
ELS MOTORS D’EXPLOSIÓ, UNA SOLUCIÓ O UN PROBLEMA? 
Solucionari 

 
 

 

Punt de partida 
Una companya de classe us comenta que la Carmina, la seva germana gran, 
necessita comprar-se un vehicle per moure’s diàriament en un trajecte d’uns 70 
quilòmetres, d’anada i de tornada, entre dues poblacions sense transport públic. Està 
dubtant entre tres tipus: un turisme, un SUV (sport utility vehicle) i un tot terreny i li ha 
demanat la seva opinió. Us proposa d’investigar els criteris per donar resposta a la 
seva germana. Atès que els problemes mediambientals que comporta l’ús de la 
gasolina i del gasoil estan a l’ordre del dia, el tipus de combustible també serà un dels 
criteris predominants en la selecció. Però sabeu com funciona un motor d’explosió? 

 

2 El motor d’explosió un gran invent que cal eradicar? 
 

 

Exercici 1. Lectura i síntesi. Els problemes dels combustibles fòssils 
Feu una lectura dels articles de diari esmentats per conèixer amb més detall els 
problemes dels quals parlem. Creeu un núvol de paraules amb les paraules més 
significatives que descriuen els problemes esmentats en aquests articles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 Constitució del motor de 4T de cicle Otto 
 
 



 

Exercici 2. Identifiqueu i poseu el nom de cada una de les parts principals del motor 
que apareix en la imatge. Per realitzar aquesta activitat consulteu algun article trobat a 
internet. 

 

 
 

Mots: càrter, cilindre, bugia, vàlvula, segment, cigonyal, biela, boló, èmbol, culata 

4 Observació de la maqueta del motor de 4T de cicle Otto 
 

 

Exercici 3. Fixeu-vos en la maqueta. El motor està constituït per parts fixes i parts 
mòbils. El bloc motor està compost pel càrter, cilindre i culata. Les diferents parts 
mòbils, que es mouen sincronitzadament, són el cigonyal, la biela, l’èmbol  i les 
vàlvules. Gireu la maneta seguint el sentit de les agulles del rellotge. Investigueu la 
funció de cada una i empleneu la taula següent. 

  

Part Per a què serveix 

Culata Tanca el cilindre per la part superior formant la cambra de combustió. 
Conté els orificis de les vàlvules i la bugia. 

Cilindre És la part que conté l’èmbol en moviment. Per la part superior queda 
tapat per la culata i la part inferior comunica amb el carter. 

Càrter Part del bloc motor on es diposita l’oli de lubrificació del motor 

Vàlvula 
admissió 

Vàlvula per on entra al cilindre la mescla d’aire i gasolina. 

Vàlvula 
escapament 

Vàlvula per on surten del cilindre els gasos de la combustió. 

Bugia Element que genera una espurna quan rep una descàrrega d’alt voltatge 
(20000 V) 



Èmbol Part del motor que llisca a l’interior del cilindre. Rep la pressió dels gasos 
resultants de l’explosió de la gasolina i empeny la biela fent rotar el 
cigonyal. 

Segments 
(aro) 

Part del motor que s’ajusta a les parets del motor i reté l’oli de lubrificació 
per facilitar el lliscament del cilindre. 

Biela Part del mecanisme que converteix el moviment lineal alternatiu de 
l’èmbol en un moviment giratori en el cigonyal. 

Cigonyal Arbre o eix de sortida en què rep l’impuls de la biela en una posició 
descentrada respecte el seu eix de gir. Transfereix l’energia cap els  amb 
els mecanismes del vehicle.. 

5 Elements que falten per completar la maqueta 
 

 

Exercici 4. En la maqueta hi falten alguns elements com el sistema de 
subministrament de la mescla d’aire i gasolina (carburador o injector), el tub 
d’escapament i el sistema elèctric d’encesa de la bugia. Dibuixeu en la culata un esbós 
d’aquests elements situant-los allà on correspon. 

 

 
 

6 El cicle de funcionament del motor Otto 
 

 

Exercici 5. Situeu per ordre els quatre temps que formen un cicle complet en aquest 
motor: explosió, admissió, compressió, escapament. Per fer aquesta activitat 
ajudeu-vos de la maqueta. 

 
 

1T 2T 3T 4T 

Admissió Compressió Explosió Escapament 

 
 



 

Exercici 6. En les imatges que vénen a continuació, marqueu la línia que indica el 
punt mort superior (PMS) i el punt mort inferior (PMI) on se situa la part superior de 
l’èmbol en les seves posicions extremes. 
 
A continuació dibuixeu la posició de les parts mòbils i l’estat de la bugia per cada un 
dels temps, així com el flux de l’entrada de mescla i de sortida dels gasos procedents 
de la combustió. Descriviu la funció de cada una de les fases o temps del motor.  

 

 

Primer temps: Admissió  

 

 

Segon temps: Compressió 
 

 
 



 

Tercer temps: Explosió 

 

 

Quart temps: Escapament 
 

 

7 Mecanismes de la maqueta 

 

Exercici 7. En la maqueta hi ha tres mecanismes que entren en funcionament quan 
movem la maneta que hi ha a la part posterior. Sabríeu dir quins són i què fan? 
Assenyaleu-los en les imatges. 

 
  
 



 
 

N Nom Funció 

1 Biela - maneta Transformar el moviment lineal alternatiu en un moviment 
de rotació 

2 Lleva Generar un moviment lineal en el microrruptor 

3 Engranatge reductor Transmissió per engranatge reduint el gir per un factor de 2 

4 Palanca / Maneta Fer girar el pinyó 

8 Les característiques del motor Otto 

 

Exercici 8. Mesureu i calculeu les característiques a partir de la maqueta del motor 
Otto. 

 
Mesureu: 

Diàmetre del cilindre (mm) 
 
35 mm 

Cursa (recorregut) de l’èmbol (mm) 
 
40 mm 

 
Calculeu: 

El volum del cilindre  Vc, en cm3, que forma l’èmbol en el seu recorregut entre els 
PMS i PMI 
 
Diàmetre 3,5 cm     Longitud: 4,0 cm 
 
Vc = 𝛱 (D/2)2 x L = 𝛱 (3,5/2)2 x 4,0 = 38,5 cm3  
 

 

El volum de la cambra de combustió, en cm3, Vcc, simplificant la seva forma, com si 
fos un cilindre: 
 
Diàmetre 3,5 cm     Longitud: 1,5 cm 
 
Vc = 𝛱 (D/2)2 x L = 𝛱 (3,5/2)2 x 1,5 = 14,4 cm3 



 

La relació de compressió (RC) volumètrica del motor és: 
 

= = 3,6cR = V cc
V c + V cc

14,4
38,5 + 14,4

 
 
És a dir 3,53:1.  Aquesta RC és de la maqueta, només té un valor indicatiu i no 
conserva cap relació amb els motors reals. 

 

 

Exercici 9. Busqueu en algun catàleg de motocicletes les característiques de dues 
motos de cilindrada similar. 
Compareu-les i traieu conclusions. 

 

Marca Model Cilindrada 
(cm3) 

Cilindres Diàmetre 
(mm) 

Cursa 
(mm) 

RC Potència 
(kW) 

KTM Duke 124,7 1 58 47,2 12,6:1 11 

Honda SH 125 1 52,4 57,9 11:1 8,98 

 

La diferència més destacable és la potència més gran a la KTM en uns 2 kW a igualtat 
de cilindrada. La major potència ve donada per la major relació de compressió. 
El caràcter d’aquestes dues motos és molt diferent, la primera té un comportament 
esportiu i més radical i la segona està destinada a la mobilitat urbana. El caràcter més 
esportiu de la KTM ve determinat per la cursa més curta que ha de fer el cilindre, això 
li permet un major nombre de cicles per unitat de temps, és a dir una major 
acceleració. 

 

9 Constitució del motor de 4T de cicle Diesel 
 

 

Exercici 10. Abans de respondre aquesta activitat consulteu algun article trobat a 
internet a partir del qual pugueu posar el nom de cada una de les parts principals del 
motor Diesel. 

 



 
 

Mots: càrter, cilindre, injector, vàlvula, segment, cigonyal, biela, boló, èmbol, culata  

10 Observació de la maqueta del motor de 4T de cicle Diesel 
 

 

Exercici 11. Fixeu-vos en la maqueta. El motor està constituït per parts fixes i parts 
mòbils. El bloc motor està compost pel càrter, cilindre i culata. Les diferents parts 
mòbils, que es mouen sincronitzadament, són el cigonyal, la biela, l’èmbol  i les 
vàlvules. Gireu la maneta seguint el sentit de les agulles del rellotge. Investigueu la 
funció de cada una i empleneu la taula següent. 



          
               Maqueta: Èmbol a mig recorregut                  Maqueta: Motor en fase d’explosió 

 

Part Per a què serveix 

Culata Tanca el cilindre per la part superior formant la cambra de combustió. 
Conté els orificis de les vàlvules i la bugia. 

Cilindre És la part que conté l’èmbol en moviment. Per la part superior queda 
tapat per la culata i la part inferior comunica amb el càrter. 

Càrter Part del bloc motor on es diposita l’oli de lubrificació del motor 

Vàlvula 
admissió 

Vàlvula per on entra al cilindre la mescla d’aire i gasolina. 

Vàlvula 
escapament 

Vàlvula per on surten del cilindre els gasos de la combustió. 

Injector Dispositiu que injecta el combustible a l’interior del cilindre en el moment 
just de la fase d’explosió. 

Èmbol Part del motor que llisca a l’interior del cilindre. Rep la pressió dels gasos 
resultants de l’explosió de la gasolina i empeny la biela fent rotar el 
cigonyal. 

Segments 
(aro) 

Part del motor que s’ajusta a les parets del motor i reté l’oli de lubrificació 
per facilitar el lliscament del cilindre. 

Biela Part del mecanisme que converteix el moviment lineal alternatiu de 
l’èmbol en un moviment giratori en el cigonyal. 

Cigonyal Arbre o eix de sortida en què rep l’impuls de la biela en una posició 
descentrada respecte el seu eix de gir. Transfereix l’energia cap els  amb 
els mecanismes del vehicle.. 



11 El cicle de funcionament del motor Diesel 
 

 

Exercici 12. Situeu per ordre els quatre temps que formen un cicle complet en aquest 
motor: explosió, admissió, compressió, escapament. Per fer aquesta activitat 
ajudeu-vos de la maqueta. 

 

1T 2T 3T 4T 

Admissió Compressió Explosió Escapament 

 

 

Exercici 13. En les imatges que vénen a continuació, marqueu la línia que indica el 
punt mort superior (PMS) i el punt mort inferior (PMI) on se situa l’èmbol en les 
seves posicions extremes.  
 
A continuació dibuixeu la posició de les parts mòbils i l’estat de la bugia per cada un 
dels temps, així com el flux de l’entrada de mescla i de sortida dels gasos procedents 
de la combustió. Descriviu la funció de cada una de les fases o temps del motor. 

 

 

Primer temps: Admissió 

 

 

Segon temps: Compressió 
 



 
 

 

Tercer temps: Injecció / Explosió 

 

 

Quart temps: Escapament 
 

 

12 Les característiques del motor Diesel 
 

 

Exercici 14. Mesureu i calculeu les característiques a partir de la maqueta del motor 
Diesel. 

 
Mesureu: 

Diàmetre del cilindre (mm) 
 
35 mm 

Cursa (recorregut) de l’èmbol (mm) 
 
38 mm 

 
Calculeu: 

El volum del cilindre  Vc, en cm3, que forma l’èmbol en el seu recorregut entre els 
PMS i PMI 
 



Diàmetre 3,5 cm     Longitud: 3,8 cm 
 
Vc = 𝛱 (D/2)2 x L = 𝛱 (3,5/2)2 x 3,8 = 36,5 cm3  

 

El volum de la cambra de combustió, en cm3, Vcc, simplificant la seva forma, com si 
fos un cilindre: 
 
Diàmetre 3,5 cm     Longitud: 1 cm 
 
Vc = 𝛱 (D/2)2 x L = 𝛱 (3,5/2)2 x 0,9 = 8,65 cm3 

 

La relació de compressió (RC) volumètrica del motor és: 
 

= = 5,21cR = V cc
V c + V cc

8,65
36,5 + 8,65

 
 
És a dir, 5,21:, la cilindrada és 5,21 vegades la cambra de combustió. És més elevada 
que la del motor Otto. Aquesta RC és de la maqueta, només té un valor indicatiu i no 
conserva cap relació amb els motors reals. 
 
Es pot observar que és més gran que en el cas de la maqueta del motor de cicle Otto. 

 
 

 

Exercici 14 (2a part). Busqueu en algun catàleg de cotxes les característiques de dos 
vehicles amb motor Diesel de cilindrada similar i anoteu les seves característiques a la 
taula. 

 

Marca Model Cilindrada 
(cm3) 

Cilindres Diàmetre 
(mm) 

Cursa 
(mm) 

RC Potència 
(kW) 

Renault Clio dCi 75 1461 4 76 80 15:1 55 

Ford Fiesta 1.5 
TDCI 85 CV 

1499 4 73,5 88,3 16:1 63 

 
Compareu les dades que heu obtingut i comenteu les diferències i semblances. 

 

La cilindrada és semblant però la potència és significativament més gran en el Ford 
Fiesta. Això és degut a la major RC. El Renal Clio té una cursa de l’èmbol més petita, 
motiu pel qual tindrà major acceleració. 

13 Comparació dels motors Diesel - Otto 
 

https://www.cochesyconcesionarios.com/fichas/renault/clio/70143070004-prestaciones-dimensiones.html
https://www.cochesyconcesionarios.com/fichas/ford/fiesta/79756420001-prestaciones-dimensiones.html
https://www.cochesyconcesionarios.com/fichas/ford/fiesta/79756420001-prestaciones-dimensiones.html


 

Exercici 15. Compareu les característiques que heu mesurat i calculat en les dues 
maquetes, la de cicle Otto i la de cicle Diesel. Determineu quina és la principal 
diferència entre elles. 

 

Maqueta Diàmetre 
(mm) 

Cursa 
(mm) 

Cilindrada 
(cm3) 

Relació de 
compressió 

Otto 35  39  9,6 3,53:1 

Diesel 35  39  9,6 4,80:1 

 

La principal diferència està en la relació de compressió. En el motor Diesel la RC és 
més elevada degut a que la cambra de combustió és menor que en el de gasolina.  
  

 

 

Exercici 16. Busqueu en algun catàleg de cotxes les característiques de dos vehicles, 
un de motor Diesel i un de motor Otto, de cilindrada similar i anoteu les seves 
característiques a la taula. 

 

Combust Marca Model Cilindrada 
(cm3) 

Cilindres Diàmetre 
(mm) 

Cursa 
(mm) 

RC Potènci
a 
(kW) 

Consum 
(L/100 km) 

Gasolina Opel Corsa 1.4 
90 CV 

1398 4 73,4 82,6 10,5:1 66 5,7 

Gasoil Ford Fiesta 1.5 
TDCI 85 
CV 

1499 4 73,5 88,3 16:1 63 3,8 

 
Compareu les dades que heu obtingut i comenteu les diferències i semblances. 

 

El motor de gasoil del Ford (gasoil) és 100 cm3 més gran que el de gasolina de l’Opel, 
i obté una potència lleugerament inferior. Tot i això consumeix menys combustible. La 
relació de compressió és molt més petita en el motor de gasolina que en el de gasoil.  

 

15 Generació de CO2 

 

 

Exercici 17. Fem un petit càlcul per veure la quantitat de diòxid de carboni que s’emet 
a l’atmosfera en un desplaçament, per exemple, entre Valls i Guissona. Cerqueu la 
distància entre les dues ciutats. El viatge el calcularem per als tres tipus de vehicle, un 
turisme, un SUV, un tot terreny (Diesel). A la En aquesta base de dades de vehicles 
trobareu les dades de consum i d’emissions de diòxid de carboni de la major part de 

https://www.cochesyconcesionarios.com/fichas/opel/corsa/8652820009-prestaciones-dimensiones.html
https://www.cochesyconcesionarios.com/fichas/opel/corsa/8652820009-prestaciones-dimensiones.html
https://www.cochesyconcesionarios.com/fichas/ford/fiesta/79756420001-prestaciones-dimensiones.html
https://www.cochesyconcesionarios.com/fichas/ford/fiesta/79756420001-prestaciones-dimensiones.html
https://www.cochesyconcesionarios.com/fichas/ford/fiesta/79756420001-prestaciones-dimensiones.html
https://www.cochesyconcesionarios.com/


vehicles. Escolliu els vehicles (dels tres tipus) que  recomanarieu a la Carmina. 
Recopileu la informació i feu els càlculs: 

 

Distància Valls - Guissona: 80 km (aprox.) 

 

Característiques Turisme SUV Tot terreny 

Marca Seat Citroën Nissan 

Model Ibiza 1.0 MPI 80 CV 
Reference 

C3 Aircross 1.2 
Puretech 82 CV Feel  

Qashqai 1.5 DCI E6D 
115 CV Acenta 

Cilindrada (cm3) 999 1199 1461 

Potència (kW) 59 60 85 

Tipus combustible Gasolina Gasolina Gasoil 

Consum combustible  
(L/100 km) 

5 5 3,8 

Emissions  
(gCO2 / km) 

1120 1180 1000 

Etiqueta energètica A C A 

Consum combustible, 
Valls - Guissona 
Anada i tornada (L) 

4 4 3 

Emissió de CO2 
trajecte Valls - 
Guissona (kg) 

89,6 94,4 80 

* Emissió NOx No No Sí 

* Emissió PM No No Sí 

* Responeu: sí o no 
 
A la vista dels resultats de la recerca que acabeu de fer, quin tipus de vehicle 
recomanarieu a la Carmina atenent els criteris d’economia en consum de combustible i 
de sostenibilitat ambiental? Justifiqueu la resposta. 

 

En primer lloc descartaríem el tot terreny perquè per fer el trajecte no cal disposar d’un 
vehicle amb aquesta característica i a més crema gasoil. Malgrat generar menys CO2 
que els altres dos models per fer el mateix trajecte cal tenir en compte la major 
emissió d’òxids de nitrogen i de partícules fines PM2,5 i PM10. 
 
L’opció més clara és el Seat Ibiza que a igualtat de consum de gasolina que el Citroën 
emet menys C02 i té una etiqueta energètica A. 
 
Un altre factor a considerar és que el Seat és fabricat  a menys distància (Martorell) 

https://www.cochesyconcesionarios.com/fichas/seat/ibiza/80366870001-prestaciones-dimensiones.html
https://www.cochesyconcesionarios.com/fichas/seat/ibiza/80366870001-prestaciones-dimensiones.html
https://www.cochesyconcesionarios.com/fichas/citroen/c3-aircross/78593100002-prestaciones-dimensiones.html
https://www.cochesyconcesionarios.com/fichas/citroen/c3-aircross/78593100002-prestaciones-dimensiones.html
https://www.cochesyconcesionarios.com/fichas/nissan/qashqai/79198910001.html
https://www.cochesyconcesionarios.com/fichas/nissan/qashqai/79198910001.html


que le Citroën (La Coruña), i per tant el podem considerar de km 0. 

 

 

Debat: com reduir l’impacte dels motors de combustió? 
Debateu sobre les mesures que proposaríeu per conscienciar la població sobre el 
problema de l’ús dels vehicles amb motor de combustió i penseu quines són les 
mesures més viables per minimitzar el seu impacte ambiental.  
Per garantir la salut de la població i no contribuir al canvi climàtic, cal eradicar-los? 

 
 

 

Elaboració de pòsters 
Organitzeu-vos per grups. A partir de les conclusions elaboreu pòsters per divulgar a la 
resta de companys i companyes del centre la problemàtica de l’ús dels vehicles amb 
motor de combustió i quines són les mesures que proposeu. 

 
 
 
 


