
Teknisk informasjon Tennplugger  - Oversikt 
 
Tennplugger er en av de mest misforståtte komponenter i en motor. Uttallige spørsmål har 
dukket opp gjennom årtier, og gjort mange mekanikere forvirret. 
 
Denne oversikten ble laget for å hjelpe deg til å forstå, bruke og tolke tennplugger. 
 
Informasjonen i denne oversikten gjelder for alle typer forbrenningsmotorer: 2-taktere, 
rotasjonsmotorer (Wankel) og høyeffekt-motorer for gate og bane. 
 
Tennpluggen er ”vinduet” inn til din motor (ditt eneste øyenvitne til forbrenningskammeret), 
og kan brukes som et verdifullt diagnose verktøy. På samme måte som et termometer for en 
syk person, så vil tennpluggen vise deg symptomer og tilstanden på motoren. Den erfarne 
mekaniker kan analysere disse symptomene og finne fram til roten av problemene, eller 
kontrollere luft/drivstoff blandingsforholdet. 
 

Grunnleggende om tennplugger 
 
Tennpluggen har to primære funksjoner: 
 

• Å antenne bensin/luft blandingen 
• Å lede bort varme fra forbrenningskammeret 

 
Tennpluggen transporterer elektrisk energi som omvandler drivstoff til arbeidende energi. 
Den må bli forsynt med en tilstrekkelig mengde strøm fra tenningssystemet for å kunne gi en 
gnist over elektroden. Dette kalles ”elektrisk ytelse”. 
 
Temperaturen på tennpluggens tenntupp må holdes lav nok til at det ikke oppstår 
glødetenning, men ikke så lav at den ikke holder seg ren. Dette kalls ”termisk ytelse”, og 
avgjøres med varmeverdien spå tennpluggen. 
 
Det er viktig å merke seg at en tennplugg ikke skaper varme, den kan kun transportere varme. 
En tennplugg virker som en varmeveksler ved at den trekker uønsket termisk energi (varme) 
ut av forbrenningskammeret og flytter varmen til motorens kjølesystem. Varmeverdien er 
definert som en tennpluggs evne til å lede bort varme. 
 
Verdien av varmeforflytningen blir avgjort av: 
 

• Isolatorens utstikks lengde 
• Gass volumet rundt isolatorens utstikk lengde 
• Materialet og konstruksjonen av senter elektroden og isolatoren. 

 
Tennpluggens varmeverdi har intet med den strømstyrken som går gjennom tennpluggen å 
gjøre. Varmeverdien er kun et mål på tennpluggens evne til å forflytte varme fra 
forbrenningskammeret og ut til kjølesystemet..  
 



Varmeverdi og varmens vei i en NGK tennplugg 
 

 
Varm type (Hot type): 
Den har en større overflate mot forbrenningsgassen. Den overfører varme saktere. Dens 
tenningselektrode varmes opp raskt. 
 
Kald type (Cold type): 
Den har en mindre overflate mot forbrenningsgassen. Den overfører varmen raskere. Dens 
tenningselektrode varmes opp saktere. 
 
Isolatorens utstikkslengde er avstanden fra tennpunktet på isolatoren og til der hvor den møter 
metallhylsen. Siden tennpunktet er det varmeste stedet på tennpluggen, så er tupp 
temperaturen en primær faktor angående glødetenning og feiltenning. Uavhengig om 
tennpluggen er montert i en gressklipper, båt eller racer-bil, så må tupp-temperaturen holdes 
mellom 500-850 gr. C. Dersom temperaturen er lavere enn 500 gr. C, så vil ikke isolator 
området rundt senter elektroden være varm nok til å brenne av forbrennings-slagg. Dette 
forbrenning-slagget som da vil bygge seg opp vil tette igjen gnist-åpningen , som igjen vil 
resultere i feiltenning. Dersom tupp-temeraturen er over 850 gr. C. så vil tennpluggen bli 
overopphetet, noe som vil føre til glødetenning og ofte til at isolatoren rundt senterelektroden 
vil sprekke, og senterelektroden smelte. Du vil da få det som kalles glødetenning eller 
sylinder-eksplosjon (tenningsbank) og ofte fører dette til kostbare motorreparasjoner. Innenfor 
ellers like tennplugger vil forskjellen på en varmeverdi til den neste høyere ligge på evnen til 
å forflytte 70 – 100 gr. C, og tupp temperaturen vil være 10 – 20 gr. C høyere. 
 

Tupp temperatur og tenn-tupps utseende. 
 



 
 
Tenn-tuppens utseende avgjøres også av tuppens temperatur. Det er tre grunnleggende 
diagnose kriterier for tennplugger er: Bra, sotet og overopphetet. Grenselinjen mellom sotet 
og optimal virkning (500 gr. C) kalles tennpluggens selvrense temperatur. Det er fra denne 
temperatur at forbrennings-slagg blir brent bort fra tennpluggen. 
 
Ha i minnet at isolatorens utstikkslengde er den avgjørende faktor for varmeverdien til en 
tennplugg: Jo lengere utstikkslengde, jo mindre varme blir absorbert, og videre så må varmen 
forflyttes til kjølesystemet i sylindertoppen (Kjølesystemet kan bestå av vannkanaler, eller 
kjøleribber for luftkjøling. Tenk på kjøleeffekten dersom kjøleribbene er gjengrodde eller 
sykkelen står og går på tomgang!) . Dette betyr at tennpluggen har en høyere intern 
temperatur, og den kalles for en varm tennplugg. En varm tennplugg opprettholder en høyere 
intern driftstemperatur for å kunne brenne av olje og slagg, og har ingen innvirkning på 
tennpluggens kvalitet eller gnistevne. 
 
Motsatt, en kald tennplugg har et kortere isolatorutstikk og absorberer mer 
forbrenningsvarme, Denne varmen fraktes en kortere distanse og tillater pluggen å operere 
med en lavere arbeidstemperatur. En kaldere varmeverdi er nødvendig når motoren er 
modifisert (trimmet), brukes med tung last eller utsettes for høyt turtall over en lengre tid. 
En kaldere tennplugg transporterer varme rakere, og vil redusere muligheten for glødetenning, 
smelting eller skader på tenningstuppen.  
(Motor temperatur kan påvirke en tennpluggs arbeidstemperatur, men ikke dens varmeverdi.). 
 
Nedenfor finner du en liste over noen av de mulige eksterne påvirkningsårsaker for en 
tennpluggs driftestemperatur.  Følgende symptomer og hendelser kan ha en effekt på den 
aktuelle driftstemperaturen til en tennplugg. Tennpluggen selv kan ikke skape disse vilkår, 
men den må være kapabel til å takle de forskjellige varmenivåene …. Ellers så vil effekten 
minske og motorhavari kan oppstå. 
 

Luft/Bensin blandingen 
Den viktigste påvirker av motorens effekt og tennpluggens arbeidstemperatur. 
 



• Fet luft/bensin blanding gir en lav tenn-tupp temperatur, med soting og dårlig 
motoreffekt som resultat. 

• Mager luft/bensin blanding forårsaker at tenn-tuppen og sylindertemperaturen øker, 
som igjen resulterer i glødetenning, eksplosjon (tenningsbank) og muligens alvorlige 
tennplugg og motor skader. 

 
Det er derfor viktig å lese av tennpluggen ofte og mange ganger under en justering/trimmings 
prosess for å finne den optimale luft/bensin blandingen. 
 
 

Høyere kompresjons forhold / Tvungen ladning (Turbo) 
Vil øke tenn-tuppens og sylinderens temperatur. 
 
Kompresjonen økes ved å utføre en av følgende modifikasjoner: 
 

• Redusering av forbrenningskammeret (høyere stempel, høvling av topp, osv) 
• Tilsetting av ekstra forbrenningsgasser (Nitro, Turbo eller Kompressor) eller ved 

større innsugsystem  (lyftfilter, forgasser og innsugsmanifold) og eksossystem. 
• Bytte av veivaksel eller kamaksel med høyere løft. 

 
Etter som kompresjonen øker, kreves en kaldere tennplugg, høyere bensinoktan og nøyaktig 
overvåkning av tenningsjustering og luft/bensin blandingen. Glemmer du å montere en 
kaldere tennplugg, kan det føre til tennplugg og/eller motorskade. 
 

Økning av fortenning 
En økning av fortenningen med  10 gr. Vil øke tenn-tupp temperaturen på tennpluggen med 
ca 70-100 gr. C. 
 

Motor hastighet og last 
 
Økning i tenn-tupp temperaturen er proporsjonal med motorens hastighet og last. Når du 
kjører med høy hastighet eller frakter tung last (inni eller bak kjøretøyet på en tilhenger), bør 
du montere en tennplugg med kaldere varmeverdi.  
 

Vekslende uteluft temperatur 
 
Etter som uteluft-temperaturen synker, så blir luft tettheten og luft-volumet større, noe som 
leder til magrere luft/bensin blanding. Som igjen fører til: 

• Høyere sylindertrykk og sylindertemperatur noe som igjen gir høyere tenn-tupp 
temperatur.  

 
 
Når uteluft temperaturen øker, så minsker luft tettheten og luft-volumet, noe som leder til 
fetere luft/bensin blanding. Som igjen fører til: 



• Lavere sylindertrykk og sylindertemperatur noe som igjen gir lavere tenn-tupp 
temperatur.  

 

Luftfuktighet 
 
Etter som luftfuktigheten øker, så minsker luft tettheten (luft-volumet), som igjen resulterer i: 

• Lavere sylindertrykk og sylindertemperatur, som igjen gir lavere tenntupp temperatur 
og lavere motoreffekt. 

• Luft/bensin blandingen må være magrere. 
 
 

Lufttrykk (Barometertrykk) / Høyde over havet 
 
Dette påvirker også tennptupp temperaturen: 

• Jo høyere du er over havet, jo lavere blir sylindertrykket. Etter som sylinder 
temperaturen synker, synker også tenntupp temperaturen. 

 
Ofte prøver mekanikere å unngå justeringer ved å montere tennplugg med annen varmeverdi, 
Men den eneste riktige løsningen er å endre forgasserdyser og luft/bensin blandingen slik at 
det kommer riktig blanding inn i motoren. 
 
 

Forskjellige unormale forbrenninger  
 
Glødetenning (Tenningsbank) 
Definert som: Antenning av luft/bensin blanding før det bestemte tenningstidspunktet. 
 

• Dette skyldes en ”Hot-spot” (varmt felt) i forbrenningskammeret….  Kan forårskes av 
feil tenningstidspunkt, for varm tennplugg, feil bensintype (for lav oktan), mager 
luft/bensin blanding, for høy kompresjon eller for dårlig motorkjøling. 

 
• Ved å bytte til bensin med høyere oktanverdi, en kaldere tennplugg, øke til fetere 

luft/bensin blanding eller senke kompresjonen vil du ofte kunne fjerne dette symptom, 
 

• Endring av tenningstidspunkt og kontroll av kjølesystemet er også ofte påkrevd. 
 
 
 

• Tenningsbank er en detonasjon (eksplosjon) i sylinderen.  Forbrenning og detonasjon 
(eksplosjon) er to vidt forskjellige ting. 

 
Detonasjon / (eksplosjon) 
 
En tennpluggs verste fiende (bortsett fra soting), er en detonasjon. En detonasjon kan 
forårsake: 

• Brudd på isolator eller elektrode. 



• Tenntuppen kan komme opp i en temperatur som er så høy at isolatoren sprekker og 
elektroden smelter.  

 
Tenningsbank er oftest forårsaket av et ”Hot-Spot” i forbrenningskammeret, som antenner 
luft/bensin blandingen straks den kommer i kontakt med dette varme feltet. Ofte mens 
stempelet er på vei opp. Den alt for tidlige antenningen vil forsøke å tvinge stempelet 
nedover. Dersom stempelet ikke kan bevege seg oppover (på grunn av den fortidlige 
antennelsen), og heller ikke bevege seg nedover (på grunn av veivaksling og rådens 
påvirkning nedenfra), vil resultatet bli en sideveis vibrasjon. Den resulterende trykkbølgen vil 
forårsake en ”ping” lyd. Dette er detonasjon (eksplosjon). Mesteparten av skadene som 
oppstår på en motor med tenningsbank er skader av overoppheting,  
 

• Tennpluggen blir ødelagt av både den økende temperaturen og av trykkbølgen. 
• Ventiler kan bli brent av detonasjon som skjer før ventilen er helt stengt (og for ikke å 

snakke om hva som kan skje med en forgasser eller et innsprøytnings-system når 
brennende gasser strømmer igjennom feil vei!) 

• Det kan brennes hull i  stempel. 
 
Feiltenning 
 

• En tennplugg sies å ha feiltent når det ikke blir levert nok strøm til å ha antent alt 
drivstoff som finnes i forbrenningskammeret til riktig tid for forbrenningen.  

 
En tennplugg kan levere en svak gnist (eller ingen som helst gnist) av forskjellige grunner: 
 

• Feil på tenningscoilen 
• For høy kompresjon i forbindelse med feil gniståpning. 
• Sotet tennplugg. 

 
Mindre feiltenning kan gi stort tap av motorkraft av åpenbare årsaker: 
 

• Dersom ikke luft/bensin blandingen antennes riktig skapes det lite eller ingen 
bevegelsesenergi i motoren, som igjen gir: 

• Dårlig drivstofføkonomi 
• Elendig motorkraft 

 
Soting 
 
Vil forekomme når tenn tupp temperaturen er for lav til at slagg blir brent av. 
 

• Vil gjøre at strømmen kryper over til metallhylsen, og det vil ikke komme noen, eller 
for svak,  gnist mellom elektrodene. 

 
 

• Våt-sotet tennplugg må skiftes. Den kan ikke renses. Dette skyldes olje lekkasje 
gjennom ventilstyringer eller stempelringer på 4-takts motorer, eller for høy 
oljetilsetning i bensinen på 2-takts motoren. 

• Tørr-sotet tennplugg kan noen ganger rengjøres ved at motoren kjøres over en lengre 
tid med riktig (tilstrekkelig høy) driftstemperatur. Grundig rengjøring med stålbørste 



vil ofte kunne gi deg gnist som er sterk nok til at du kan starte motoren og kjøre den 
varm. (Sandblåsing er ikke en aktuell måte å rengjøre en tennplugg på, da dette vil 
skade keramikk-isolasjonens glatte overflate.)      
Dette skyldes for fet luft/bensin blanding grunnet feil på forgasser (feil justert, slitte 
dyser eller choke henger på), tett luftfilter eller eksosanlegg (se etter om røret er klemt 
sammen noen steder etter for eksempel å ha skrapet nedi på en dårlig vei (både 2- og 
4-taktere.),  eller om det er tettet med våt sot (samme type olje-sot som forekommer på 
våt-sotete tennplugger. (Det er helst på 2-taktere dette skjer)). 

 
NB: Før du bytter ut sotede tennplugger må du også fjerne årsaken til at 
pluggene blir sotet. Ellers så vil problemet komme tilbake etter kort tid. 
 
 
(orginalen til dette dokumentet finner du på NGKs hjemmesider i USA.) 


