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Tepelné motory
Předmět: Fyzika
Ročník: 8. ročník
Tematický okruh: Práce, výkon, energie, teplo
Anotace:

1. obvyklé schema přeměny energie
2. parní turbína
3. zážehový motor
4. vznětový motor
5. dvoutaktní motor

X 1412:42

TEPELNÉ MOTORY

Obvyklé schema přeměny energie:
chemická energie v palivu 
 teplo 
 mechanická energie 

elektrická energie

Parní turbína - přeměna tepelné energie 
na mechanickou energii

turbína má osu + kola s lopatkami
vstupuje do ní pára s vysokou teplotou 
a tlakem, naráží do lopatek 
roztáčí kola

VII 319:38

zážehový (benzín)

vznětový (nafta)

spalovací motory:

X 1412:46

ZÁŽEHOVÝ MOTOR

• obvykle 4 válce
• ve válci se pohybuje píst, pohyb pístu se 

převádí na otáčivý pohyb pomocí klikové 
hřídele

• 2 ventily k připojení k sacímu a 
výfukovému potrubí

• do víka zašroubována spalovací svíčka

X 1413:49

sání
stlačení výfuk

zážeh

4 fáze činnosti zážehového motoru:

návrat 
na další
test
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Animace

4 takty zážehového motoru

X 1413:35

4 fáze činnosti motoru (takty):

1. sání - píst dolů - podtlak - nasává se směs  
vzduchu a benzínových par
2. stlačení - setrvačníkem se píst pohybuje 
vzhůru, směs se stlačuje
3. zážeh - jiskrový výboj ze svíčky zažehne 
směs, dojde k expanzi- píst dolů - hřídel pohání 
stroj - koná se práce
4. výfuk - píst se setrvačností pohybuje 
vzhůru, otevře se výfukový ventil

X 1413:38

• v 1 cyklu 2 otáčky

• čtyřválcové motory - během 1 otáčky 
zážehy ve 2 válcích

• výfukové plyny procházejí katalyzátorem 
(uhlovodíky a oxidy dusíku se mění na 
vodní páru, oxid uhličitý a dusík) a 
tlumičem

• starší auta měly karburátor (vytvoření 
směsi vzduchu a benzín. par)

• moderní auta mají vstřiky

X 1413:40

VZNĚTOVÝ MOTOR

• u nákladních aut, autobusů i osob. aut (jsou 
těžší a mají menší spotřebu)

• také 4 takty: sání, stlačení, rozpínání, 
výfuk

• nemá zapalovací svíčku, při stlačení se 
vzduch zahřeje na vysokou teplotu - 
vstřikuje se palivo - samo se vznítí

• v 1 cyklu (4 takty) motor vykoná 2 otáčky
• vyšší účinnost (asi 35%) než u zážehového

motoru (asi 25%)

X 1413:50

sání
stlačení

rozpínání
výfuk

4 fáze činnosti vznětového motoru:

X 1413:43

DVOUTAKTNÍ MOTORY

• auta Trabant, Warburg, sekačky na trávu, 
motorové pily, modelářské motory

• jen 2 takty: 

1. takt - stlačení, vznícení, expanze
2. takt - současně výfuk + sání

• olej se přidává přímo do paliva

http://home.zcu.cz/~sedlakk/soubory/image997.gif
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FILTRY

• hrubý a jemný čistič nečistot paliva
• olejový
• vzduchový

• pístové kroužky těsní ve válci, aby se 
olej nedostal do směsi vzduchu a paliva

vzduchový 
filtr

olejový
filtr

XII 220:15

motor....................... sání

výfuk
zážeh

stlačení

Doplň název motoru a přiřad 
jednotlivé takty

řešenídalší

XII 220:13

sání
stlačení

výfuk
rozpínání

Doplň název motoru a přiřad 
jednotlivé takty

motor.......................

řešení

XII 220:11

Spalovací motor (list 6 a 13)
Jirkovodoupje.wz [online]. 2011 [cit. 20111202]. Http://jirkovodoupje.wz.cz/spalovaci
motor.html. Dostupné z WWW: <http://jirkovodoupje.wz.cz/obrazky/ctyrdoby
motor.JPG>.

Vznětový motor (list 10 a 14)
Jirkovodoupje.wz [online]. 2011 [cit. 20111202]. Http://jirkovodoupje.wz.cz/spalovaci
motor.html. Dostupné z WWW: <http://jirkovodoupje.wz.cz/obrazky/vznetovy
motor.JPG>.

Citace:

Ostatní materiály byly vytvořeny v programu SMART NOTEBOOK 
verze 10.8.864.0 z roku 2011.

RAUNER, Karel. Fyzika 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: 
Nakladatelství Fraus, 2006. ISBN 8072385259. 

KOLÁŘOVÁ, Růžena a Jiří BOHUNĚK. Fyzika pro 8. ročník základní školy. Praha: 
Nakladatelství Prometheus, spol. s r.o., 1999. ISBN 8071961493. 

Vzduchový filtr (list 12)
Http://www.epitbike.cz/vzduchovefiltry/15vzduchovyfiltrtyp01.html. Epitbike.cz 
[online]. 2012 [cit. 20120703]. Dostupné z: http://www.epitbike.cz/1551
large/vzduchovyfiltrtyp01.jpg 

Olejový filtr (list 12)
Http://www.rajautodilu.cz/zbozi/1218/OlejovyfiltrVWGolfIVTDISDIHENGST.htm. 
Rajautodilu.cz [online]. 2012 [cit. 20120703]. Dostupné z: 
http://www.rajautodilu.cz/Fotografie/Zbozi/Original/E154H_D48.jpg 
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Metodický list

Téma: Tepelné motory

Autor: ing. Veronika Šolcová
Předmět: fyzika
Ročník: 8. ročník
Učebnice: Fyzika 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázie, Doc. Dr. Ing. Karel Rauner, Nakladatelství 
Fraus

Metody výuky: výklad, procvičování, zkoušení

Formy výuky: frontální výuka, skupinová práce

Pomůcky: model zážehového motoru

Poznámky:
list č.3 až č.13  výklad
list č.14 až č.15  žáci přiřazují názvy jednotlivých fází činnosti motorů a doplní název motoru, na listu je odkaz 
na správné řešení


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3

