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POVZETEK 

Smo v času, ko motorji z notranjim zgorevanjem še vedno prevladujejo pri transportu, 
urejevanju okolice ... A po drugi strani jih ponekod že izpodrivajo elektromotorji, ki so 
okolju prijaznejši, tišji, imajo boljši izkoristek itd.  Vendar imajo elektromotorji še kar 
nekaj slabosti, ki so ključnega pomena pri delu in uporabi ter se zato ne morejo 
prebiti na področja, kjer prevladujejo motorji z notranjim zgorevanjem. Za delovanje 
elektromotorja potrebujemo vir električne energije. Najpogostejša vira sta akumulator 
in električna napeljava v stanovanju. Akumulatorji so težki in se hitro izpraznijo, z 
električno napeljavo pa smo omejeni z dolžino električnega vodnika. 

Motorje z notranjim zgorevanjem delimo na dvotaktne in štiritaktne. Štiritaktni so 
najpogostejši in okolju prijaznejši. Najdemo jih v večini transportnih naprav in strojev. 
A kljub temu so dvotaktni motorji še vedno vodilni pri pogojih, ki zahtevajo delovanje 
v različnih položajih. 

V magistrskem delu smo se osredotočili zgolj na dvotaktne motorje, saj je njihova 
zgradba enostavnejša in cenovno ugodnejša od štiritaktnih, kar pripelje do cenovno 
ugodne in enostavne izvedbe merilnega sistema za določevanje izkoristka 
dvotaktnega motorja. 

V teoretičnem delu smo podali delitev motorjev z notranjim zgorevanjem po načinu 
dovajanja goriva in po številu taktov. Sicer poznamo več možnih delitev, a najbolj nas 
je zanimala primerjava dvotaktnih ter štiritaktnih motorjev, njihove slabosti ter 
prednosti in glavni vzrok za uporabo ter končni izbor dvotaktnega motorja. V 
nadaljevanju smo zapisali tudi zgodovino razvoja dvotaktnih motorjev in njihovo 
podrobno zgradbo.  

Pregledali smo tudi učne načrte osnovnih in srednjih šol ter ugotovili, kaj učenci 
obravnavajo ter se o njih učijo. Pregledali smo tudi, koliko nalog na temo motorjev z 
notranjim zgorevanjem je v  nacionalnih preizkusih znanja. 

V empiričnem delu smo opisali sistem za merjenje izkoristka dvotaktnega motorja v 
šolskem laboratoriju. Podali smo potek načrtovanja, izdelave sistema in tipične 
rezultate meritev. Merili smo porabo goriva in navor motorja pri določenih vrtljajih ter 
pri določeni obremenitvi in tako proučili izkoristek dvotaktnega motorja.  

K magistrskemu delu smo priložili potek predelave oziroma prilagoditev izbranega 
motorja in tudi celoten potek meritev tako, da jo lahko učitelj tehnike in tehnologije ali 
šolski laborant izvede tudi sam. Še posebej učitelji tehnike v osnovnih šolah bi tako 
lahko cenovno ugodno in  enostavno izvedli meritve skupaj z učenci ter s tem 
vzpodbudili še večje zanimanje za motorje z notranjim zgorevanjem.  

 

KLJUČNE BESEDE: motor z notranjim zgorevanjem, dvotaktni motor, 

izkoristek, poraba goriva, navor motorja, obremenitve, vrtljaji motorja. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Measuring system  for determining the efficiency of 

two stroke engine  

SUMMARY  

We are at a time when internal combustion engines still dominate in transport, 
managing your surroundings ... But on the other hand, have sometimes been 
superseded by electric motors, which are more environmentally friendly, quiet, have 
better efficiency, etc. But electric motors have some drawbacks, which are crucial in 
the work and use, and therefore can not break through to areas dominated by 
internal combustion engines. Namely, for the operation of the electric motor need to 
be supplied with electricity. The most common source of the battery and the electrical 
wiring in the house. Batteries are heavy, and quickly emptied, with electrical wiring, 
we are limited by the length of the electrical conductor.  

Internal combustion engines can be divided into two-stroke and four-stroke. Four-
stroke are the most common and more environmentally friendly. They are found in 
the majority of transport equipment and machinery. Yet the two-stroke engines still 
leading in conditions which require action in all possible positions. 

In this thesis, we focused only on two-stroke engines, because its construction is 
simpler and more affordable than four-stroke, which leads to an inexpensive and 
simple performance measurement system to determine the efficiency of a two-stroke 
engine. 

In the theoretical part, we made the division of the internal combustion engine by way 
of fueling and the number of cycles. Otherwise, there are several possible division, 
but most of us were interested in the comparison of two-stroke and four-stroke 
engines, their weaknesses and strengths and the main reason for the application and 
the final selection of the two-stroke engine. Below we wrote a history of the 
development of two-stroke engines and their detailed structure. 

We also reviewed the curricula of elementary and secondary schools and determine 
what students deal with and learn about them. We also checked how many of these 
tasks the internal combustion engine is in the national Assays knowledge. 

In the empirical part, we describe a system for measuring the efficiency of a two-
stroke engine in a school laboratory. We went course design, fabricate system and 
the typical measurement results. We measured fuel consumption and engine torque 
at certain speeds and at a certain load and also studied the efficiency two-stroke 
engine. 

The master's thesis, we have included the course of producing and processing 
engine and the entire course of the measurement, so that you can master the 
techniques and technology or a school laboratory conducted himself. Especially the 
technology teachers in elementary schools, now would be inexpensive and easy to 
carry out measurements with the students and encourage them to continue growing 
interest on internal combustion engines. 



 

 

KEY WORDS: internal combustion engine, two-stroke engine efficiency, fuel 

consumption, engine torque, load, engine speed. 
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1 UVOD 
 

Zgodovina nas uči, da si je človek vedno pomagal z najrazličnejšimi napravami, ki so 
mu olajšale delo. Sprva so te naprave poganjali ljudje, kasneje pa živali. Dandanes 
zelo redko zasledimo vpreženo žival, ki poganja ali pa samo prevaža kakšno 
napravo. Danes v večini uporabljamo elektromotorje in motorje z notranjim 
zgorevanjem. 

Prvi motor z notranjim zgorevanjem je leta 1860 zgradil Francoz Lenoir. Deloval je na 
svetilni plin in imel izkoristek približno 3 %. Ta motor sta Otto in Langen izboljšala ter 
sedem let kasneje predstavila na pariški svetovni razstavi. Imel je približno 9 % 
izkoristek. Kasneje je leta 1876 Otto izdelal prvi plinski motor s štiritaktnim 
delovanjem in z izkoristkom 15 %. Istega leta je tudi Anglež Clerk zgradil prvi 
dvotaktni motor, ki je za gorivo porabljal svetilni plin [1]. 

Z motorji z notranjim zgorevanjem se prvič srečamo v osnovni šoli in kasneje v 
nekaterih srednjih šolah. Osnovnošolci v osmem razredu pri predmetu tehnika in 
tehnologija ugotovijo, da se ne moremo opirati samo na lastno moč in da 
potrebujemo dodatne vire moči, ki jih omogočajo motorji. Proučijo tudi sestavo in 
delovanje štiritaktnih bencinskih, dizelskih ter dvotaktnih motorjev z notranjim 
zgorevanjem in razložijo njihovo delovanje. Opredelijo tudi njihove slabosti in 
prednosti [2]. 

Iz zgoraj naštetih ciljev opazimo, da so cilji izpolnjeni že s frontalno razlago brez 
praktičnega dela ali prikaza na motorjih z notranjim zgorevanjem. A frontalna razlaga 
delovanja motorjev z notranjim izgorevanjem brez možnosti za praktično 
eksperimentalno delo je za nekatere učence zelo zahtevna in težavna vsebina, tudi 
motiviranost učencev je posledično nizka. Slike in animacije ne morejo predstaviti 
učinkovitost delovanja motorjev pri različnih obremenitvah. Določitev učinkovitosti 
delovanja motorja z notranjem zgorevanjem in ugotavljanje optimalne obremenitve 
motorja bi vnesla v pouk eksperimentalno delo tudi pri teh vsebinah.  

Profesionalni laboratoriji za merjenje porabe, obremenitve, izkoristka itd. so zelo 
dragi, zato učitelji v osnovni šoli ne izvajajo praktičnih ur na temo motorjev z 
notranjim zgorevanjem. Z načrtovanjem in izvedbo cenovno dostopnega  merilnega 
sistema smo omogočili učitelju, da učence motivira in jim predstavi postopke 
podobne tistim v profesionalnem laboratoriju. Poleg znanja o motorjih bi pri tej učni 
uri imeli še integracijo vsebin s področja elektronike, programiranje mikrokrmilnika, 
elektrotehnike in mehatronike. A sistem je narejen tako, da se lahko z manjšimi 
popravki in prilagoditvami priključi na vse vrste motorjev in ne samo na dvotaktnega 
oziroma na takšnega, ki smo ga uporabljali pri naših meritvah. 
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2 DELITEV MOTORJEV Z NOTRANJIM 

ZGOREVANJEM 
 

Motorji z notranjim zgorevanjem (MNZ) so toplotni stroji, pri katerih se notranja 
energija goriva pretvori v mehansko energijo, delo. Ta proces pretvarjanja se zgodi v 
delovnem prostoru motorja, ki mu pravimo valj motorja. Samo delovanje motorja 
poteka v več korakih, taktih [3]. Za nemoteno delovanje motorja mora biti zaporedje 
taktov sledeče: sesanje delovne snovi, stiskanje oziroma kompresija,  segrevanje in 
zgorevanje (delovni takt) in nazadnje izpuh. Delovna snov je zrak s primešanim 
gorivom [4, 5].  

Za gorivo uporabljamo fosilna goriva, kot so bencin, plinsko olje in tekoči naftni plin. 
Za dober izkoristek motorja potrebujemo čisto gorivo in materiale odporne na velike 
temperaturne in tlačne obremenitve. Namreč zgorevalna temperatura goriva se giblje 
okoli 2000 °C. Zaradi tako visokih temperatur je potrebno stene valjev hladiti, da ne 
pride do okvar ali celo odpovedi motorja. Hladimo jih s pomočjo vode ali z okoliškim 
zrakom [4, 5].  

Imamo veliko motorjev, ki so med seboj zelo različni. Razlikujejo se po načinu vžiga, 
gibanju bata itd. Zaradi lažjega razumevanja jih razdelimo po sledečih kriterijih: 

 načinu dovajanja goriva, 
 številu taktov, 
 gibanju bata, 
 vrsti hlajenja in 
 razporeditvi valjev [4]. 

 

Pogledali si bomo delitvi po načinu dovajanja goriva in po številu taktov.  

 

2.1 Po načinu dovajanja goriva 

 

Po načinu dovajanja goriva v valj ločimo: 

 Ottov motor in 
 dizelski motor. 

Pri Ottovem motorju se v uplinjaču zmešata gorivo in zrak ter nato vstopita v valj 
motorja. Pri dizelskem motorju se gorivo neposredno vbrizgava v valj motorja. 
Poznamo tudi kombinacijo, kjer se del goriva dodaja v zrak pred vstopom v valj, 
kasneje pa se še preostali del goriva vbrizga neposredno v valj. Ta kombinirani način 
dovajanja goriva je zelo redek in ga najdemo pri zelo specifičnih motorjih [3]. 

Primerjavo med Ottovim in dizelskim motorjem najdemo v preglednici 2.1. Primerjali 
smo  kompresijsko razmerje, izkoristek, vrsto goriva, pripravo zmesi, tlak in 
temperaturo pred vžigom, vžig ter zgorevanje. 
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Preglednica 2.1: Ottov in dizelski motor 

VRSTA Ottov motor Dizelski motor 

Kompresijsko razmerje 7–12 14–25 

Indicirani izkoristek 0,20–0,36 0,28–0,50 

Gorivo Bencin, tekoči naftni plin Plinsko olje 

Priprava zmesi Vplinjač, neposredni vbrizg Vstop zraka skozi sesalni 
ventil, vstop goriva skozi šobo 

Tlak in temperatura pred 
vžigom 

Tlak: 10–30 bar  

Temperatura: 300–500 °C 

Tlak: 25–65 bar  

Temperatura: 600–800 °C 

Vžig Vžigalna svečka Samovžig  

Zgorevanje Hitro (izohora)  

Zgorevalni tlak: 30–50 bar  

Zgorevalna temperatura: 
1500–2200 °C  

Počasno (izobara) 

Zgorevalni tlak: 60–90 bar 

Zgorevalna temperatura: 
1500–2200 °C 

 

2.2 Po številu taktov 

 

Sedaj bomo predstavili še delitev motorjev po številu taktov. Poznamo dvotakne in 
štiritaktne motorje. Zelo pogosti so štiritaktni motorji, saj se uporabljajo skoraj v vseh 
prevoznih sredstvih. 

 

2.2.1 Štiritaktni motor 

 

Štiritaktni motor je dobil ime po štirih taktih oziroma štirih gibih bata za izvedbo enega 
krožnega procesa. Se pravi v štirih gibih bata dobimo en krožni proces. 

 

 1. takt – delovni takt, slika 2.1. V tem taktu se v valju vžge mešanica zraka in 
goriva. Oba ventila sta zaprta. Pri Ottovih motorjih mešanico vžge vžigalna 
svečka, pri dizelskih motorjih pa pride do samovžiga. Pri dizelskih motorjih so 
namreč temperature na koncu četrtega takta pred samim vžigom zelo visoke. V 
trenutku, ko šoba vbrizgne gorivo, se to samo vžge. Zato temu pojavu pravimo 
samovžig.  
Zaradi eksplozije vžiga se močno povečata temperatura in tlak, kar bat potisne 
proti spodnji legi. Oba ventila sta še vedno zaprta. 
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Slika 2.1: 1. takt [4] 

 
 2. takt – izpuh, slika 2.2. Odpre se izpušni ventil, sesalni pa je zaprt. Sedaj se bat 

pomika navzgor in iz valja potisne vse zgorele pline. Ko bat pride do zgornje 
mrtve lege, se izpušni ventil zapre, odpre pa se sesalni. Ponovno se začne 1. takt 
in tako se prične nov krožni proces. 

 

 

Slika 2.2: 2. takt [4] 

 

 3. takt – sesanje, slika 2.3. Bat se giblje iz zgornje mrtve točke po valju navzdol. 
Pri Ottovih in dizelskih motorjih je sesalni ventil odprt, izpušni ventil pa zaprt. Pri 
Ottovih motorjih se valj napolni z mešanico zraka in goriva, pri dizelskih motorjih, 
pa samo z zrakom. 

 

 

Slika 2.3: 3. takt [4] 
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 4. takt – stiskanje, slika 2.4. Sedaj se bat pomika navzgor. Oba ventila, sesalni in 
izpušni, sta zaprta. Pri Ottovih motorjih bat stiska mešanico zraka in goriva, pri 
dizelskih motorjih pa stiska samo zrak. V tem koraku se močno povečata tlak in 
temperatura. Pri ottovih motorjih znaša tlak med 10 in 30 barov, temperatura pa 
med 300 in 500 °C. Medtem ko pri dizelskih motorjih znaša tlak še nekoliko višje, 
med 25 in 65 barov, temperatura pa med 600 in 800 °C. Ta takt nekateri 
poimenujejo tudi kompresijski takt. 

 

 

Slika 2.4: 4. takt [4] 

 

2.2.2 Dvotaktni motor 

 

Dvotaktni krožni proces zahteva samo en poln vrtljaj ročične gredi. Začne se v 
spodnji mrtvi legi bata in omogoča po en vžig pri vsaki zgornji mrtvi legi. Postopek je 
zelo podoben štiritaktnim motorjem, samo da so nekateri takti združeni. Za lažje 
razumevanje in predstavljanje bomo dogajanje razdelili nad batom in pod njim. V tem 
primeru se lahko odvija več procesov hkrati, saj ima manj taktov. 

 
 1. takt, slika 2.5: 

o Nad batom: bat je v zgornji mrtvi legi. Sedaj pride do vžiga mešanice. Kot 
smo že omenili, pri Ottovih motorjih to naredi vžigalna svečka, pri dizelskih 
motorjih pa pride do samovžiga. 
Tlak se v valju zelo poveča in bat potisne navzdol. Ravno tako se poveča 
tudi temperatura.  
Bat najprej odpre izpušni kanal, potem pa še pretočnega. 

 
o Pod batom: se podbatni oziroma karterski prostor napolni s svežo 

mešanico. Ko se bat začne gibati navzgor, s tem zapre pretočni kanal, kar 
prekine dovod sveže mešanice. 
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Slika 2.5: 1. takt [6] 

 

 2. takt, slika 2.6: 
o Nad batom: bat se giblje proti vrhu. Izpušni ventil je odprt, skozi katerega 

bat potisne vse zgorele pline. Odprt je tudi pretočni kanal, ki povezuje 
karter ter valj. Bat samodejno zapira in odpira pretočni kanal. Skozi ta 
kanal valj napolni sveža mešanica zraka, goriva in olja za dvotakne 
motorje. Pri dizelskih dvotaktnih motorjih se valj napolni samo z zrakom. 
Dvotaktni motorji imajo posebno obliko glave bata, da sveža mešanica 
lažje izrine zgorele pline v okolje.  
Ko je valj zapolnila sveža mešanica, jo v sledečem gibu bat začne stiskati. 
Pri dizelskih motorjih se v tem gibu stiska samo zrak. Ko bat stisne zrak 
oziroma mešanico vse do zgornje mrtve točke, pri Ottovih motorjih preskoči 
iskra in vžge mešanico, pri dizelskih motorjih pa šoba vbrizgne gorivo, ki se 
zaradi visokih temperatur vžge sama. Tako pride do samovžiga.  

 
o Pod batom: je v podbatnem prostoru že pripravljena mešanica oziroma 

zrak (pri dizelskih motorjih), da jo bat med gibanjem navzdol izpodrine po 
pretočnem kanalu v valj. Bat se začne gibati navzgor in v določenem 
trenutku zapre pretočni kanal. Valj je napolnjen s svežo mešanico.  
V podbatnem prostoru nastane podtlak, ki vsrka in napolni podbatni prostor 
s svežo mešanico oziroma zrakom. 

 

 

Slika 2.6: 2. takt [6] 



10 

 

3 PRIMERJAVA DVO- IN ŠTIRITAKTNEGA 

MOTORJA 
 

V tem poglavju bomo primerjali dvotaktne in štiritaktne motorje. Zapisali bomo njihove 
prednosti in slabosti. Na podlagi ugotovitev se bomo odločili, kateri motor bi bil 
primeren za kasnejšo laboratorijsko raziskavo. 

 

Konstrukcija dvotaktnega motorja je enostavnejša in cenejša, saj motor za 
obratovanje ne potrebuje krmilnega mehanizma ventilov. S tem se zmanjšata teža in 
cena motorja. Dvotaktni motor ima tudi ugodno razmerje med močjo in maso motorja. 
Ima manj gibajočih delov, zato je vzdrževanje bolj ekonomično. Vrtilni moment je 
enakomernejši, saj ima pri istem številu vrtljajev dvojno število delovnih taktov. 
Glavna prednost dvotaktnih motorjev je, da za delovanje ni potrebna stalna lega, saj 
motor lahko nagibamo. Najdemo ga v kosilnicah, motornih žagah, kolesih z motorji, 
modelčkih letal in avtomobilov ... 

Sedaj poglejmo še slabosti. Glavna slabost je onesnaževanje okolja. Za delovanje 
motorja moramo zaradi mazanja v gorivo dodati olje. Izpušni plini po vžigu goriva in 
olja preidejo v okolje ter ga dodatno onesnažujejo. V nekaterih državah so 
prepovedali proizvodnjo takšnih motorjev ravno zaradi velikega onesnaževanja 
zraka. Slaba stran dvotaktnih motorjev je tudi velika poraba goriva in mazalnega olja, 
saj pri nizkih obratih sveža zmes uhaja v izpuh, pri previsokih vrtljajih pa ostanejo 
izpušni plini delno še v valju. Na splošno imajo dvotaktni motorji slab izkoristek, saj je 
poraba goriva velika. 

Pri štiritaktnih motorjih je poraba goriva in mazalnega olja bistveno manjša kot pri 
dvotaktnih. Motorji se manj grejejo, zato je manjša toplotna obremenitev. Motor 
proizvede manj izpušnih plinov in s tem manj onesnažuje okolje. Pri štiritaktnih 
motorjih lahko uporabljamo katalizatorje, ki še dodatno zmanjšajo strupenost izpušnih 
plinov. 

Tudi štiritaktni motor ima nekaj slabosti. Obratno kot pri dvotaktnih  motorjih ima ta 
neenakomerni vrtilni moment. Zgradba motorja je bolj zapletena, saj ima bistveno več 
sestavnih delov. Zaradi tega je motor težji in ima posledično manjše razmerje med 
močjo in maso motorja. Tudi stroški vzdrževanja in izdelave so nekoliko večji, saj ima 
motor več sestavnih delov [1, 3, 4, 5, 7]. 

Oba motorja imata nekaj slabosti in prednosti. Dandanes zelo velik poudarek dajemo 
na ekologijo in ohranjanje čistega okolja. Ravno zato dvotaktni motorji počasi 
»izumirajo«. A navsezadnje se o njih učimo tako v osnovni šoli kot tudi na nekaterih 
srednjih šolah.  

Zaradi enostavnejše zgradbe, manjše teže, cenejše izdelave in uporabe smo se 
odločili, da bomo naredili raziskavo na dvotaktnih motorjih. 
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4 ZGRADBA DVOTAKTNEGA MOTORJA 
 

V tem poglavju bomo predstavili, kdo je izumil dvotaktni motor, kako je zgrajen in kje 
vse ga najdemo. Osredotočili se bomo na zračno hlajene dvotaktne motorje, saj so 
le- ti najpogostejši in konstrukcijsko enostavnejši. 

 

4.1 Zgodovina razvoja 

 

Prvi dvotaktni motor na plin, slika 4.1, je naredil škotski izumitelj Dugald Clerk leta 
1878. Zelo podoben je današnjim dvotaktnim motorjem z zelo nizkimi obrati 
delovanja. Za vžig je že uporabljal svečko, čeprav so v tistem času uporabljali 
vžigalne cevi. Imel je dva valja in posledično tudi dva bata. En je skrbel za vžig 
mešanice plina in zraka, drugi pa za njegovo polnjenje z mešanico [8].  

 

 

Slika 4.1: Prvi dvotaktni motor [8] 

 

Izumitelj dvotaktnih motorjev kot jih poznamo danes je Alfred Angas Scott. Izumil ga 
je leta 1904. Leta 1908 pa je že patentiral motorno kolo z vodno hlajenim dvotaktnim 
motorjem, slika 4.2. 
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Slika 4.2: Prvo dvotaktno motorno kolo [8] 

 

4.2 Zgradba 

 

Predstavili bomo osnovne sestavne dele dvotaktnega motorja, saj jih ima veliko, a 
vseeno bistveno manj kot štiritaktni motorji. 

 

4.2.1 Glava motorja in hladilna rebra 

 

Poznamo več oblik in izvedb konstrukcije glave motorja. Motor je lahko vodno ali 
zračno hlajen. Osredotočili se bomo na zračno hlajene motorje, saj so pogostejši kot 
vodno hlajeni. 

Glava motorja s hladilnimi rebri je nosilna enota motorja, kjer se odvija glavni proces 
delovanja motorja. Zgrajena mora biti zelo togo in mora biti odporna na velike 
mehanske in temperaturne obremenitve. Konstrukcija je lahko enodelna, slika 4.3, ali 
večdelna, slika 4.4.  

 



13 

 

 

Slika 4.3: Enodelna glava motorja s hladilnimi rebri [9] 

 

Zaradi gibanje bata znotraj glave mora imeti material tudi dobre drsne lastnosti, hkrati 
pa mora biti še odporen na visoke temperature. Na zgornji del glave je pritrjena 
vžigalna svečka. Na stranskih straneh rebraste glave so odprtine za dotok mešanice 
zraka, goriva in mazalnega olja in odtok izpušnih plinov.  

Glave motorja eno- ali večdelne so lahko različnih oblik. Odvisno je od proizvajalca, 
moči in tipa motorja. Tudi odprtine so lahko na različnih lokacijah, kar je odvisno od 
položaja motorja in proizvajalca. 

 

       

Slika 4.4: Glava motorja (levo) ter hladilna rebra valja (desno) [9] 

 

Tudi oblika hladilnih reber je lahko odvisna od zgoraj naštetih dejavnikov. Že samo 
poimenovanje nam pove, da ima ta del motorja nalogo hlajenja le-tega. S tem ko so 
rebra izbočena iz samega valja, se poveča hladilna površina valja. Za še dodatno 
hlajenje pa lahko pri nekaterih izvedbah poskrbi še vetrnica, ki dodatno prisilno 
odvaja toploto v okolico, slika 4.5. 
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Slika 4.5: Vetrnica [9] 

 

Znotraj hladilnih reber valja, slika 4.4, oziroma glave motorja je izvrtina, ki ji pravimo 
valj motorja. Valj je najbolj podvržen obrabi, zato mora biti narejen iz zelo trdega 
gradiva. Zelo pogosto se uporablja lito železo, ker ima dobre drsne lastnosti in je 
primerno trden. 

 

4.2.2 Tesnilo 

 

Za dobro delovanje in dobre izkoristke motorja potrebujemo tudi tesnila, ki 
preprečujejo uhajanje goriva, zraka ali celo kompresije. Za dobro delovanje motorja 
torej potrebujemo kvalitetno tesnjenje. Zato tesnimo med glavo in hladilnimi rebri (če 
je glava sestavljena iz dveh delov), med glavo in izpušnim sistemom ter med glavo in 
sesalnim sistemom. 

Za tesnjenje uporabljamo posebna tesnila, slika 4.6, ki morajo izpolnjevati sledeče 
naloge: 

 tesniti dele z velikimi temperaturnimi, tlačnimi in kemičnimi obremenitvami, 
 tesniti ploskve, ki imajo določeno hrapavost, ter 
 nuditi čim boljšo prilagodljivost elastičnim spremembam. 

 

 

Slika 4.6: Tesnila [9] 
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4.2.3 Bat 

 

Bat motorja je del, ki je najbolj tlačno obremenjeni del motorja. Tlačna sila deluje v 
smeri osi valja in obremenjuje pesto batnega sornika in tudi sam batni sornik. Pri 
bencinskih motorjih na zgornji del bata deluje zgorevalni tlak do 50 bar, kar pri batu 
premera 80 mm povzroči okoli 30 kN sile v vzdolžni osi bata. Poleg te sile na bat 
deluje tudi bočna sila. Namreč zaradi lege ojnice glede na srednjico valja je bat 
bočno obremenjen. Pri batu premera 80 mm znaša bočni tlak 0,8 N/mm2. Bati so 
večinoma izdelani iz aluminijeve zlitine, jekla ali litine za kovanje. 

 

 

Slika 4.7: Bat ter batni sornik [9] 

Zgornji deli bata se razlikujejo tudi po obliki. Tudi tukaj je to odvisno od proizvajalca 
motorja. Cenovno najugodnejši so ploščati bati, slika 4.7, poznamo pa tudi bate 
drugačnih oblik, slika 4.8.  

Oblika bata pri dvotaktnih motorjih je zelo pomembna, saj lahko s pravo izbiro 
zmanjšamo porabo goriva. Namreč preprečimo lahko uhajanje sveže mešanice v 
zgorevalni prostor in uhajanje sveže mešanice skozi izpuh. 

 

 

Slika 4.8: Bati različnih oblik [9] 
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4.2.4 Batni obročki 

 

Bat se giblje v valju. Zaradi segrevanja se bat razteza, zato mora imeti manjši premer 
kot valj. Da ne pride do izgub, je potrebno to režo nekako tesniti. To naredimo z 
batnimi obročki, slika 4.9.  

Batni obročki so kolobarjaste oblike s pravokotnim prerezom. Na eni strani je zareza, 
ki omogoča lažje vstavljanje obročka na bat. V sproščenem stanju je nekoliko večji 
od samega bata, a ko ga nataknemo na bat in tega vstavimo v valj, se reža zmanjša 
na 0,3 mm.  

Pri batnih obročkih je pomembna debelina, globina in material. Debelina mora biti 
malo manjša kot širina utora na batu, da se lahko prosto giblje med delovanjem. Prav 
tako mora biti tudi globina obročka nekoliko manjša od globine utora na batu, da se 
bočne sile prenašajo preko plašča bata in ne preko batnih obročkov. Batne obročke 
večinoma izdelujejo iz litega železa, pri obročkih za večje obremenitve jih izdelujejo iz 
legiranega jekla ali pa gradivu dodajo grafit. 

 

 

Slika 4.9: Batni obročki [9] 

 

Poznamo dve vrsti batnih obročkov: 

 tesnilni ali kompresijski obročki in 
 oljni obročki. 

 

Kot smo omenili, je glavna naloga batnih obročkov tesnjenje. Z obročkom ločimo 
prostor pod batom od prostora nad batom. Tesnjenje nad batom je pomembno, da 
nam ne uhaja energija, ki se sprošča pri vžigu. Se pravi, da z dobrim tesnjenjem 
dosežemo dobro kompresijsko razmerje. Pod batom se nahaja sveža mešanica 
zraka, goriva in mazalnega olja. Batni obroček poskrbi, da se vsa ta sveža mešanica 
ne meša z že zgorelimi plini.  
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4.2.5 Ojnica 

 

Ojnica je del, ki povezuje bat z ročično gredjo. Njena glavna naloga je, da premočrtno 
gibanje bata pretvori v vrtenje. Odporna mora biti na velike tlačne obremenitve, velike 
sile pospeška in visoke temperature.  

Pri vžigu mešanice se sprosti velika tlačna sila, ki deluje na bat motorja. To silo bat 
prenese na ojnico, ki jo preko ročične gredi pretvori v vrtenje. Poleg visoko tlačnih 
obremenitev se pojavijo tudi velike sile pospeška, ki prav tako obremenjujejo ojnico. 
Zaradi tega je ojnica narejena iz legiranega jekla in kovana v utopih, da prenese vse 
te obremenitve.  

Slika 4.10 nam prikazuje ojnico. Zgornjo, manjšo izvrtino imenujemo mala glava, saj 
je prilagojena prostoru v notranjosti bata. Spodnjo izvrtino pa imenujemo velika glava, 
ki jo s pomočjo vijakov pritrdimo na  ročično gred. V obeh izvrtinah sta nameščena 
drsna ležaja. Narejena sta iz posebnih litin, ki omogočajo lažje drsenje in majhno 
obrabo materiala. 

 

 

Slika 4.10: Ojnica [9] 

 

4.2.6 Ročična gred in vztrajnik 

 

Ročična gred skupaj z ojnico spreminja linearno gibanje v vrtenje. Ojnica je preko 
velike glave pritrjena na ekscentrična ležišča. Običajno so narejene iz posebne litine, 
ki je zlitina z dodatkom kroma, bakra, silicija in mangana. Da je vrtenje ročične gredi 
enakomernejše, je povezana z vztrajnikom ali pa je kar vgrajen nanjo, kar nam 
prikazuje slika 4.11. 

Med samim delovanjem motorja je naloga vztrajnika, da s svojo maso premaguje 
mrtve lege in izravnava vrtilno frekvenco. Narejen je iz sive ali jeklene litine.  
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Slika 4.11: Ojnica, ročična gred in vztrajnik [9] 

 

4.2.7 Vžigalna svečka 

 

Naloga vžigalne svečke pri motorju je vžig mešanice goriva zraka in mazalnega olja. 
S pomočjo visokonapetostnega električnega toka iz vžigalne tuljave ali magneta 
ustvarja iskre, ki točno pri določenem položaju bata vžge mešanico. Zgrajena je iz 
centralne elektrode, izolatorja iz porcelana, vse skupaj pa je v ohišju z navojem, slika 
4.12. S kovinskim navojem je privita na glavo cilindra, slika 5.11. Tako je ozemljena. 
Električni tok poteka iz napeljave po centralni elektrodi, ki na koncu elektrode 
preskoči na ozemljeno palico. Spodnji del vžigalne svečke je nameščen v zgorevalno 
komoro, saj tam poteka vžigalni proces. 

Pri dvotaktnem motorju je čisto vsak obrat delovni. Pri motorju s 8000 obrati na 
minuto mora svečka proizvesti iskro kar 8000-krat na minuto. 

 

 

Slika 4.12: Vžigalna svečka (levo) ter glava motorja z vžigalno svečko (desno) [9] 
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4.2.8 Sistem dovajanja goriva 

 

Za optimalno delovanje dvotaktnega bencinskega motorja potrebujemo mešanico 
zraka, bencina in mazalnega olja. Za njihovo mešanje skrbi uplinjač, slika 4.15.  

Zrak iz okolice ima lahko veliko drobnih nečistoč, ki otežujejo delovanje motorja. Zato 
zrak potuje preko zračnega filtra, slika 4.13. Poznamo več vrst zračnih filtrov, a 
najpogostejši pri dvotaktnih motorjih je filter, ki je napojen s posebnim oljem. V ta 
filter se ujamejo vsi drobni delci in nečistoče.  

 

 

Slika 4.13: Zračni filter [9] 

 

Zrak smo že dovedli do uplinjača, sedaj moramo še gorivo. Dvotaktni motorji imajo 
dokaj majhne posode za gorivo. Njihova kapaciteta se giblje od 2 do 5 litrov, kar je 
odvisno od velikosti in moči motorja. V njih se nahaja samo bencin ali pa mešanica 
bencina in mazalnega olja, slika 4.14 . Če je v posodi samo bencin, ima potem motor 
še posebno posodo za mazalno olje, ki ga potem sam zmeša z gorivom. Torej za 
delovanje dvotaktnega motorja potrebujemo mešanico bencina in mazalnega olja. Pri 
večini proizvajalcev je samo ena posoda za gorivo in zato mora uporabnik zmešati 
bencin z mazalnim oljem v razmerju, kot je predpisano. V ostalih primerih sta dve 
posodi. V eno natočimo bencin, v drugo pa mazalno olje. 

 

 

Slika 4.14: Posoda za mešanico bencina in mazalnega olja [9] 
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Tako zrak kot gorivo se zmešata v uplinjaču, slika 4.15. Uplinjač najdemo v vseh 
bencinskih motorjih z notranjim zgorevanjem. Njegova naloga je, da med zrak razprši 
gorivo. Ker se gorivo zmeša z zrakom pred vstopom v zgorevalno komoro, pravimo 
temu indirekten vbrizg goriva. Tudi pri dvotaktnih bencinskih motorjih imamo 
indirekten vbrizg goriva. 

Mešanica zraka, goriva in mazalnega olja potuje po dovodu za gorivo, preko 
zaklopke za gorivo v podbatni prostor.  Naloga zaklopke za gorivo je odpiranje in 
zapiranje pretoka goriva. Ko se bat giblje proti zgornji mrtvi točki, je zaklopka odprta, 
ko se bat giblje navzdol, se ta zapre. 

 

 

Slika 4.15: Uplinjač [9] 

 

4.2.9 Izpušni sistem 

 

Pri vseh motorjih izpušni sistem skrbi za nemoten odvod izpušnih plinov. Pri procesu 
zgorevanja nastajajo zgoreli in okolju neprijazni plini, ki jih izpušni sistem odvede v 
okolico. Zaradi teh plinov so v štiritaktne motorje začeli vgrajevati sisteme, ki 
zmanjšujejo strupene pline, imenujemo jih katalizatorji. A pri dvotaktnih motorjih 
katalizatorja ne moremo uporabiti. Namreč pri zgorevanju poleg strupenih plinov 
ostane tudi del mazalnega olja, ki pri procesu zgorevanja ne zgori popolnoma. To 
mazalno olje bi v katalizatorju zamašilo  keramično satovje in tako preprečilo pravilno 
delovanje katalizatorja. 

Zato pri dvotaktnih motorjih izpušni sistem sestavlja samo izpušna cev. Cev ima 
samo dve nalogi. Prva naloga je odvod izpušnih plinov, druga pa preprečevanje 
uhajanja sveže mešanice skozi izpuh. Izpušna cev je tako oblikovana, da hitro 
odvede izpušne pline, takoj za tem pa »zaduši« svežo mešanico in ji prepreči 
uhajanje skozi izpušno cev v okolico.  

Sedaj smo opisali vse osnovne dele dvotaktnega bencinskega motorja. Za boljše 
razumevanje in lažjo predstavo slika 4.16 prikazuje osnovne sestavne dele tega 
motorja. 
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Slika 4.16: Osnovni sestavni deli dvotaktnega motorja [10] 
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5 UČNI NAČRTI V OSNOVNI IN SREDNJI ŠOLI 
 

Posamezne vsebine na temo MNZ najdemo v učnih načrtih osnovne šole kot tudi v 
nekaterih programih srednjih strokovnih šol. Te vsebine imajo tudi svoj delež znotraj 
nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) ob zaključku osnovne šole. 

 

5.1 Osnovna šola 

 

V osnovni šoli se učenci srečajo s temo MNZ samo v osmem razredu pri predmetu 
tehnika in tehnologija. V praksi ugotovijo, da se ne moremo opirati samo na lastno 
moč in da potrebujemo dodatne vire moči, ki jih omogočajo motorji. Proučijo tudi 
sestavo in delovanje štiritaktnih bencinskih, dizelskih in dvotaktnih motorjev z 
notranjim zgorevanjem ter razložijo njihovo delovanje. Opredelijo tudi njihove slabosti 
in prednosti [2]. 

 

5.1.1 Nacionalna preverjanja znanja 

 

NPZ se izvaja v 6.  in9. razredu. Predmet tehnika in tehnologija učenci pišejo samo v 
9. razredu. Na spletni strani državnega izpitnega centra so objavljeni testi rednih in 
naknadnih rokov iz let 2008, 2010, 2013 ter 2015. 

V preglednicah 5.1 in 5.2 bomo prikazali, koliko nalog na temo MNZ je bilo zajetih na 
preverjanjih, njihovo zahtevnost po Bloomovi taksonomiji, tip naloge in število možnih 
točk [11]. 

 

Preglednica 5.1: NPZ iz tehnike in tehnologije 1. del 

ROKI Redni 
2008 

Naknadni 2008 Redni 
2010 

Naknadni 2010 

Št. nalog 1 1 0 1 

Taksonomska stopnja 1. 1. / 1. 

Tip naloge Izbirni Izbirni / Dopolnjevalni 

Težavnost Lahka Lahka / Lahka 

Št. možnih točk 1 1 / 2 

 

Sledi še drugi del prikaza nalog na temo MNZ v nacionalnih preverjanjih znanja. 
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Preglednica 5.2: NPZ iz tehnike in tehnologije 2. del 

ROKI Redni 2013 Naknadni 2013 Redni 2015 

Št. nalog 1 1 1 

Taksonomska stopnja 2. 2. 1. 

Tip naloge Izbirni, alternativni Izbirni, alternativni Dopolnjevalni 

Težavnost Srednja Srednja Lahka 

Št. možnih točk 2 2 2 

 

Ugotovimo, da samo pri rednem roku leta 2010 ni bilo nobene naloge, sicer pa je bila 
pri vseh ostalih rokih samo ena naloga na temo MNZ. Po Bloomovi taksonomiji je 
večino nalog 1. stopnje, ostali dve pa 2. Prva stopnja preverja učenčevo znanje in 
prepoznavanje, druga stopnja pa razumevanje ter uporabo znanja. Pri izbirnem tipu 
nalog mora učenec izmed navedenih odgovorov izbrati pravilnega, pri 
dopolnjevalnem mora dopolniti manjkajoča polja s pravilnim odgovorom in pri 
alternativnem tipu mora zapisati, ali je zapisana poved pravilna ali nepravilna ‒ 

zapisuje besede, kot so: drži, ne drži, pravilno, nepravilno, da/ne ...  

Ugotovimo, da učenci v osnovni šoli spoznajo glavne motorje z notranjim 
zgorevanjem, njihovo delovanje in zgradbo. Večinoma jim učitelji podajo snov 
teoretično in nič praktično. Če sledimo pregovoru: »Povej mi in bom pozabil, pokaži 
mi in si bom zapomnil, vključi me in bom razumel.« Učence je potrebno vključiti v 
proces učenja nove snovi, da si jo zapomnijo in razumejo [4, 11].  

Obstaja veliko pripomočkov, s katerim si učitelj lahko pomaga pri razlagi teme o 
motorjih. Tudi s pomočjo interaktivne table lahko učenci sami sestavijo po delih 
razdeljen motor. Učitelj si lahko pomaga tudi s šolsko kosilnico in pokaže njeno 
delovanje. 

 

5.2 Srednja šola 

 

V srednji šoli je devet izobraževalnih smeri, ki vključujejo temo MNZ. Katere cilje 
obravnavajo, nam prikazuje preglednica 5.3. Pri srednješolskem splošnem 
izobraževanju imajo samo dijaki tehniške gimnazije predmet strojništvo, ki zajema 
cilje o motorjih. Pri poklicnem in srednje strokovnem ter poklicno-tehniškem 
izobraževanju je osem smeri in osem različnih predmetov, pri katerih se dijaki učijo o 
MNZ. 
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Preglednica 5.3: Cilji na temo MNZ v srednjih šolah 

PROGRAM Predmet Cilji predmeta 

SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE  

Tehniška gimnazija Strojništvo  Razume osnovne principe delovanja, 
zgradbe, elementov in izkoristkov 
energetskih sistemov in naprav, 

 pozna vlogo posameznih delov. 

POKLICNO IN SREDNJE STROKOVNO TER POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE 

Gospodar na podeželju Osnove 
upravljanja s 
stroji in 
napravami  

 Preučujejo energijske spremembe v 
motorju z notranjim zgorevanjem, 

 pozna sestavne dele traktorskega motorja 
in razloži njegovo delovanje. 

Avto serviser Pogonski 
motorji 

 Pozna delovni volumen in kompresijsko 
razmerje, 

 pozna pretvorbo energij v motorju, 

 razlikuje delovanje dvotaktnega in 
štiritaktnega motorja ter prepozna različne 
izvedbe motorjev, 

 razloži delovanje bencinskih in dizelskih 
motorjev, razliko med njimi ter lastnosti, 

 analizira uporabo različnih motorjev glede 
na lastnosti, 

 definira vrstni red vžigov ter zaporedje 
vžiga za 4-valjni vrstni motor. 

Osnove 
motornih vozil 

 Prepozna vrste motorjev, namestitev v 
vozilo in lego pogona, 

 na modelih, shemah prepozna posamezne 
sestavne dele motorja in razloži njihovo 
funkcijo, 

 na realnih vozilih pokaže vrsto motorja, 
lego motorja in pogona, 

 na maketi ali skici razloži delovanje 
motorja. 

Avto karoserist Osnove 
motornih vozil 

 Prepozna vrste motorjev, namestitev v 
vozilo in lego pogona, 

 na modelih, shemah prepozna posamezne 
sestavne dele motorja in razloži njihovo 
funkcijo, 

 na realnih vozilih pokaže vrsto motorja, 
lego motorja in pogona, 

 na maketi ali skici razloži delovanje 
motorja. 

Gozdar Osnove 
upravljanja s 
stroji in 
napravami 

 Preučujejo energijske spremembe v 
motorju z notranjim zgorevanjem, 

 pozna sestavne dele traktorskega motorja 
in razloži njegovo delovanje. 

Mehanik kmetijskih in 
delovnih strojev 

Popravila 
mehanskih 
sklopov in 
naprav 

 Razloži zgradbo in razčleni delovanje 
motorjev z  notranjim zgorevanjem. 

Avtoservisni tehnik Pogonski  Pozna delovanje bencinskih in dizelskih 
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agregati motorjev, 

 zna prepoznati sisteme, sklope in sestave 
motorja, 

 zna razstaviti in sestaviti motor,  

 prepoznati delovanje in uporabo Wankel 
motorja. 

Ladijski strojni tehnik Ladijsko 
strojništvo 

 Pozna delitev motorjev, 

 pozna razlike v delovanju 2- in 4-taktnih 
bencinskih in dizelskih motorjev. 

Plovbni tehnik Ladijski stroji  Pozna osnove delovanja motorjev z 
notranjim zgorevanjem, 

 pozna dele motorja. 

 

Tako kot v osnovni šoli so tudi v srednjih šolah cilji tako zastavljeni, da večinoma ni 
potrebno izvajati praktičnih prikazov in nastopov. Iz ciljev je razvidno, da morajo dijaki 
zgolj poznati, našteti ali razložiti dele motorjev. 
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ΔA/Δt ΔQs/Δt MOTOR 

ΔQiz/Δt 

6 MERILNI SISTEM ZA DOLOČITEV 

IZKORISTKA DVOTAKTNEGA MOTORJA  
 

V tem poglavju bomo opisali potek načrtovanja, izdelavo preizkusnega sistema in 
podali rezultate meritev. Iz dobljenih rezultatov bomo določili izkoristek dvotaktnega 
motorja. Meritev bomo izvajali na dvotaktnem motorju Active, ki prvotno poganja 
motorno koso. Tehnični podatki motorja so prikazani v preglednici 6.1. 

 

Preglednica 6.1: Tehnični podatki motorja motorne kose Active 

Model Active 4.5/L 

Prostornina motorja 42,7 cm3 

Moč motorja 1,9 kW 

Uplinjač Membranski 

Rezervoar 1,1 l 

Teža 7 kg 

 

6.1 BLOKOVNA SHEMA MERILNEGA SISTEMA 

 

Najprej smo morali razmisliti, katere podatke potrebujemo za izračun izkoristka 
dvotaktnega motorja. Motor za delovanje potrebuje gorivo, kar v našem primeru 
predstavlja sežigno toploto Qs. Del sežigne toplote pretvori v mehansko delo A, 
razlika med njima je izgubljena toplota Qiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6.1: Delovanje motorja 
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Blokovna shema 6.2 prikazuje, kateri so glavni sestavni deli merilnega sistema. Za 
delovanje motorja smo potrebovali gorivo. Da smo dobili podatek njegove porabe, 
smo med gorivom in motorjem merili pretok goriva. Poraba goriva vpliva na hitrost 
vrtenja gredi motorja, zato smo merili število vrtljajev v časovni enoti. Merilnik vrtljajev 
smo pritrdili neposredno na gred, na kateri je bila tudi diskasta zavora. Z zavoro smo 
obremenjevali motor, da smo preko vzvoda dobili podatke navora motorja pri 
določenih izmerjenih vrtljajih. Podatke za navor smo dobili preko elektronskega 
merilnika sile. Vse merilne signale smo preko mikrokrmilniškega vezja Arduino 
zajemali z osebnim računalnikom. Fotografija merilnega sistem je na sliki 6.3. 

 

 

 

 

 

 

Slika 6.2: Blokovni prikaz merilnega sistema 

 

 

Slika 6.3: Merilni sistem 

 

 

 

 

Gorivo Motor Gred + disk 
zavora 

Vzvod 

Merjenje 
pretoka 

Merjenje 
vrtljajev 

Merjenje 
sile 
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6.2 MERJENJE PORABE GORIVA 

 

Porabo goriva smo merili s senzorjem pretoka  FCH-m-POM-LC B.I.O-TECH e.K. 
FCH-m-POM-LC, slika 6.4. Pri izbiri senzorja smo morali paziti, da je senzor odporen 
na gorivo, se pravi v našem primeru na bencin in olje, ter na območje pretoka. V 
našem primeru smo uporabili senzor z merilnim območjem pretoka med 0,01 pa do 
1,00 l/min. Pri nameščanju tega sestavnega dela smo pazili na dovoljeno smer 
pretoka in na pravilno vezavo izhodnih žic za signal pretoka, ozemljitev ter 
obratovalno napetost.  

Izhodni signali pri senzorju so bili napetostni impulzi. Za izračun željene vrednosti je 
bil priložen podatek, da senzor naredi 10 000 impulzov/l. Tako smo s pomočjo 
mikrokrmilniškega sistema Arduino in senzorja pretoka dobili čas med dvema 
impulzoma. Kasneje smo ta podatek pretvorili v porabo motorja v l/h. 

 

 

Slika 6.4: Senzor pretoka 

 

6.3 MERJENJE VRTLJAJEV 

 

Vrtljaje smo merili s pomočjo svetlobnih vrat, slika 6.5. Vrata sestavljata fototranzistor 
in LED dioda. LED dioda oddaja infrardečo svetlobo, ki jo zaznava fototranzistor. Ko 
infrardečo svetlobo prekine ovira, senzor zabeleži čas prekinitve in ponovne 
vzpostavitve svetlobnega curka. Ker je bilo pri enem obratu gredi osem ovir oziroma 
osem prekinitev svetlobnega curka, smo morali to upoštevati pri izračunu.  

Tudi ta senzor je imel tri izhodne žice. Eno smo ozemljili, drugo priključili na 
obratovalno napetost, tretja pa nam je pošiljala signal. Tudi v tem primeru smo imeli 
digitalni signal. 
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Slika 6.5: Svetlobna vrata 

 

6.4 MERJENJE NAVORA OBREMENITVE 

 

Za merjenje navora obremenitve (vrtilni moment) smo uporabili Vernierjev senzor 
sile, slika 6.6. Tudi ta senzor je imel tri priključne žice. Eno smo povezali z 
ozemljitvijo, drugo z napajalno  napetostjo 5 V, tretja pa nam je posredovala 
analogen napetostni signal med 0 V in 5 V odvisno od delovanja sile. Za merjenje 
sile ima senzor dve območji merjenje, in sicer od 0 do 10 N ali od 0 do 50 N. Mi smo 
uporabljali območje med 0 in 10 N. Pri tej izbiri ima merilnik pri 10-bitnem analogno 
digitalnem pretvorniku ločljivost približno 0,01 N.  

Še predno smo začeli merjenje, smo morali senzor umeriti. To smo naredili tako, da 
smo senzor obremenili z utežmi z znanimi masami. Izmerjene napetosti pri znanih 
utežeh smo si zapisali in kasneje izračunali koeficient, ki je znašal 1,3, enačba 1. 
Tako smo lahko vsako izmerjeno vrednost  senzorja iz napetosti pretvorili v silo. A s 
tem podatkom smo dobili silo obremenitve in ne navora. Za izračun navora smo 
vrednost sile pomnožili z 0,17 m, saj navor izračunamo po enačbi 2, kjer je   0,17 m 
dolžina ročice. 

Sila: 

                                                         (1) 

             

           

 

Navor: 

                                                         (2) 
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Slika 6.6: Senzor sile 

 

Vse zgoraj omenjene senzorje smo priklopili na mikrokrmilniški sistem Arduino. Ta je 
merske podatke neposredno posredoval programu za urejanje preglednic Excel. 
Dobljene podatke smo sprotno spremljali z osciloskopom, da smo preverili pravilno 
delovanje senzorjev in programske kode. 

 

6.5 POTEK IN IZDELAVA PREIZKUSNEGA SISTEMA 

 

Glavni del naprave je seveda dvotaktni bencinski motor. Mi smo uporabili motor 
motorne kose, lahko pa se uporabi tudi motor motorne žage, motornega puhalnika, 
črpalke, motornih škarij ... Možnosti je več, pomembno je samo, da je motor z 
notranjim zgorevanjem na tekoče gorivo.   

Ko smo izbrali motor za našo meritev, smo najprej zasnovali izdelavo varnostne 
kletke, slika 6.7. Pri merilnem sistemu je veliko vrtečih se delov, ki lahko koga 
poškodujejo. Da zagotovimo varno uporabo tega sistema, smo se odločili za izdelavo 
varnostne kletke. Pri vsakem motorju imamo drugačno postavitev vrteče se gredi in 
drugačen položaj lukenj za vijake, zato je izvedba in konstrukcija kletke odvisna od 
motorja. Mi smo motor pritrdili na štiri vijake, kasneje pa se je izkazalo, da zaradi 
tresljajev potrebujemo še dva stabilizatorja, slika 6.7. Celotna kletka je narejena iz 
jeklenih kvadratnih cevi. Konstrukcijo smo zvarili, pobrusili in kasneje celotno 
pobarvali. 
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Slika 6.7: Varnostna kletka (levo), stabilizator (desno) 

 

Privarili smo še dva nosilca za os, na kateri je disk diskaste zavore. Os je oprta na 
nosilca kletke preko dveh kotalnih ležajev. Za os smo uporabili navojno palico, ki smo 
jo na enem koncu postružili (nased ležajev), na drugem koncu pa oblikovali v 
kvadratni profil, slika 6.8. Kvadratni profil nam služi za prenos vrtilnega momenta z 
motorja. Vsak motor ima drugače oblikovan zglob za prenos vrtljajev. Kot smo že 
zgoraj omenili, je na osi pritrjen disk diskaste zavore. Pritrjen je s pomočjo dveh 
podložnih ploščic indveh matic.  

 

         

Slika 6.8: Os z disk zavoro 

 

Ob disk zavori smo morali pritrditi še zaviralno čeljust. Pritrjena je na koncu železne 
palice, na drugem koncu pa tlačni senzor, slika 6.9. Vse skupaj je tako pritrjeno, da 
tlačni senzor meri silo preko vzvoda. S pomočjo tega vzvoda in senzorja bomo merili 
navor obremenitve motorja. Na sliki 6.9 se vidi tudi jeklena vrv, na katero smo obešali 
uteži. S pomočjo uteži smo stiskali zaviralno čeljust, kar je predstavljalo obremenitev 
motorja. 

disk 

ležaj 
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Slika 6.9: Zaviralna čeljust 

 

Potrebno je poskrbeti še za okolje. Namreč MNZ pri svojem delovanju proizvajajo 
okolju in zdravju škodljive pline. Pri plinih smo morali poskrbeti, da se jih pravilno 
odvaja v okolico. To smo storili tako, da smo na izpuh pritrdili posebno oblikovan 
kovinski profil, slika 6.10. Oblikovali smo ga tako, da je bil z začetkom nameščen na 
izpuh pogonskega motorja, na drugem koncu pa smo preko cevi speljali pline v 
okolico izven zaprtega prostora.  

  

 

Slika 6.10: Odvod izpušnih plinov 

 

Pri izdelavi merilnega sistema smo uporabili obdelovalne postopke:  

 varjenje, varili smo kovinsko kletko, 
 vijačenje, z vijačenjem smo pritrdili skoraj vse sestavne dele na ogrodje kletka, 
 vrezovanje navojev, samo določene dele na vzvodni palici, 
 krivljenje, krivili smo palico za stabilizatorja, 
 piljenje, večinoma vse sestavne dele, 

disk 

čeljust 

vzvod 

obešalo 
za uteži 
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 žaganje, večinoma vse sestavne dele je bilo potrebno odžagati na določeno 
dolžino,  

 striženje, strigli smo tanko kovinsko ploščo za odvod izpušnih plinov, 
 vrtanje, večinoma smo vrtali skoznje luknje v kovinsko kletko, 
 brušenje ter 
 barvanje. 

 

6.2 REZULTATI MERITEV 

 

Mikrokrmilniški sistem Arduino je merske podatke neposredno posredoval programu 

za urejanje preglednic Excel. Tam smo podatke uredili in jih grafično predstavili. 

Pri merilnem sistemu smo merili vrtljaje motorja, zaviralno obremenitev, silo na ročici 
ter porabo motorja. Za merjenje vrtljajev motorja smo uporabili svetlobna vrata, za 
merjenje porabe merilnik pretoka ter za merjenje sile na ročici Vernierjev senzor sile. 
Spreminjali smo obremenitev motorja in vrtljaje pogonske gredi. Dobljene meritve 
nam prikazuje preglednica 6.2. 

 

Preglednica 6.2: Dobljene meritve merilnega sistema 

Vrtljaji 
[/min] 

Obremenitev 
[N] 

Sila na ročici [N] Navor 
obremenitve 
[Nm] 

Poraba [l/h] 

2373 10 2,39 0,41 0,48 

3537 10 4,72 0,80 0,58 

4464 10 6,15 1,05 0,72 

6147 10 5,12 0,87 0,90 

2366 12 3,11 0,52 0,53 

3521 12 4,00 0,85 0,60 

4437 12 6,98 1,18 0,75 

6048 12 6,00 1,02 0,96 

2373 15 4,01 0,68 0,55 

3554 15 6,00 1,02 0,72 

4437 15 9,00 1,55 0,65 

6097 15 8,07 1,37 1,30 

2365 17 4,85 0,83 0,68 

3537 17 6,30 1,07 0,75 

4464 17 9,75 1,67 1,11 

6147 17 6,98 1,18 1,60 
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Iz preglednice 6.2 je razvidno, da dvotaktni bencinski motorji obratujejo pri nekoliko 
višjih vrtljajih kot večina ostalih motorjev z notranjim zgorevanjem. Povprečno 4400 

vrtljajev na minuto predstavlja 
 

 
 vrtljajev, ki jih zmore naš dvotaktni motor.  

Vrtljaje smo posledično spreminjali z dotokom goriva oziroma odprtostjo pretočnega 
kanala za gorivo. S tem smo dobili štiri različne vrtljaje. Najprej pri povprečno 2300, 
potem pri 3500, nato 4400 in kasneje še pri povprečno 6000 vrtljajih na minuto. 

Motor smo preko diskaste zavore obremenjevali z 1, 1,2, 1,5 ter 1,7 kg utežmi. Zaradi 
spreminjanja dovoda goriva in obremenitve smo dobili med seboj štiri različne 
meritve porabe ter podatke o navoru.  

Iz dobljenih podatkov smo najprej izračunali mehansko moč M in kasneje še sežigni 

toplotni tok QS/t. S formulo (2) smo izračunali moč motorja pri določenih vrtljajih in 
navoru obremenitve. S formulo (3) smo izračunali toplotno moč. Pri tem smo 
upoštevali porabo motorja in energijsko vrednost bencina. Na koncu smo s formulo 
(4) izračunali izkoristek motorja pri določenih pogojih.  

 

Mehanska moč motorja: 

                                                              (2) 

                

                                           

 

Sežigna toplota goriva: 

                                                               (3) 

                            

                 

                                     

 

Izkoristek je tako: 

  
  

  
                                                                   (4) 

 

Izračunane podatke nam prikazuje preglednica 6.3. Omenili smo že, da je izkoristek 
bencinskega motorja med 20 in 35 %. A pri dvotaktnih bencinskih motorjih je še 
nekoliko nižji. To nam prikazujejo tudi rezultati v preglednici 6.3., kjer se izkoristek 
giblje od 2,5 pa do 13,2 %.  
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Preglednica 6.3: Izkoristek 

Frekvenca f  
[vrtljaji/s] 

Navor 
obremenitve 
[N.m] 

Mehanska 
moč [J/s] 

Sežigna 
toplotna 
moč [J/s] Izkoristek [%] 

39,55 0,41 100 4039 2,49 

58,96 0,80 297 4847 6,13 

74,40 1,05 488 6059 8,06 

102,45 0,87 559 7574 7,39 

39,43 0,52 130 4488 2,90 

58,68 0,85 312 5049 6,18 

73,96 1,18 551 6378 8,64 

100,80 1,02 645 8079 7,99 

39,55 0,68 169 4661 3,63 

59,24 1,02 379 6059 6,26 

73,96 1,55 724 5508 13,15 

101,62 1,37 875 11017 7,94 

39,43 0,83 204 5770 3,54 

58,96 1,07 396 6378 6,21 

74,40 1,67 782 9322 8,39 

102,45 1,18 763 13465 5,67 

 

 

Naslednji grafi nam prikazujejo, kako se spreminja izkoristek, če spreminjamo vrtljaje 
motorja in je obremenitev konstanta. Slika 6.1 nam prikazuje omenjene pogoje pri    
10, 12, 15 in 17 N obremenitvah. 
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Slika 6.1: Graf odvisnosti izkoristka od vrtljajev motorja pri različnih obremenitvah zavornih 
čeljusti 

 

Pri naslednji meritvi smo spremljali spremembo izkoristka pri spreminjanju 
obremenitve motorja, če smo imeli konstantno hitrost motorne gredi. 

Slika 6.2 nam prikazuje to spreminjanje pri hitrosti 2300 vrtljajev/minuto. 

 

 

Slika 6.2: Graf odvisnosti izkoristka motorja od navora obremenitve pri povprečni hitrosti gredi 
2300 vrtljajev/min  
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Slika 6.3 nam prikazuje spreminjanje pri hitrosti 3500 vrtljajev/minuto. 

 

Slika 6.3: Graf odvisnosti izkoristka motorja od navora obremenitve pri povprečni hitrosti gredi 
3500 vrtljajev/min  

 

Slika 6.4 nam prikazuje spreminjanje pri hitrosti 4400 vrtljajev/minuto. 

 

Slika 6.4: Graf odvisnosti izkoristka motorja od navora obremenitve pri povprečni hitrosti gredi 
4400 vrtljajev/min  
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Slika 6.5 nam prikazuje spreminjanje porabe goriva v odvisnosti od vrtljajem motorja 
pri različnih obremenitvah.  

 

 

Slika 6.5: Graf odvisnosti porabe goriva od vrtljajev pri različnih obremenitveh  

 

6.3 SKLEP MERITEV 

 

Cilj magistrskega dela je bil cenovno ugodno sestaviti sistem za merjenje izkoristka 
dvotaktnih motorjev.  Raziskavo želimo umestiti tudi v osnovnošolski program tehnike 
in tehnologije, saj je do sedaj zastopana zgolj teoretično. Pri tem smo upoštevali vse 
potrebne varnostne ukrepe, za delo z motorjem z notranjim zgorevanjem. 

Cilji (C): 

C1: Načrtovati, sestaviti in preskusiti cenovno dostopen sistem za merjenje izkoristka 
motorjev z notranjim izgorevanjem. 

C2: Izmeriti odvisnost porabe goriva od navora obremenitve. 

C3: Določiti, pri katerih pogojih ima dvotaktni motor najboljši izkoristek. 

 

Za cilj C1 smo skrbno načrtovali, sestavili in kasneje preiskusili sistem za merjenje 
izkoristka dvotaktnega motorja. Da je merilni sistem cenovno ugoden smo izbrali 
dvotaktni motor, saj je manjši, lažji ter cenejši od štiritaktnega. Pri načrtovanju in 
kasneje pri sestavljanju smo morali paziti na varnost, saj smo imeli opravka z 
hitrovrtečimi deli. Ogrodje smo izdelali sami ter ga prilagodili na naš dvotaktni motor. 
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Sledil je še sam preiskus, pri katerem smo si pomagali s senzorji katere smo krmilili z 
mikrokrmilnikom in mikrokrmilniškim sistemom Arduino preko programa Excel, slika 
6.5. 

 

Slika 6.6: Prikaz dobljenih meritev v programu Excel  

 

Za izpolnitev cilja C2 smo spremljali odvisnost porabe goriva od navora obremenitve. 
To se jasno vidi v poglavju 6.2, kjer je so dobljeni rezultati predstavljeni številčno kot 
tudi grafično. Motor smo obremenjevali pri štirih različnimih obremenitvah ter pri tem 
spremljali njegovo porabo. 

 

Pri vseh dobljenih meritvah, smo lahko kasnjeje določiti še zadnji cilj C3, pri katerih 
pogojih ima dvotaktni motor najboljši izkoristek. Ugotovili smo, da ima dvotaktni motor 
pri 4437 vrtljajev/min pod obremenitvijo 15 N izkoristek 13,2 % kar je najboljši 
izkoristek med vsemi izvedenimi meritvami. 

 

7 DISKUSIJA 
 

Dandanes je trend usmerjen k uporabi okolju prijaznih naprav. Že skozi zgodovino so 
motorje z notranjim zgorevanjem spreminjali in izpopolnjevali tako, da je bila poraba 
čim manjša. Namreč gorivo je bilo drago in izpušni plini zelo onesnažujejo okolje. 

Poznamo več vrst motorjev. Dvotaktni in štiritaktni Ottov motor, nato dvotaktni in 
štiritaktni dizel motorja ter Wanklov motor. Najpogostejša sta štiritaktni Ottov in dizel 
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motor. Namreč izmed vseh imata najboljše lastnosti, ki jih potrebujemo za prevoz ali 
delo.  

Tako opazimo, da je bil vedno cilj izboljšati in narediti motor z največjim izkoristkom, 
lastnostmi uporabe, čim manjšo porabo goriva ter čim manjšo težo.  

Kljub temu smo v magistrskem delu opisovali dvotaktne Ottove motorje. Ti motorji so 
kljub veliki porabi in okolju škodljivemu izpuhu še vedno nepogrešljivi pri določenih 
opravilih, ki zahtevajo težke pogoje uporabe. Seveda jih tudi tukaj izpodrivajo okolju 
prijaznejši elektromotorji. A vseeno je še veliko naprav, ki imajo vgrajene dvotaktne 
bencinske motorje. 

Za dvotaktni motor smo se odločili, ker ima zelo malo sestavnih delov in je lažji kot 
štiritaktni. Motor je lažje predelati in razstaviti. Zaradi manjšega števila sestavnih 
delov je tudi njegovo delovanje lažje razumljivo. Vse to je bilo zelo pomembno pri 
izdelavi merilnega sistema za določitev izkoristka motorja. Tudi pri vpeljavi praktičnih 
ur pri predmetu tehnika in tehnologija v osnovni šoli je pomembno, da se učencu 
nova in nekoliko abstraktna snov razloži na konkretnih primerih ali napravah in s 
predstavitvami ter merjenji na prirejenih motorjih. 

Z merilnim sistemom smo dobili podatke vrtljajev, porabe in navor pri določeni 
obremenitvi. S temi podatki smo izračunali izkoristek. Opazili smo, da je pri 
dvotaktnih motorjih izkoristek zelo majhen. Giblje se od 3 % pa do 14 %. S tem lahko 
zaključimo, da so zaradi zelo slabega izkoristka dvotaktni bencinski motorji okolju 
zelo škodljivi. Zaradi tega jih tudi vedno manj srečujemo v raznih napravah. 
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8 ZAKLJUČEK 
 

Magistrsko delo podaja znanje o motorjih z notranjim zgorevanjem. Podrobneje so 
opisani dvotaktni bencinski motorji.  

V empiričnem delu so konkretni rezultati, ki pripomorejo pri širšem razumevanju 
delovanja motorja, njegovi ekonomični uporabi in njegovem izkoristku. 

Tematika je sedaj bogatejša z merilnim sistemom za določevanje izkoristka 
dvotaktnega motorja. Opisan in s priloženimi slikami je predstavljen tudi postopek 
predelave motorja. Dobljeni podatki so grafično prikazani in s pomočjo formul 
preračunani v izkoristek. 

Pri iskanju literature opazimo številne vire na temo motorjev z notranjim 
zgorevanjem. Opazili smo, da je zaradi počasnega zatona dvotaktnih bencinskih 
motorjev tudi literature o njih bistveno manj kot od ostalih motorjih. Kljub temu so 
motorji z notranjim zgorevanjem še vedno aktualni v osnovnošolskem načrtu. S 
pomočjo merilnega sistema lahko učenci na praktičen način odkrivajo in spoznavajo 
tematiko o motorjih.  

Raziskavo bi lahko nadaljevali tako, da bi sestavili merilni sistem, ki bi ga lahko 
uporabili tudi pri elektromotorjih. Sistem bi bil dovršen in sestavljen tako, da bi nanj 
lahko priključili katerikoli motor in na njem izvajali meritve za izračun izkoristka. Torej 
bi lahko merili izkoristek tako pri dvotaktnih in štiritaktnih motorjih kot tudi pri 
elektromotorjih. S tem bi razširili uporabo merilnega sistema in tudi znanje 
osnovnošolcev, če bi sistem uporabili pri šolski učni uri. 
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