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             IGNIÇÃO            I         FILTROS         I  LIMPA PARA-BRISAS

Dedicada ao serviço. Movida pela qualidade.

VELAS DE IGNIÇÃO  
DA CHAMPION
PARTE I -  COMO FUNCIONA UMA VELA DE IGNIÇÃO?

TURN IT ON
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A VELA DE IGNIÇÃO DA CHAMPION EM DETALHE

SE POSSUI UM MOTOR, NÓS  
TEMOS A VELA DE QUE PRECISA

Queremos servi-lo sempre melhor e apoiar o seu negócio. Como? Oferecendo-lhe produtos 
de primeira classe e uma gama completa em combinação com toda a informação de que 
necessita. 
Por isso criámos 3 panfletos para si:
Parte 1. Como funciona uma vela de ignição?
No primeiro panfleto, orientamo-lo através dos componentes utilizados nas velas de 
ignição da Champion e determinam o desempenho e durabilidade da vela de ignição. Mas 
sabia que a informação mais essencial já está na ponta dos seus dedos? Ao ler o nosso 
segundo panfleto.

Parte 2. A nossa estrutura de numeração de peças explicada
Cada numeração de produto de vela de ignição da Champion possui especificações 
detalhadas sobre os seus diferentes componentes (p. ex., resistor, casquilho, sede), 
tecnologia utilizada (p. ex., cobre) e suas características (p. ex., cabeça do núcleo estriada). 
Uma visão geral de todas as combinações possíveis está disponível no nosso catálogo em 
papel e online. Iremos dar-lhe uma explicação mais detalhada.

Parte 3. As tecnologias no interior das velas de ignição da Champion
Por fim, no nosso último panfleto, orientamo-lo através das tecnologias utilizadas nas 
velas de ignição da Champion.

Champion Plug OEM Plug

TERMINAL 

ISOLADOR

PORCA/SEXTAVADO

JUNTA/SEDE CÓNICA

ROSCA

ELÉTRODO CENTRAL

PONTA DE IGNIÇÃO
ELÉTRODO DE LIGAÇÃO  

À MASSA

FOLGA

RESISTOR (INTERIOR)

CASQUILHO

Qualidade de equipamento original (OE)

Quando se é o fornecedor número um de velas de ignição, os clientes colocam-nos 
todo o tipo de perguntas. Os fabricantes de equipamento original (OEM) forçam-nos 
a desenvolver novas tecnologias e soluções que se adaptem às necessidades dos 
desenvolvimentos em ignição mais recentes. Dado que estas inovações tecnológicas 
de velas de ignição são rapidamente lançadas no mercado de reposição, nós 
asseguramos e informamos os distribuidores e instaladores ao mesmo ritmo.

Vamos começar: basta virar a página para saber mais sobre as velas de ignição da 
Champion!
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Válvula 
e mola

Câmara de 
combustão

ESCAPECOMBUSTÍVEL DE ADMISSÃO

Fole

Vela de 
ignição

Pistão

Os motores a gasolina possuem um 
sistema de ignição externo: uma vela 
de ignição conduz a faísca à câmara de 
combustão onde inicia a combustão.

Os motores a gasóleo possuem velas de incandescência, os motores a gasolina possuem 
velas de ignição.  
O sistema de ignição nos motores a gasolina é externo: durante o ciclo de compressão a 
combustão da mistura de combustível-ar comprimida é acionada por uma faísca elétrica 
produzida pela vela de ignição.

 

A vela de ignição gera esta faísca

Criada pela alta voltagem produzida pela bobina de ignição, esta passa por entre os 
elétrodos. Uma chama dianteira espalha-se pela faísca e enche a câmara de combustão 
até a mistura ter sido queimada. O calor libertado aumenta a temperatura, criando uma 
rápida acumulação de pressão no cilindro e o pistão é forçado para baixo. O movimento 
é transferido através da biela para a cambota; desta forma, o veículo é acionado 
através da embraiagem, engrenagens e eixos.

Cada vela de ignição fornece 
faíscas contínuas entre cerca de 
500 e 3500 vezes por minuto.

A VELA DE IGNIÇÃO NO MOTOR

O QUE FAZ UMA VELA DE IGNIÇÃO?

Requisitos da vela de ignição

De forma a obter um funcionamento suave e potente do motor e, de forma ecológica, um 
montante correto da mistura perfeitamente equilibrada de combustível/ar deve estar 
presente no cilindro e a faísca de ignição de alta energia deve passar entre os elétrodos 
precisamente num momento predeterminado.

Para tal, as velas de ignição têm de satisfazer os mais elevados requisitos de desempenho: 
devem fornecer uma potente faísca de ignição durante horas de condução a elevadas 
rotações ou em condições de pára-arranca no trânsito. Mesmo a uma temperatura de 
-20 °C, têm que assegurar uma ignição completamente fiável. As velas de ignição de alta 
tecnologia fornecem uma combustão de baixa emissão e excelente eficiência de combustível.

As velas de ignição Champion são concebidas e fabricadas usando materiais de alta 
qualidade de forma a cumprir consistentemente estes requisitos mais exigentes. Mesmo 
na fase de desenvolvimento do motor, os engenheiros da Champion trabalham de perto com 
o setor dos motores, de forma a assegurar que as velas de ignição estão adaptadas com 
precisão a condições específicas na câmara de combustão.

A Champion oferece uma vasta gama de velas de ignição, assegurando que a vela de ignição 
ideal está sempre disponível para os vários e diferentes tipos de motor e aplicações. Vários 
materiais são utilizados para os elétrodos central e de ligação à massa. Esta é a tecnologia 
da vela de ignição.



6 7

 

3. Intervalo de aquecimento

1. Resistor

2. Casquilho

4. Elétrodo central
4. Elétrodo de ligação  

à massa

5. Folga

5. Terminal

OS COMPONENTES DA VELA EM DETALHE

CADA VELA DE IGNIÇÃO DA CHAMPION  
É COMPOSTA POR CINCO  
COMPONENTES PRINCIPAIS

1.  Nas velas de hoje, um resistor é integrado de forma a eliminar a interferência 
de radiofrequência.

2.  O casquilho é um sextavado metálico roscado (de aço extraído) que veda 
a combustão e possibilita a instalação ou remoção da vela.

3.  Cada vela de ignição possui o seu intervalo de aquecimento particular. O isolador 
evita a tensão de ignição secundária de ligação à massa noutro ponto, exceto na 
folga, movendo o calor do processo de combustão para a cabeça do cilindro (e para 
o sistema de arrefecimento).

4.  Os elétrodos de massa e central posicionam a faísca na câmara de ignição.

5.  A folga é a distância entre o elétrodo central e o elétrodo de ligação à massa. É esta 
a distância que a faísca de ignição tem de percorrer. Por fim, o terminal liga a vela ao 
sistema de ignição.

O que é importante para si e para aos seus clientes?

O desempenho e a durabilidade de uma vela de ignição são determinados pelas 
características de cada uma das suas peças. De forma a ajudá-lo a escolher a vela certa 
e a apoiar os seus clientes, utilizamos a nossa numeração de peças. A Champion usa 
um sistema de numeração de peças que lhe dá informação útil sobres os diferentes 
componentes e as características de cada vela de ignição.

Na parte II do panfleto, iremos explicar-lhe o que está subjacente ao nosso sistema de 
numeração de peças.
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Resistor

Um resistor reduz a  
interferência de radiofrequência  
(RFI) .de uma vela de ignição.

1. RESISTOR

A interferência de radiofrequência é criada pelos 
sistemas de ignição dos motores de combustão 
interna. Durante os microssegundos de tempo em 
que a faísca ocorre na folga da vela de ignição, 
são criados rebentamentos de alta frequência 
de energia. Estes rebentamentos de energia 
causam energia estática e interferência em 
rádios, televisões, telefones e outros dispositivos 
eletrónicos sensíveis.

Um resistor integrado elimina as possíveis 
interferências de radiofrequência (RFI). Desta 
forma é garantida uma ignição perfeita e um 
funcionamento sem problemas de todos os 
sistemas de bordo eletrónicos. 

O seu benefício Champion: desempenho perfeito garantido

•  Os resistores FISS são usados na maioria das velas Champion. A construção 
do vedante de supressão integrado (FISS), um isolador mais forte, aumenta 
a dissipação térmica

• Excelente desempenho do motor: sem falha de ignição
• Compatibilidade de diagnóstico de bordo 
•  As velas de ignição da Champion estão equipadas com um resistor 

integrado para eliminar a interferência de radiofrequência (RFI)

A sede evita que a câmara de 
combustão tenha fugas usando uma 
junta de compressão ou uma sede de 
interface cónica. Cada vela de ignição 
possui um tipo específico de sede que 
não é permutável. As velas de ignição 
com uma sede plana são utilizadas 
nos motores concebidos para um 
vedante de junta. As velas de ignição 
com uma sede cónica são utilizadas 
nos motores concebidos para um 
vedante cónico.

A indicação da dimensão da porca 
permite o aperto da vela. 
Normalmente é uma porca 
hexagonal, também designada hex, 
mas também pode ser bi-hex para 
aplicações específicas nos motores 
compactos com válvulas de ignição 
mais longas com pequeno diâmetro.

Casquilho

Sede plana 
(superior)

Sede cónica 
(inferior)

BI-HEX  HEX

 

 

2. CASQUILHO A sede metálica suporta o binário 
de aperto, conduz o calor do 
isolador à cabeça do cilindro 
e fornece a ligação à massa para 
as faíscas.

No desenvolvimento de velas com os 
fabricantes automóveis, a Champion encontra 
sempre a melhor solução para cada motor. 
Dependendo da cabeça do motor e de vários 
outros fatores determinantes, diferentes sedes 
metálicas são desenvolvidas e produzidas 
seguindo as prescrições dos motores de 
equipamento original (OE).

Valores possíveis da numeração nos círculos vermelhos  
podem ser encontrados na Tabela de código do produto.

Binário de 
aperto Nm

Cabeça do cilindro

Ferro fundido Alumínio

Sede 
plana

M10 10-15 10-15

M12 15-25 12-20

M14 20-35 15-30

M18 30-45 20-35

Sede 
cónica

M10 11-12 11-12

M14 15-25 12-20

M18 15-30 15-25

1

2 3

4

OS COMPONENTES DA VELA EM DETALHE

A altura da peça roscada da vela de 
ignição. Dimensões em milímetros.

As dimensões da rosca e binário 
de aperto. Consulte a tabela para 
detalhes mais específicos, de 
acordo com o facto de a cabeça 
do cilindro ser fabricada em ferro 
fundido ou alumínio e o binário de 
aperto em Nm ser aplicado.



10 11

 

9% 
Caminho 
térmico de 
“saída”  
(para o ar)

4-5%

4-5%

49%

42%

100%

100% Caminho térmico de “entrada”

91% 
Caminho térmico 

de “saída” (através 
da cabeça do cilindro)

3. INTERVALO DE 
AQUECIMENTO
O intervalo de aquecimento indica a velocidade com que 
uma vela pode transferir calor da câmara de combustão 
para a cabeça do motor.

O intervalo de aquecimento da vela é determinado pelas 
dimensões do isolador e da sede. As velas de ignição com 
isoladores curtos são normalmente velas mais “refrigeradas”, 
enquanto as velas mais “quentes” têm um caminho mais 
longo até à sede metálica. O núcleo metálico de condução 
térmica e o tipo de material de que são feitos os elétrodos 
também influenciam o calor (ver capítulo seguinte).

QUENTEFRIO

As velas de ignição frias 
possuem uma ponta de 
ignição mais fria porque 
o calor é dissipado mais 
rapidamente.

As velas de ignição frias dissipam o 
calor mais rapidamente e, assim, a 
ponta de ignição fica mais fresca (daí 
ser uma “vela fria”). Isso evita a 
pré-ignição e torna-as perfeitamente 
indicadas para uma compressão 
elevada, motores de elevado 
desempenho, que aquecem mais.

As velas de ignição quentes são 
especificamente desenvolvidas para 
motores de saída menor. A 
transferência térmica é mais lenta (a 
ponta de ignição fica mais quente) e, 
assim, a vela retém mais calor. 
Consequentemente, queima os 
depósitos evitando sujidades e 
apoiando o arranque a frio.

OS COMPONENTES DA VELA EM DETALHE

4. ELÉTRODOS

O elétrodo central está diretamente ligado ao 
terminal. Este pode ser de (uma combinação de) 
cobre, níquel-ferro, crómio ou metais nobres como 
a platina, irídio. Estes são utilizados devido à sua 
elevada durabilidade e não à sua condutividade 
elétrica. Normalmente, é o elétrodo central que ejeta 
os eletrões, pois é o mais quente dos dois.

A projeção de uma vela de ignição é a distância desde 
a ponta do casquilho de metal até à ponta da cabeça 
cerâmica.

O elétrodo de ligação à massa (ou elétrodo lateral) 
é normalmente fabricado em níquel-aço, em alguns 
casos com um núcleo de cobre, para aumentar 
a condução térmica. Este elétrodo é soldado ao 
casquilho metálico.

As velas de ignição da Champion com um elétrodo 
multimassa possuem um elétrodo central de 
níquel com núcelo de cobre, acoplado com 2-3-4 
elétrodos de ligação à massa de níquel. Os elétrodos 
multimassa geralmente possuem uma vida útil mais 
longa. Porque quando a folga entre a faísca aumenta 
devido ao desgaste das descargas elétricas, a vela 
pode mover-se para outro elétrodo de ligação à 
massa mais próximo. O seu benefício Champion: uma 
vida útil acrescida de até 38.000 milhas/60.000 km.

Uma vela de ignição 
multimassa possui mais de um 
elétrodo de ligação à massa. 
De salientar a diferença p. ex., 
com as velas de ignição com 
‘1+2’: estas possuem 1 elétrodo 
de ligação à massa e dois 
(menores) elétrodos laterais. 
Ver imagem página 15.

O seu benefício Champion: melhor desempenho e vida útil acrescida

A Champion utiliza uma ampla variedade de tecnologias comprovadas e materiais de 
elétrodo de qualidade premium como a platina e irídio, assegurando que uma vida útil 
acrescida e um desempenho melhorado de cada vela.

Pode encontrar mais informações sobre todas as tecnologias Champion na parte III.

Elétrodo central
Elétrodo de ligação 

à massa

Projeção

Folga
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Conceção da Champion

Conceção da concorrência

Folga

Terminal5. TERMINAL E FOLGA

Um terminal é colocado na parte superior de cada vela de ignição. O seu 
papel é servir como conetor para o sistema de ignição do veículo.

Ao desenvolverem velas em conjunto com os fabricantes automóveis, 
a Champion sempre encontrou a melhor solução para cada motor. De 
acordo com a cabeça do motor e vários outros fatores determinantes, 
diferentes terminais e folgas são desenvolvidos e produzidos de acordo 
com as prescrições dos motores de equipamento original (OE).

O terminal
Existem 4 configurações possíveis do terminal da vela de  
ignição. Ver parte II do panfleto.

A folga
A folga é a distância entre a ponta do elétrodo central e do elétrodo  
de ligação à massa. A distância é crucial para o desempenho da vela  
de ignição dado que a menor alteração pode influenciar o funcionamento correto.

O seu benefício Champion: Arranque a frio melhorado e anti-sujidade 

•  Desempenho da semisuperfície de multi elétrodos
•  A tecnologia FISS (vedante de supressão integrado) de forma a corresponder a todos 

os requisitos RFI e OBD
•  A tecnologia de cobre duplo para uma vida útil prolongada (60.000+ km/40.000+ milhas)
•  Desempenho excelente em todas as classes de combustível

Característica da cabeça do núcleo estriada

Em resposta aos requisitos dos fabricantes de equipamento original (OEM) 
de uma vela de ignição revolucionária para aumentar em grande medida o 
desempenho face à obstrução anti frio e à capacidade de arranque a frio, a 
Champion desenvolveu a inovadora válvula de ignição de cabeça do núcleo 
estriada.

Esta combina a capacidade de ignição ideal de um único elétrodo de ligação 
à massa com os benefícios de uma conceção de semisuperfície multimassa. 
E como o funcionamento da semisuperfície apenas ocorre quando a vela é 
obstruída, o encaminhamento é eliminado.

INOVAÇÃO DA 
CHAMPION

OS COMPONENTES DA VELA EM DETALHE

Código abreviado ¨ Código técnico

OE219 ¨ KEC4PYPBF

OE220 ¨ KEC4PYPBF-1

OE221 ¨ KEC6PYPB-1

Em cada embalagem de vela de ignição da  
Champion, uma etiqueta indica o código  
abreviado do produto (p. ex., OE220).

Este código abreviado corresponde ao código técnico 
da Champion. Por exemplo, o código abreviado OE220 
corresponde ao código técnico KEC4PYPBF-1

VEJA O QUE A NOSSA 
EMBALAGEM LHE DIZ

Saber mais sobre a nossa estrutura de numeração de peças no nosso panfleto, parte II.
Saber mais sobre as nossas tecnologias no nosso panfleto, parte III.
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Vela da Champion Vela de fabricante 
de equipamento 
original (OEM)

As velas Champion são desenvolvidas em 
cooperação estreita com os fabricantes de 
equipamento original (OEM), em conformidade 
com os mais exigentes requisitos. Nas mesmas 
instalações de equipamento original (OE), também 
produzimos e otimizamos todas as nossas velas de 
ignição para o mercado de reposição. Pelo que pode 
ter a certeza que estas continuarão a cumprir ou 
mesmo a exceder os mesmos padrões.

•  Capacidade de ignição melhorada, desempenho 
e durabilidade

•  Desenvolvida, testada e produzida nas nossas 
instalações globais de equipamento original (OE)

•  Produção europeia nas nossas instalações de 
equipamento original (OE) em Chazelles-sur-
Lyon (França)

•  A mesma qualidade e a mesma linha de 
produção da BERU

•  Saiba quais são os requisitos mais restritos dos 
fabricantes de equipamento original (OE)

•  Os mesmos padrões de qualidade para 
fabricantes de equipamento original (OE) 
dos do mercado de reposição

•  Incluindo todas as tecnologias comprovadas 
e inovações pioneiras da indústria

Alemanha
+13,77%

Polónia
+3,48%

Ucrânia
+4,02%

Roménia
+4,19%

República Checa
+4,55%

Suécia
+11,24%

Rússia
+8,16%

Suíça
+18,83%

Grã-Bretanha
+10,18%

França
+7,40%

Espanha
+6,94%

Portugal
+2,70%

Itália
+6,36%

Grécia
+6,39%

Países Baixos
+10,16%

LIDERANÇA DO MERCADO DE REPOSIÇÃO COM MAIS DE 95% DE COBERTURA NO QUE TOCA A VELAS 

DE IGNIÇÃO

•  Para aplicações automóveis e não automóveis

•  Velas de equipamento original (OE) diretamente disponíveis para o mercado de reposição

• Incluindo inovações tecnológicas

•  Apresentações regulares de novos produtos que aumentam continuamente a percentagem 

de cobertura

Estas percentagens representam o aumento de 
cobertura por país ao longo dos últimos 12 meses.

A MESMA QUALIDADE, UMA  
VELA DIFERENTE

TECNOLOGIA COMPROVADA,  
PRODUZIDA NA EUROPA OCIDENTAL

Chazelles

A COBERTURA LÍDER PARA VELAS 
DE IGNIÇÃO AUMENTA A CADA DIA


