. Durant el període de
A Temps d’obertura
a Durada de l’espurna
tancament dels platins (coneB Temps de
b Temps d’obertura
gut com angle dwell), el primatancament
c Temps de
ri de la bobina emmagatzema
tancament
energia en forma de camp magA
B
2
nètic. Aquesta energia és la que
4
després s’utilitzarà en el salt
SECUNDARIO
d’espurna següent. A la figura
37 es poden observar de mane3 5
50
ra conjunta els punts més importants de l’oscil·lograma de
tensió primària i secundària.
Tenint en compte les diferents
a
c
b
PRIMARIO
situacions de funcionament
del motor, a mesura que augmenta la velocitat de rpm del
6
1
motor, el temps de tancament
dels contactes disminueix i, per
50
tant, també la tensió secundària; en aquesta circumstància,
37
l’espurna es va debilitant fins
Oscil·lograma conjunt de primari i secundari.
que desapareix.
Perquè el motor funcioni correctament, la tensió disponible en els elèctrodes de la bugia (figura 38) ha de ser sempre superior a la necessària;
en cas contrari, no es du a terme l’encesa. A la figura s’observa que per
sobre de 6.000 rpm la tensió disponible és més baixa del que és necessari,
per la qual cosa el motor no podrà superar aquest règim de rpm.
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2.5 > Condensador
El condensador és l’element constituït bàsicament per dues
superfícies conductores (fulls de paper d’estany o alumini), aïllades
entre si per un dielèctric (paper parafinat o plàstic).
39
Circuit condensador.

Per evitar que es danyin els contactes per l’arc elèctric que es crea cada
cop que s’obre un circuit en què hi ha una bobina, sol connectar-se, en
paral·lel al solenoide, un condensador que emmagatzema l’extratensió
generada i evita que es malgasti inútilment l’energia que produeix l’arc
elèctric (figura 39).

Paper parafinat o plàstic

Els fulls d’estany o alumini del condensador s’intercalen amb els de paper parafinat o plàstic. Aquests fulls metàl·lics es col·loquen de manera
que sobresurti cadascun d’ells d’una banda i junts s’enrotllen formant
un cilindre (figura 40).
El cilindre s’introdueix en un contenidor i s’hi uneixen els fulls que
sobresurten d’una banda constituint el pol negatiu; els que sobresurten per l’altre costat s’uneixen a un cable i formen el pol positiu. La
capacitat depèn de la superfície de les plaques, de la seva distància i del
dielèctric, material interposat. La unitat de mesura emprada és el farad
(F). S’acostuma a fer servir submúltiples d’aquesta unitat com ara: microfarad (μF = F × 10-6) i el picofarad (pF = F × 10-12).

Fulls d’estany o alumini

40
Condensador.

2.6 > Sistemes d’avanç a l’encesa
L’angle d’avanç és l’angle
de la manovella que es forma
respecte de l’eix del cilindre, en
el mateix instant en què salta
l’espurna.

Desenvolupament de la pressió a la cambra
de combustió a diferent avanç d’encesa:
Encesa (Za) en el moment d’encesa correcta.
Encesa (Zb) massa avançada.
Encesa (Zc) massa retardada.

L’espurna ha de saltar abans del
PMS, ja que la combustió es prolonga durant un cert temps.

El valor òptim de l’avanç depèn
principalment de la velocitat de
propagació de propagació de la flama i de la longitud del recorregut
que ha de fer la flama per completar la combustió.
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PMS
Z

270º

90º

Pressió a la cambra de combustió

En general, la màxima potència
s’obté amb un angle d’avanç que
permeti aconseguir el PMS aproximadament a mitjan de la combustió. Normalment, en aquesta
condició el pic de pressió màxima
es localitza entre 15° i 25° després
del PMS (figura 41).

bars

40

20

Zb
0

0º
PMI

després del
PMS

abans del
PMS

75º

50º

Za

Zc

25º

0º

Angle d’encesa

-25º

-50º

-75º

Fz

41
Posició d’avanç al cigonyal i desenvolupament de la pressió a la cambra de combustió amb
diferents avanços d’encesa.
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En la taula següent es resumeixen les condicions òptimes per al
punt d’encesa (Z) així com els factors dels quals depèn. Cal tenir en
compte que no sempre és possible que s’hi donin totes les condicions
òptimes.
Punt d’encesa
Condicions

Factors

– Potència màxima del motor.
– Consum mínim de combustible.
– Eliminació del colpejament a la
culata.
– Emissions contaminants
mínimes.

–
–
–
–

Del règim del motor.
De la càrrega del motor.
Del tipus de combustible utilitzat.
De les condicions de
funcionament.

L’adequació del punt d’encesa a l’estat de funcionament instantani
del motor la duen a terme els dispositius de regulació de l’encesa basats
en:
– El mecanisme d’avanç centrífug de l’encesa, que genera, a través del
nombre de revolucions, una regulació de l’angle d’encesa en sentit
d’avanç mecànic.
– El mecanisme d’avanç per buit, que considera l’estat de càrrega del
motor, ja que la velocitat d’inflamació i combustió dels gasos nous al
cilindre depenen del seu ompliment.

1 Molla menys rígida
2 Placa portaruptor
3 Excèntrica
4 Molla més rígida
5 Masses excèntriques

5

1

4

La regulació de l’avanç centrífug (nombre de revolucions)
i de l’avanç per buit (càrrega
motor) estan relacionades mecànicament de tal manera que
se sumen els efectes d’ambdues regulacions.
Regulador d’avanç centrífug

2

3

Baixa velocitat
42
Regulador d’avanç centrífug.
Angle
d’avanç
40º
30º
20º
10º
rpm 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

43
Gràfic d’avanç centrífug.
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El regulador d’avanç centrífug (figura 42) està format
per una placa (2) amb dues
masses excèntriques simètriAlta velocitat
ques (5), unides mitjançant
una frontissa a un dels extrems de la placa, articulades amb l’eix
portaexcèntrica mitjançant un pern i una molla de retorn (4). Quan
la velocitat del motor augmenta, la força centrífuga que actua sobre
les masses les empeny cap a l’exterior i mou l’excèntrica muntada
sobre l’eix portaexcèntrica.
D’aquesta manera, el patí del ruptor obre els contactes abans del punt
d’obertura a baixa velocitat, i per tant, s’anticipa l’espurna. Les dues
molles calibrades (1 i 4) regulen el moviment centrífug de les masses i les
porten a la seva posició inicial quan la velocitat del motor disminueix.
A la figura 43 es poden observar les dades d’avanç obtingudes a diferents règims de motor.
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Regulador d’avanç per depressió
Aplicant únicament l’avanç centrífug no es poden aprofitar a fons les
possibilitats del motor amb baixes càrregues. En aquestes condicions, pel
fet que la densitat de la càrrega és menor i la combustió progressa amb
més lentitud, l’avanç òptim hauria de ser superior a l’avanç necessari
per al mateix règim però a plena càrrega.

1 Distribuïdor d’encesa
2 Disc del ruptor
3 Membrana

Tenint en compte que el motor funciona durant molt temps amb càrregues parcials, pot instal·lar-s’hi un regulador d’avanç per depressió
que, com que és sensible a la depressió present al conducte d’admissió,
augmenti adequadament l’avanç amb una connexió especial.

4 Càpsula de retard
5 Càpsula d’avanç
6 Càpsula de depressió
7 Papallona

A la figura 44 es mostra un sistema d’avanç i retard de l’encesa per
depressió.
En la regulació per avanç, la depressió es pren del tub d’admissió
abans de la papallona de gasos.
Amb una reducció creixent de la
càrrega del motor augmenta la
depressió a la càpsula d’avanç (5)
i resulta en un moviment de la
membrana (3), juntament amb la
vareta de tracció, cap a la dreta
(trajecte a). La vareta de tracció fa
girar el disc ruptor en la direcció
de gir contrària a la de l’eix del
distribuïdor d’encesa. El moment
d’encesa és avançat encara més, és
a dir, és regulat en avanç.
En la regulació per retard la depressió és presa darrere la papallona de gasos.

8 Tub d’admissió

a Trajecte de regulació “avanç” fins al límit.
b Trajecte de regulació “retard” fins al límit.
α Angle de gir de la placa portaruptor.
3

a

α

1

2

b

4

5

6

7

8

44
Avanç per buit amb sistemes de regulació per avanç i retard.

Amb ajuda de la càpsula de retard de forma anul·lar (4), es retreu el
moment d’encesa per millorar els gasos d’escapament en determinades
condicions del motor (per exemple, ralentí i retencions), és a dir, el
moment d’encesa és regulat en sentit de retard. La membrana anul·lar
es mou juntament amb la vareta de tracció cap a l’esquerra (trajecte b)
tan bon punt com es presenta la depressió.
La vareta de tracció fa girar el disc del ruptor i aquest mateix en la direcció de gir de l’eix del distribuïdor d’encesa.
A la figura 45 es poden observar les dades d’avanç obtingudes a diferents
règims de motor.

Angle
d’avanç
40º
30º
20º
10º
1.000

2.000 3.000 4.000 mm Hg

45
Gràfic d’avanç per buit.

Activitats
1·· Connecta la bomba de buit al dispositiu d’avanç (exterior) de la unitat de buit. Obtén l’angle d’encesa a diferents revolucions de motor i graus de buit.
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3 >> Cables de bugies
Perquè pugui saltar l’espurna d’alta tensió (de fins a 25 kV) produïda
per la bobina, ha de passar primer a través del cable d’encesa abans
d’arribar a la bugia. Perquè això ocorri, els cables han de complir una
sèrie de requisits:
–
–
–
–
–
–

Altes propietats d’aïllament.
Resistència a les altes temperatures (fins a 200 ºC).
Resistència a les vibracions i a les variacions d’humitat.
Petita longitud.
Lliures de pressions.
Amb subjecció suficient per resguardar-los de vibracions excessives o
cops violents.
– Els terminals han d’estar protegits per uns maneguets (caputxons) de
clorur de polivinil que recobreixin les bugies i connexions amb les
bobines.
Hi ha tres tipus de cable d’encesa que utilitzen resistències:
Tipus de cable d’encesa que utilitzen resistències
Amb nucli de coure

Nucli de coure
(galvanitzat)

Amb resistència activa
Nucli de fibra de vidre
amb revestiment
de carboni i embolcall
semiconductiu de silicona
(amb resistència)

Coberta de fibra
de vidre

Aïllament intern
resistent a altes
tensions (EPDM)

Revestiment
aïllant
extern de cautxú
de silicona.
Resistent a
l’oli i a les altes
temperatures

Coberta
de polièster
Aïllament intern
resistent a altes
tensions (EPDM)

Revestiment
aïllant extern
de cautxú de
silicona. Resistent
a l’oli i a les
altes temperatures

Amb reactància
Fil de resistència
d’acer inoxidable
Nucli
de fibra
de vidre

Nucli
ferromagnètic
Aïllament intern
resistent a altes
tensions (EPDM)

Coberta de
fibra de vidre

Revestiment
aïllant de cautxú
de silicona.
Resistent
a l’oli,
a la gasolina
i a les altes
temperatures

Tècnica

2

Comprovació dels cables d’alta
tensió
Per fer la comprovació dels cables d’alta tensió és necessari utilitzar un
ohmímetre i, per tant, manipular els cables d’alta tensió lluny de fonts
d’humitat i prenent les precaucions adequades.
A més, cal executar els passos següents:
1. Col·loqueu les puntes de l’ohmímetre entre els extrems del cable
d’alta tensió.
2. Comproveu que el valor resultant coincideixi amb l’estipulat pel
fabricant (figura 46).
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Comprovació del cable.
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4 >> Bugies
La bugia és l’element del sistema d’encesa que fa saltar l’espurna
a la cambra d’explosió dels motors de combustió interna. Per tant,
condueix a l’interior de la cambra el corrent d’alta tensió produït pel
sistema d’encesa i el descarrega en forma d’espurna entre els seus
elèctrodes per encendre la mescla d’aire i carburant.

4.1 > Constitució de la bugia
La bugia està constituïda principalment pels elèctrodes, l’aïllador i un
cos metàl·lic (figura 47).
– Elèctrodes. La bugia consta d’un pern de connexió d’acer (1), un
elèctrode central (5) d’un aliatge especial inoxidable amb alt punt de
fusió i un altre elèctrode de massa (6) que està connectat al cos de la
bugia. Ambdós elèctrodes han de tenir òptimes propietats elèctriques
per reduir al mínim la tensió requerida per fer saltar l’espurna, han
de ser resistents a temperatures extremes, a la corrosió dels gasos de
la combustió i a l’erosió elèctrica. Dins l’aïllador (2) es fixen ambdós
elèctrodes en una massa colada especial (3), de forma absolutament
estanca.
– Aïllador. L’aïllador és la part més important de la bugia d’encesa,
format per un cos de ceràmica i fabricat a base d’òxid d’alumini amb
addició de substàncies vítries.
S’introdueix amb un anell de junta (7) i un anell de vora girada (9)
al cos de la bugia (8) i es bordona a alta pressió mitjançant un procediment especial. Entre les seves qualitats destaquen:
• Alta rigidesa elèctrica enfront de la tensió d’encesa de més de 20 kV
(necessària en motors d’alta compressió).
• Bona conductivitat tèrmica (la bugia treballa entorn de 800 ºC).
• Resistència tèrmica a canvis bruscos de temperatura i a una ràpida
caiguda d’aquesta a l’aïllador.
A més, l’aïllador incorpora tota una sèrie de ranures com a part
d’aquest per evitar que l’alt voltatge tendeixi a escapar-se al llarg de
la superfície.
– Cos. És d’acer caragolat a la culata del motor. L’estanquitat entre el cos
de la bugia i la culata està garantida per una junta (4) que impedeix
que en surtin els gasos. El cos, a més, condueix la calor i l’allunya de
la part roscada.

1

2
9

3

8

4
7
5
6

47
Especejament d’una bugia.

1 Pern de connexió
2 Aïllador
3 Massa colada elèctricament conductora
4 Anell de juntes no desmuntable
5 Elèctrode central
6 Elèctrode de massa
7 Anell de junta interior
8 Cos de bugia
9 Anell de vora girada

4.2 > Combustió de la mescla
Al voltant de l’espurna que salta a la bugia del motor es crea l’anomenat
focus d’encesa inicial, que propaga la combustió formant un front de
flama (figura 48) pel qual es va cremant el combustible a mesura que hi
arriba i es produeix una pujada de pressió.
La velocitat amb què s’inflama el combustible està determinada per la
relació aire-gasolina.
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A

Salt de l’espurna

D

C

B

Inici de combustió

Progrés ràpid de la combustió

Fi de la combustió

48
Desenvolupament normal de la combustió.

Tant la forma de la cambra com la ubicació de la bugia influeixen durant
la combustió. Una cambra ha d’allunyar al màxim el risc de picat, esforç
suplementari del pistó en el seu intent per finalitzar el seu recorregut,
originant una sèrie d’ones que copegen contra les parets de la cambra,
per la qual cosa la forma ha de permetre que una gran part de la mescla
s’inflami amb el salt de l’espurna. Per a això, la bugia ha d’ubicar-se al
lloc de més volum.

Pic de pressió al
cilindre amb detonació

Funcionament
normal

Encesa
Detonació
PMS

Graus de
cigonyal

49
Corba de pressió en un cilindre amb
detonació.

Quan les condicions no produeixen una combustió normal, poden produir-se dues classes de fenòmens: la detonació i l’autoencesa. Són dos
fenòmens diferents, però poden donar peu l’un a l’altre, i provocar el
picat del motor.
Detonació
La detonació és un procés espontani en què la mescla allotjada a
la cambra de combustió explosiona en lloc de cremar-se.
La detonació (figura 49) es produeix quan el front de flama al cilindre es
propaga i la dilatació dels gasos resultants de la combustió al cap comprimeix tant els gasos que es troben a la culata que arriben a explotar.
La conseqüència és un excés de pressió a l’interior de la cambra de combustió, que provoca un soroll característic denominat picat (figura 50)
que, segons la consistència, pot causar danys als pistons dels cilindres.

A

Salt de l’espurna

D

C

B

Inici de combustió

Continuació de la combustió

Detonació

50
Detonació.
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Causes de la detonació

Com evitar la detonació

A

- Netejar el sutge de la culata.
cla produït pels dipòsits de sutge a
la culata.
- Per ser massa baix el nombre de
l’índex d’octà del combustible.
- Per una encesa molt avançada.
- Per una temperatura molt alta dels
gasos en l’admissió.

- Utilitzar un combustible amb un
índex d’octà més alt.
- Retardar l’encesa.
- Reduir la temperatura dels gasos.
Es produeix la inflamació
d’una partícula calenta

Autoencesa
B

L’autoencesa és la inflamació de la mescla per culpa d’un punt
massa calent a la cambra de combustió. Més tard, a més, salta l’espurna, per la qual cosa es creen dos fronts de flama (figura 51). Aquest
procés produeix l’augment de temperatura i pressió.
Normalment, provoquen l’autoencesa dipòsits de matèria a les vàlvules
o restes de matèria metàl·lica de la cambra, principalment un elèctrode
de la bugia.

4.3 > Distància disruptiva

Salta normalment
l’espurna
C

La distància disruptiva és la separació dels elèctrodes entre els
quals salta l’espurna d’encesa.
Les distàncies disruptives poden ser (figura 52):
– Distància disruptiva a l’aire quan els elèctrodes sobresurten més
enllà del peu de la bugia.
– Distància disruptiva d’espurna lliscant quan té un aïllador entre els
elèctrodes sobre el qual llisca l’espurna.
Una autèntica distància disruptiva d’espurna lliscant ofereix l’avantatge
que els residus de la combustió no poden acumular-se sobre la via de
lliscament de l’aïllador, perquè aquesta es neteja per ignició amb cada
espurna. En canvi, té el desavantatge que l’accessibilitat de la mescla és
pitjor que si es tracta d’una distància disruptiva a l’aire. Hi ha bugies que
combinen distàncies disruptives d’espurna lliscant i a l’aire.

S’inflama la resta
de la mescla

51
Autoencesa.

4.4 > Trajectòria del flux de calor i grau tèrmic
El rang tèrmic és l’indicador de la temperatura mitjana que correspon a la càrrega del motor, que està mesurada sobre els elèctrodes
i l’aïllador.

Espurna
aèria

Espurna
lliscant

A causa de les grans variacions de temperatures que hi ha a les cambres
de combustió dels diversos motors, es necessiten bugies amb rangs tèrmics diferents. Aquest rang tèrmic s’expressa amb un nombre.
A les antigues bugies de gamma única s’utilitzaven codis de dues o tres
xifres per indicar aquest rang tèrmic.

SAM16CATA_unitat01.indd 25

52
Espurna a l’aire i espurna lliscant.
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1.000 ºC
850 ºC

1
2
3

4

Zona d’autoneteja

5

450 ºC

6
0%

Velocitat

100%

1 Zona d’encesa

4 Normal

2 Zona de seguretat

5 Fred

3 Calent

6 Zona de
brutícia

53
Temperatura operativa de les bugies.

La temperatura operativa ha d’oscil·lar entre els 400 °C i 850 °C sobre la
punta de l’aïllador. Han de superar-se els 400 °C, ja que a temperatures
elevades les acumulacions carbonoses o d’oli es dissolen i la bugia es
neteja automàticament. Tanmateix, la temperatura a la zona de l’aïllador no ha d’excedir mai els 850 °C. A més de 900 °C es produeix l’encesa
prematura i els elèctrodes poden danyar-se i fins i tot destruir-se amb
una calor tan intensa, a causa de l’agressivitat de les combinacions químiques que generen.
El grau tèrmic és l’índex de capacitat d’autorefrigeració de la
bugia, o de dissipació de la calor, d’acord amb les condicions tèrmiques que depenen de la relació entre la quantitat de calor absorbida
i la cedida a l’exterior.
En funció del grau tèrmic, les bugies es poden classificar en (figura 54):
Adequades per a:

Bugies fredes
o de grau
tèrmic alt

Gran capacitat
autorefrigerant

Bugies calentes
o de grau
tèrmic baix

Poques qualitats
refrigerants

– Motors ràpids amb relació de
compressió alta.
– Motors sobrealimentats
(motors calents).
Adequades per a:
– Motors lents de baixa potència
específica (motors freds).

Entre les dues classificacions que es mostren a la taula, hi ha una sèrie
de bugies de comportament intermedi.

NGK

BP 5 ES
Tipus calent

NGK

BP 6 ES

BP 7 ES
Tipus fred

54
Rang tèrmic de la bugia. Font NGK.
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4.5 > Interpretació del codi a les bugies
Els codis alfanumèrics a les bugies i els seus envasos són una
combinació de números i lletres que s’assigna a cada bugia. Aquest
codi conté una fórmula lògica que proporciona informació detallada
sobre les funcions de la bugia.
Amb això s’estandarditza la gamma de productes i s’identifiquen les característiques específiques de cada bugia sense que hi hagi cap ambigüitat.
Així mateix, simplifica i facilita el maneig i la selecció de les bugies, la
col·locació a les fàbriques, l’organització als punts de venda i tallers, a
més de la identificació per part del client final.
L’estructura típica del codi és la següent:
– La combinació d’1 a 4 lletres davant el primer número indica el diàmetre de la rosca, la grandària de la clau de bugia i les característiques
de construcció.
– El primer número indica el rang tèrmic.
– La cinquena lletra indica la longitud de la rosca.
– La sisena lletra conté informació sobre les característiques específiques
de la bugia, normalment la punta d’encesa.
– Ocupa l’últim espai un número que identifica la galga en mil·límetres
entre els elèctrodes. En el cas que no hi hagi número, es tracta d’una
galga convencional.
Nomenclatura del número d’una bugia
D

P

R

(Diàmetre de rosca)
B .....
C .....
D .....
BK ....

14
10
12
14

mm
mm
mm
mm

P: aïllador
projectat

Resistiva

8

E

(Rang tèrmic)

(Abast
de la rosca)

2
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A

-9
(Calibratge)

Calent
E: 19,0 mm

S: Estàndard

H: 12,7 mm

A: Especial

-9: 0,9 mm
-10: 1,0 mm
-11: 1,1 mm
Sense marca: 0,7 mm

Fred

Exemples

1

Significat dels codis alfanumèrics a les bugies
Per exemple, els codis alfanumèrics d’una bugia amb la nomenclatura següent:
P F R 6 A - 11 A
P: elèctrode de platí; F: grandària casquet metàl·lic de 14 (símbol diàmetre) × 19 mm, 16,0 mm; R: resistència; 6: grau tèrmic; A: disseny especial; 11: calibratge amb galgues en mil·límetres; A: tipus sense junta.
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4.6 > Tipus de bugies
D’acord amb la taula següent, les bugies es poden classificar tenint en
compte diferents aspectes:

55
Bugia estàndard. Font NGK.

Bugies estàndard
– Màxima dissipació de la calor gràcies a l’elèctrode central amb nucli de coure
inserit profundament i alta resistència i conductivitat, a causa de l’aïllador
tèrmic d’alúmina d’altíssima puresa (figura 55).
– Completament hermètiques per les pols segelladores entre l’aïllador i el
casquet metàl·lic.
– Durabilitat superior, assegurada per l’aliatge especial de níquel amb què
es fabrica la punta de l’elèctrode.

Bugies de platí i d’iridi

56
Bugia d’iridi. Font NGK.

(2) Salt d’espurna en
condicions normals
(1) Salt d’espurna
si hi ha dipòsits
de carbó
(autoneteja)

Dipòsits de carbó

57

– El platí i l’iridi permeten utilitzar un elèctrode central molt fi, la qual cosa
redueix el voltatge necessari per a l’encesa i aconsegueix una seguretat
absoluta en l’arrencada (figura 56).
– Les bugies d’iridi ofereixen:
• Máximo poder d’inflamació.
• Baixes emissions.
• Fins a dues vegades més de quilometratge que les bugies de platí.
– Les espurnes accedeixen millor a la mescla atesa la forma dels elèctrodes
i s’obté una combustió més estable.
– Els elèctrodes presenten una resistència extraordinària a l’erosió i a les
altes temperatures, fent que el desgast sigui més lent, amb una durada
almenys dues vegades superior a la de les bugies convencionals.

Bugies de galga auxiliar

Dipòsits
de carbó

58
Bugia de descàrrega semisuperficial.

– En aquest tipus, la tensió de l’encesa, en cas d’haver-hi acumulacions
de sutge importants, fluirà a través de l’aïllador, i es crea una espurna
d’encesa en el punt del cos de la bugia més pròxim a la punta de l’aïllador
(figura 57).
– D’aquesta manera, la mescla sempre s’inflama sense problemes i el motor
arrenca immediatament.

Bugies de descàrrega semisuperficial
– Compten amb un elèctrode central de platí i el seu principi de funcionament es basa en el fet que les espurnes que es desplacen sobre la punta
de l’aïllador desfan els dipòsits carbonosos (figura 58).
– L’espurna salta de la punta de l’aïllador fins a l’elèctrode de massa i la
mescla aire-gasolina s’inflama sense cap problema.

Bugies amb resistència
– Tenen una resistència ceràmica de 5 kΩ que evita el funcionament incorrecte dels sistemes electrònics del vehicle (injecció, encesa, ABS, coixí de
seguretat, etc.).
– Redueix el desgast per cremades dels elèctrodes.
– Incorpora la lletra R abans del codi de grau tèrmic.
– Una bugia BP 6 E S amb resistència incorporada es denominarà B P R 6 E S.

Bugies amb diversos elèctrodes de massa

59
Bugia de quatre elèctrodes. Font NGK.
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– N’allarguen la durada i modifiquen el nombre d’elèctrodes de massa, és a
dir, 2, 3 o 4 (figura 59).
– Garanteixen la durabilitat de la bugia i la seguretat del funcionament del
motor a llarg termini.
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4.7 > Manteniment de les bugies
El manteniment de les bugies consisteix en el reajustament regular
dels elèctrodes i, si cal, la neteja de les bugies d’encesa, entre d’altres
procediments.

Tècnica

3

Manteniment de les bugies
Per fer el manteniment de les bugies, executeu els passos següents:

Materials

1. Reajusteu els elèctrodes
– Reajusteu l’elèctrode de massa i pareu atenció a no deteriorar l’elèctrode central ni l’aïllador. El quilometratge a què cal fer el reajustament
el determinen les condicions de servei del motor.

• Bugia
• Galga de gruixos

2. Netegeu les bugies d’encesa
– Comproveu els residus dipositats sobre la bugia (aquests creen pertorbacions en l’encesa, pèrdua de
potència i desgast inútil de combustible), netegeu l’interior del cos, especialment el peu de l’aïllador (és
inútil netejar només els elèctrodes) i substituïu la bugia d’encesa si s’observa que l’aïllador està esquerdat, trencat o solt, o si els elèctrodes estan molt desgastats per l’erosió elèctrica, o la rosca de fixació
o el cos estan deteriorats.
3. Instal·leu correctament la bugia
– Colleu la bugia manualment (amb l’angle de gir especificat pel fabricant) fins que la junta toqui el cap
del cilindre (figura 60).
4. Feu la pressió adequada en collar la rosca de la bugia (parell de collament)
– Comproveu que el parell de collament no és massa baix, ja que pot produir-se una pèrdua de compressió
i provocar danys tèrmics a causa de la reducció
de la dissipació de la calor que realitza la bugia.
– Comproveu que el collament no està massa alt, ja
que la culata pot resultar danyada.
5. Anàlisi de les puntes d’encesa de la bugia
– Verifiqueu que en condicions normals la bugia
funciona correctament, malgrat que la punta de
la bugia pugui estar recoberta de dipòsits marrons
i grisencs. El motor presenta un rendiment satisfactori i el consum de combustible és normal. La
bugia ha funcionat a la seva temperatura òptima
de treball, entre 450 i 850 ºC, també anomenada
temperatura d’autoneteja.

Un anell de junta.
Seient de la bugia
correcte.

Dos anells de junta
Perill de fallada de l’encesa!
Dificultats posteriors
en caragolar una bugia.

Bugia d’encesa
amb rosca curta en una culata
amb rosca llarga de fixació.

60

Activitats
2·· Anota l’estructura o la nomenclatura de diverses bugies de diferents característiques i compara’n el resultat.
3·· Desmunta les bugies de diversos vehicles i comprova el calibratge dels elèctrodes.
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5 >> Posada al punt a l’encesa
La posada al punt a l’encesa és la tasca que consisteix a determinar el moment exacte d’obertura als contactes del ruptor, ja que en
aquest moment és quan ha de saltar l’espurna al cilindre.
Un cop calat correctament el distribuïdor i connexionada la resta del circuit, cal comprovar la posada al punt, i fer aquesta operació mitjançant
una làmpada sèrie o una làmpada estroboscòpica.

4

Tècnica
Posada al punt a l’encesa
Abans de començar la posada al punt a l’encesa, cal comprovar que els
components del sistema d’encesa estan correctament connexionats i que
el distribuïdor està perfectament calat i posat al punt.
Cal seguir les operacions següents perquè el seu funcionament quedi
sincronitzat amb els temps d’encesa del motor, saltant l’espurna en el
moment adequat i als graus establerts abans que el pistó arribi al seu PMS.

Materials
• Galga de gruixos
• Làmpada de proves
• Pistola estroboscòpica

Executeu els passos següents:
1. Calatge o posada al punt de l’encesa

2º

– Comproveu per mitjà d’una galga de gruixos i, si
cal, feu reglatge de la separació màxima entre
contactes del ruptor d’acord amb les característiques del fabricant (0,40 a 0,45 mm).
– Observeu el sentit de gir del distribuïdor i del
motor. Certs distribuïdors porten gravat al cos una
fletxa que indica el sentit de gir.
A
B
– Situeu el primer cilindre en compressió i moveu
el cigonyal fins que el senyal de referència situat
61
a la politja del cigonyal coincideixi amb el senyal
Marques de les politges i làmpada estroboscòpica.
situat a la tapa de distribució tenint en compte
l’avanç que fixa el fabricant, amb la qual cosa es tindrà situat el pistó amb l’avanç inicial a l’encesa
(figura 61.A).
– Col·loqueu de manera que la pipa quedi en posició d’enviar corrent al primer cilindre, tenint en compte
la posició de muntatge del distribuïdor i el seu sentit d’avanç. En aquesta posició, caleu el distribuïdor
al seu allotjament del bloc.
– Connecteu una làmpada de proves en paral·lel amb el ruptor.
– Comproveu que els contactes del ruptor estan tancats i a punt d’obrir-se. Per a això, moveu lleugerament
el distribuïdor en sentit contrari al de rotació de la lleva fins que el llum s’encengui (contactes oberts =
salt d’espurna). El contacte mòbil ha d’apuntar al primer cilindre. En aquesta posició, fixeu el distribuïdor
al bloc mitjançant la femella de bloqueig i munteu la tapa.
Per comprovar el punt d’encesa amb el motor en marxa s’utilitza una pistola estroboscòpica (figura 61.B),
que basa el seu funcionament en l’efecte lluminós. Es connecten els cables de corrent d’aquest a la bateria
del vehicle, i el cable amb la pinça capacitiva, sobre l’aïllant de la primera bugia o sobre l’aïllant del cable
d’alta que uneixi el distribuïdor amb la bobina.
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4
Pinça
Motor

Politja

Cilindre número 1

Bobina

Tecla
Potenciòmetre
Negatiu

Positiu
Bateria

62
Posada al punt a l’encesa amb làmpada estroboscòpica.

En arrencar el motor i portar-lo a un règim de
750-800 rpm, el llum emetrà un feix de llum que,
en ser dirigit sobre les marques de la politja, permetrà apreciar la perfecta coincidència d’aquestes (figura 62).
Si les marques situades a la politja i bloc no
coincideixen, es gira el distribuïdor en un o altre
sentit fins a fer-les coincidir, amb la qual cosa la
posada al punt és correcta.
Amb la làmpada estroboscòpica s’ha de retirar
el tub de la presa de depressió de distribuïdor
d’encesa i tapar-lo, per evitar que aquest pugui
oferir algun avanç.

2. Lectura de l’avanç fix amb làmpada estroboscòpica
– Desconnecteu el tub de depressió del distribuïdor.
– Feu girar el motor al ralentí fent coincidir amb la pistola les marques del PMS encunyades sobre la politja
i el càrter.
– Comproveu, actuant sobre el potenciòmetre de la pistola, que la lectura a la pantalla de la pistola sigui
el més semblant a l’estipulada pel fabricant.
– Verifiqueu que la marca fixa de l’avanç fix coincideix amb la mòbil; si no és així, gireu el distribuïdor fins
a fer-les coincidir.
– Controleu la cadena i la resta d’òrgans de la distribució si les marques oscil·len massa.
3. Lectura de l’avanç centrífug amb làmpada estroboscòpica
– Verifiqueu els elements que componen el sistema d’avanç: els contrapesos i les molles han d’estar situats
correctament, en bon estat i recoberts amb greix.
– Desconnecteu el tub de depressió del distribuïdor.
– Poseu en funcionament el motor i porteu-lo al règim de revolucions establert pel fabricant.
– Gireu el polsador de regulació de la làmpada fins que la pantalla coincideixi amb el nombre de graus indicat pel fabricant. Les marques del PMS gravades sobre càrter i politja de l’arbre motor han de coincidir.
L’avanç centrífug serà el que marqui la pantalla menys l’inicial.
Si hi ha excessiva diferència, la marca oscil·la massa, no canvia de lloc o canvia irregularment en el curs
de les acceleracions podria ser a causa del desgast de les masses centrífugues i les molles.
Portant el motor a diferents règims es pot obtenir la corba d’avanç centrífug.
4. Lectura de l’avanç per buit amb làmpada estroboscòpica
– Comproveu la correcta estanquitat del pulmó de buit mitjançant un vacuòmetre, observant que en fer
l’aspiració es desplaça la peça portaruptor i es manté la depressió duta a terme.
– Connecteu el tub del depressor al distribuïdor.
Es notarà un augment de l’avanç. Aquest pot mesurar-se tornant a posar en coincidència les marques.
Avanç per depressió = avanç total − (avanç inicial + avanç centrífug)
– Controleu la membrana i la placa de contacte, si no hi ha variació o aquesta resulta massa fora de les
zones de tolerància.
– Obteniu la corba de depressió fent la prova a diferents rotacions de motor i actuant mitjançant bomba
de buit al tub de la càpsula de buit.
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Activitats finals
1·· Com pots obtenir la tensió elèctrica per inducció si sotmets un conductor elèctric a l’acció d’un camp magnètic?
2·· Quins components formen part del circuit primari i secundari de l’encesa convencional?
3·· Quins passos cal seguir per comprovar la tapa i el cos del distribuïdor?
4·· Com es pot esmenar el salt d’espurnes als contactes del ruptor?
5·· Com es verifica i es fa el reglatge d’un ruptor?
6·· Fes el reglatge d’un ruptor.
7·· Què és el que ocorre al circuit primari quan es tanca el ruptor?
8·· Descriu la relació entre la distància dels platins entre si i l’angle de tancament.
9·· Dibuixa l’oscil·lograma de tensió primària situant sobre aquest els seus punts més característics.
10·· Per què és necessària la regulació per revolucions? I per buit?
11·· Per a què serveix una làmpada estroboscòpica?
12·· Què signifiquen les sigles BC P R 6 E S - 11 escrites sobre una bugia?
13·· Com es comprova un cable d’encesa?
14·· Quines són les causes que les puntes d’encesa d’una bugia tinguin dipòsits de carbó?
15·· Quins són els principals avantatges que ofereixen les bugies amb diversos elèctrodes de massa sobre altres
tipus de bugies?

16·· Quina temperatura màxima aproximada han d’aguantar els cables d’alta tensió de les bugies?
17·· Desmunta les bugies de diversos vehicles i comprova el calibratge dels elèctrodes. Fes el reglatge en els
casos en què sigui necessari.

18·· Enumera els casos en què és necessària la substitució de les bugies d’encesa.
19·· Cada quants quilòmetres s’han de substituir unes bugies per unes altres de noves?
20·· Dibuixa un esquema de l’encesa convencional diferenciant el circuit primari i el secundari.
21·· Obtén i plasma sobre una taula els angles d’avanç a l’encesa a diferents revolucions del motor.
22·· Quines poden ser les causes principals que es produeixi una detonació a la mescla allotjada a la cambra
de combustió? I de l’autoencesa?

23·· Obtén mitjançant un oscil·loscopi les corbes característiques de l’oscil·lograma primari i secundari.
24·· Explica quines poden ser les possibles causes si en un oscil·lograma d’encesa secundària trobem diferències
superiors a 4 kV entre les tensions d’encesa dels diferents cilindres.

25·· Fes el desmuntatge, la neteja i el muntatge de bugies sobre un vehicle.
26·· Fes la posada al punt a l’encesa amb làmpada sèrie i amb làmpada estroboscòpica.
27·· En quin temps del cicle de motor s’ha de situar el cilindre número u a l’hora de fer la posada al punt
a l’encesa?

28·· Com han d’estar els contactes del ruptor en la posada al punt a l’encesa?
29·· Comprova l’angle dwell en diferents vehicles amb encesa convencional.
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Unitat 1 - Conceptes bàsics de l’encesa. Encesa convencional

Autoavaluació
1. Què és el magnetisme?
a) La part de la física que estudia la interacció entre
imants i càrregues elèctriques en moviment.
b) La part de la química que estudia la interacció entre
imants.
c) La part de la física que estudia el moviment de les
càrregues elèctriques.
d) Cap de les respostes anteriors és correcta.
2. La bobina d’encesa consta de:
a) Un enrotllament.
b) Dos enrotllaments.
c) Tres enrotllaments.
d) Cap de les respostes anteriors és correcta.
3. Com es pot anomenar el born de la bobina que es
troba en contacte amb la bateria?
a) 4.
b) 1, D i −.
c) 4, B i +.
d) 15, B i +.
4. Els contactes del ruptor es denominen:
a) Enclusa al contacte fix i martell al contacte mòbil.
b) Enclusa al contacte mòbil i martell al contacte fix.
c) Enclusa al contacte fix i pala al contacte mòbil.
d) Enclusa al contacte fix i làmina al contacte mòbil.
5. Què és l’agulla de tensió d’un oscil·lograma
de circuit secundari?

8. L’avanç centrífug regula l’angle d’encesa
en funció de:
a) El nombre de revolucions.
b) La càrrega del motor.
c) La temperatura de motor.
d) La depressió al col·lector d’admissió.
9. Com es denomina el component de la bugia on
es produeix el salt d’espurna?
a) Aïllador.
b) Cos.
c) Elèctrodes.
d) Pern de connexió.
10. La detonació es produeix per:
a) Un baix número de l’índex d’octà del combustible.
b) Un avanç a l’encesa poc avançat.
c) Una temperatura molt baixa als gasos d’admissió.
d) Cap de les respostes anteriors és correcta.
11. Quins fenòmens ocorren a la cambra de combustió
quan la combustió no és normal?
a) Un sol front de flama.
b) Detonació i autoencesa.
c) Picat i detonació.
d) Cap de les respostes anteriors és correcta.
12. Com han d’estar els contactes del ruptor
en la posada al punt a l’encesa?

a) La màxima tensió produïda en el moment d’obertura
dels contactes.
b) La tensió que hi ha mentre dura la tensió.
c) La tensió que hi ha mentre estan els contactes
oberts.
d) La tensió que hi ha mentre es produeixen
oscil·lacions al circuit.

a) Totalment tancats.
b) Totalment oberts.
c) Tancats, però a punt d’obrir-se.
d) Cap de les respostes anteriors és correcta.

6. La tensió produïda mentre dura l’espurna és:

a) En la compressió.
b) En l’admissió.
c) En l’escapament.
d) Totes les respostes anteriors són correctes.

a) La tensió d’encesa.
b) La tensió de combustió.
c) La tensió zero.
d) La tensió d’obertura.

13. En quin temps del cicle de motor s’ha de situar
el cilindre número u a l’hora de fer la posada al punt
a l’encesa?

7. Quins són els dos sistemes d’avanç a l’encesa
utiitzats en un sistema convencional?

14. Com es denomina l’estri o eina que s’utilitza
per comprovar el punt d’encesa amb el motor
en marxa?

a) Centrífug i mecànic.
b) Mecànic i tèrmic.
c) Centrífug i per buit.
d) Cap de les respostes anteriors és correcta.

a) Làmpada estroboscòpica.
b) Làmpada de proves.
c) Làmpada en sèrie.
d) Làmpada en paral·lel.
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