
A gyújtógyertyákról az egész világon mindenkinek ugyanaz jut  
az eszébe: Bosch. Robert Bosch nemcsak 1902-ben hozott in-
novációt a gyújtógyertyákra benyújtott szabadalmával, hanem  
a nevét viselő cég azóta is élen jár a motortechnológiák fej-
lesztésében. Próbálja ki ezt az innovatív technológiát a motor 
csúcsteljesítménye érdekében a Bosch gyújtógyertyáival. 
 
Nemesfém elektródák 
A mai motorok különlegesen magas égéstér-hőmérséklettel 
üzemelnek. Ez a gyújtógyertyákra is jelentős terhet ró.  
Az elektródák fokozott kopásnak vannak kitéve, ezért ennek 
ellensúlyozására jobb beégésállóságú anyagokat kell használni. 
Ebben az esetben a Bosch platinum-, irídium- és ezüsttartalmú 
nemesfémötvözeteket alkalmaz. 

A maximális teljesítményt igénylő helyzetekre tervezve: 
Nagy teljesítményű Bosch platinum és irídium gyújtógyertyák

Értékesítést támogató anyagokBosch gyújtógyertyák motorsporthoz

Nagy teljesítményű gyújtógyertyák Előnyök Előnyök (folytatás)

ESI[tronic] 

Hibadiagnosztikai poszterProspektus

 f A lángfront tökéletes eloszlása 
minden oldalon 

 f Hosszú élettartama miatt 
kiválóan alkalmas gázüzemű 
működtetéshez

 f Kisebb gyújtási feszültség, 
optimális turbófeltöltésű 
motorokhoz 

 f Igen egyenletes működés és 
kiváló motorelaszticitás 

 f Motor és katalizátor védelme 
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Beállított és hegesztett 
testelektróda az optimális 
indításért
Nagy pontossággal meg-
munkált középelektróda 
folyamatos hullámú lézer-
rel hegesztve
Új fejlesztésű szigetelőtest 
csúcs
Speciális kerámiaanyag 
nagy dielektromos erővel
Optimalizált szigetelőki-
alakítás 
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A Bosch gyújtógyertyáit az autó- és 
motorkerékpár-versenyek kezdetei óta 
használják. A német túraautó-bajnoksá-
gon (DTM) és számos amerikai ver-
senysorozaton kizárólag a Bosch 
gyújtógyertyáit használják. A Bosch a 
legtöbb Formula 1 versenycsapat 
számára is szállít gyújtógyertyákat. 
Minden versenyen megtett kilométerrel 
értékes tudással gyarapodunk. 

Technology that Makes Sparks Fly: 
Spark Plugs from Bosch

A gyújtógyertya-szigetelőtest csúcsának 
színe a szürkésfehértől/szürkéssárgától 
a sárgásbarnáig változik. Motor rendben. 
Hőtartomány kiválasztása megfelelő. 
Keverékbeállítás és gyújtásidőzítés rend-
ben, nincs gyújtáskihagyás, a hidegindító 
berendezés működik. Nem rakódtak le 
ólomtartalmú üzemanyag-adalékok vagy 
motorolaj-ötvözők. Nincs termikus túlter-
helés.

Normál

Bársonyszerű matt fekete koromlerakódá-
sok figyelhetők meg a gyújtógyertya-szi-
getelőtest csúcsán, az elektródákon és a 
gyújtógyertyaházon. 
Ok: Nem megfelelő keverékbeállítás (porlasz-
tó, befecskendezés): túl dús keverék, erősen 
szennyezett légszűrő, automatikus szívatás 
nincs rendben vagy a kézi szívatást túl hosz-
szan működtették, túlnyomórészt rövid távú 
autóvezetés történik, gyújtógyertya túl hideg, 
hőtartomány kódszáma túl alacsony.
Hatás: Gyújtáskihagyás, gyenge hidegindí-
tási teljesítmény. 
Megoldás: Állítsa be megfelelően a keve-
réket és az indítóberendezést, ellenőrizze 
a légszűrőt.

Szénnel szennyezett
Fényes korom- vagy szénlerakódások 
figyelhetők meg a gyújtógyertya-szigetelő-
test csúcsán, az elektródákon és a gyújtó-
gyertyaházon. 
Ok: Túl sok az olaj az égéstérben. Az olaj-
szint túl magas, a dugattyúgyűrűk, hen-
gerek és szelepvezetők erősen elkoptak. 
Kétütemű benzinmotoroknál túl sok olaj 
van a keverékben.
Hatás: Gyújtáskimaradás, gyenge indítási  
teljesítmény. 
Megoldás: Generáloztassa a motort, 
korrigálja az üzemanyag-/olajkeveréket, 
cserélje ki a gyújtógyertyákat.

Olajjal szennyezett

Ok: Nem megfelelő a gyújtógyertya cse-
reidőköze.
Hatás: Gyújtáskimaradás, főleg gyorsítás-
kor (a gyújtófeszültség már nem elégséges 
a nagy elektródaközhöz). Gyenge indítási 
teljesítmény.
 Megoldás: Cserélje ki a gyújtógyertyákat.

Erőteljesen kopott középső 
elektróda

Helyenként vastag barnássárga bevonat 
keletkezik a gyújtógyertya-szigetelőtest 
csúcsán, amely akár zöldes árnyalatú is 
lehet. 
Ok: Ólomtartalmú üzemanyag-adalékok. 
A bevonat akkor alakul ki, ha hosszú ideig 
tartó alacsony terhelést követően a motor 
nagy terhelést kap.
Hatás: Nagy terhelésnél a bevonat vezető-
vé válik, és gyújtáskimaradást okoz.
Megoldás: Cserélje ki a gyújtógyertyákat,  
a tisztítás nem vezet eredményre.

Vastag ólomlerakódás

Olaj- és üzemanyagadalék-eredetű vastag 
hamuréteg a gyújtógyertya-szigetelőtest 
csúcsán, átöblített területen (gyűrű alakú 
nyílásnál) és a földelő elektródán. Laza-sa-
lakos szerkezet.
Ok: Ötvözők (különösen olajból szárma-
zók) okozhatnak ilyen hamuszerű lera-
kódást az égéstérben és a gyújtógyertya 
felületén.
Hatás: Öngyulladáshoz vezethet, visszaes-
het a teljesítmény és károsodhat a motor.
Megoldás: Javítsa meg a motort.  
Cserélje ki a gyújtógyertyákat, esetleg 
használjon más olajat.

Hamuval szennyezett

A középső elektróda részben megolvadt,  
felhólyagosodott, porózussá vált, a gyújtó-
gyertya-szigetelőtest csúcsa meglágyult.
Ok: Öngyulladás okozta termikus túlter-
helés, pl. túl korai gyújtásidőzítés, égés-
maradék  az égéstérben, hibás szelepek, 
hibás gyújtáselosztó és rossz minőségű 
üzemanyag. Valószínűleg túl alacsony 
hőtartomány.
Hatás: Gyújtáskimaradás, teljesítmény-
csökkenés (motorkárosodás). 
Megoldás: Ellenőrizze a motort, a gyújtást 
és a keverékképzést. Cserélje ki a gyújtó-
gyertyákat megfelelő hőértékűekre.

Részben megolvadt középső 
elektróda

A középső elektróda megolvadt, a földelő 
elektróda erősen korrodálódott.
Ok: Öngyulladás okozta termikus túlter-
helés, pl. túl korai gyújtásidőzítés, égés-
maradék az égéstérben, hibás szelepek, 
hibás gyújtáselosztó és rossz minőségű 
üzemanyag. 
Hatás: Gyújtáskimaradás, teljesítménycsök-
kenés, akár motorkárosodás. A túlmelege-
dett középső elektróda miatt a gyújtógyer-
tya-szigetelőtest csúcsa elrepedhet.
Megoldás: Ellenőrizze a motort, a gyújtást 
és a keverékképzést. Cserélje ki a gyújtó-
gyertyákat.

Karfiolra hasonlító elektródák. Esetleg nem 
a gyújtógyertyából származó anyag kiválása.
Ok: Öngyulladás okozta termikus túlter-
helés, pl. túl korai gyújtásidőzítés, égés-
maradékok az égéstérben, hibás szelepek, 
hibás gyújtáselosztó és rossz minőségű 
üzemanyag. 
Hatás: Teljesítménycsökkenés, majd teljes 
meghibásodás (motorkárosodás).
Megoldás: Ellenőrizze a motort,  
a gyújtást és a keverékképzést. Cserélje ki 
a gyújtógyertyákat.

Megolvadt elektródák
Vörös-narancssárga réteg képződik  
a gyújtógyertya-szigetelőtest csúcsán,  
az elektródákon és a gyújtógyertya házának 
egy részén.
Ok: Vastartalmú üzemanyag-adalék.  
A rétegképződés normál üzemben néhány 
ezer kilométer után következik be.
Hatás: A vastartalmú réteg elektromosan 
vezető, és gyújtáskimaradást okoz.
Megoldás: Cserélje ki a gyújtógyertyákat,  
a tisztítás nem vezet eredményre.

Ferrocén

Ok: Agresszív hatású üzemanyag- és olaja-
dalékok. Kedvezőtlen áramlási viszonyok 
az égéstérben, valószínűleg a lerakódások 
miatt, motorkopogás. Nincs termikus 
túlterhelés.
Hatás: Gyújtáskimaradás, főleg gyorsí-
táskor (a gyújtófeszültség már nem elég-
séges a nagy elektródaközhöz). Gyenge 
indítási teljesítmény. 
Megoldás: Cserélje ki a gyújtógyertyákat.

Erőteljesen kopott földelő 
elektróda

Ok: A helytelen kezelés miatti ütés, leesés 
vagy a középső elektródát érő nyomás 
okozta mechanikai sérülés. Szélsőséges 
esetekben – főleg rendkívül hosszú hasz-
nálatot követően – a gyújtógyertya-szige-
telőtest csúcsa a középső elektróda és a 
gyújtógyertya-szigetelőtest csúcsa közötti 
lerakódások, ill. a középső elektróda kor-
róziója miatt elrepedhet.
Hatás: Gyújtáskimaradás és átütés a friss  
keverékkel nem megbízhatóan ellátott 
pontokon.
Megoldás: Cserélje ki a gyújtógyertyákat.

Repedt gyújtógyertya- 
szigetelőtest csúcs

Hibák gyors diagnosztizálása: 
Gyújtógyertyák állapotai

Megolvadt középső elektróda
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 f A nikkelötvözetből készült és 
hegesztett nemesfém szállal 
ellátott középelektróda hosszú 
élettartamot és nagyobb 
energiájú gyújtógyertyákat 
biztosít 

 f Nagy kopásállóság, ellenálló 
az égéstérben fellépő kémiai 
hatásokkal szemben

 f Nagyobb gyújtógyertya-
hatékonyság

 f Rendkívül ellenálló az 
anyagerózióval szemben
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Készletjavaslat

Cikkszám Típus Alkalmazás – gyártó Alkalmazás – modell

0242229555 WR8DP Opel; Renault; Daewoo; VW; Toyota Corsa; Lanos; Astra; 9; Volga; Laguna I; 5; Twingo I; 
Nexia; Vectra

0242229557 WR8DPX Daewoo, Toyota, Renault, Nissan, VW Matiz, Corolla, Laguna, Clio, Passat

0242229796 HR8MPV Ford Fiesta, Fuson, Focus, 

0242235535 WR7BP Dacia,  Opel 1300, 126, Kadett, Ascona, 

0242235541 WR7DP Lada, Fiat, Opel, Suzuki, VW Samamra, Plonez, Corsa, Vectra, Vitara, Golf

0242235547 FR7DPX Citroën, Honda, Suzuki, Nissan, Ford, Mitsubishi C3, Saxo, Xsara, Civic, Swift, Ignis, Almera, Fiesta, 
Galant, Lancer

0242235556 FR7DP Dacia,  Daewoo, Fiat, Ford, Nissan, Opel, Suzuki Logan, Sandero, Nubira, Ducato, Brava, Palio, Transit, 
Scorpio, Almera, Astra, Corsa, Swift, Vitara

0242236571 FR7KI332S Audi, BMW, Citroën, Dacia, Daewoo, Fiat, KIA, Nissan, 
Opel, Toyota

A4, M3, Z3, C3, Xantia, Duster, Nubira, Ducato, Punto, 
Spotage, Cee'd, Primera, Astra, Zafira, Corolla

0242236574 HR7NI332W Ford, Mazda, Opel, Suzuki, Volvo Focus, Mondeo, 2, 3, Antara, Zafita, Astra, Grand 
Vitara, S40, S60

0242236576 WR7KI33S Audi, Daewoo, Fiat, Honda, Mazda, Opel, Suzuki A6, Kalos, Lanos, Nubira, Tipo, Civic, 323, Astra,  
Vectra, Alto, Vitara

0242236596 FR7DII33X Audi, Citroën, Daewoo, Honda, Mitsubishi, Nissan, 
Suzuki, Toyota

A6, Xsara, Berlingo, Kalos, Nexia, City, Civic, Lancer, 
Galant, Primera, Almera, Swift, Wagon R+, Corolla, 
Avensis

0242240652 WR6KI33S Audi, Daewoo, Fiat, Honda, KIA, Mazda, Opel, Seat, 
Skoda, Suzuki, Toyota, VW

A6, Nexia, Uno, Tipo, Accord, Civic, Sportage, 8, 
Astra, Vectra, Ibiza,Toledo, Octavia, Swift, Wagon R+, 
Corolla, Golf, Passat

0242240653 FR6KI332S Audi, BMW, Citroën, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, 
Mazda, Nissan, Suzuki

A3, A4, A6, Jumper, Logan, Sandero, Lacetti, Ducato, 
Stilo, Transit, Accord, Civic, 323, Primera, SX4, Vitara

0242240654 FR6LI332S Audi, Daewoo, Ford, Honda, Nissan, Seat, Skoda, VW A8, Lacetti, Maverick, Accord, Civic, Pickup, Ibiza, 
Leon, Fabia, Octavia, Roomster, Golf, Passat, Touran

A legfontosabb nemesfém gyújtógyertyák

A változtatás jogát fenntartjuk, a nyomdai hibákért nem vállaljuk a felelősséget.


