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IDEA INICIAL 
 
La pregunta que ens plantegem és quin 
és el grau de compressió límit dels 
motors Otto (4T) actuals, amb l’objectiu 
principal de comprovar l’augment de 
potència d’un cotxe amb motor 
atmosfèric mitjançant la instal·lació d’un 
turbocompressor i veure si es pot 
guanyar eficiència de combustible. Dit 
d’una altra manera, afirmar o refutar la 
següent hipòtesi: “Si afegim un 
turbocompressor a un motor atmosfèric, 
obtindrem un augment de la potència 
sense que afecti a la seva mecànica, 
però caldrà reduir la mida de la cambra 
de combustió, fer un motor més robust, 
per evitar el fenomen d'autoencesa que 
es pot provocar per l'augment excessiu 
de la pressió i de la temperatura en la 
pròpia cambra de combustió”.    

 
PROCÉS D’ELABORACIÓ 
 
Per arribar a extreure les conclusions 
oportunes, vam dividir el treball en una 
part teòrica i una altra pràctica. El marc 
teòric està format per diferents parts en 
les quals s’expliquen els conceptes 
bàsics de la termodinàmica que donen 
lloc a les màquines tèrmiques per 
entendre el funcionament del motor Otto 
de 4T, objectiu d’estudi del nostre treball 
de recerca.  
Un cop introduïda la part teòrica 
necessària ens vàrem endinsar en el 
treball de camp, on vam agafar un motor 
atmosfèric d’un Fiat Panda de 1980 i 
vàrem analitzar la potència i el parell del 
motor en funció de les revolucions 
d’aquest sense modificar-lo.  

Posteriorment, vàrem procedir a la 
modificació del motor, instal·lant-li un 
turbocompressor, i vàrem realitzar el 
mateix anàlisi fins arribar al límit del motor 
sobrealimentat per fer la comparativa de la 
potència i el parell respecte a la versió de 
sèrie. Per analitzar adequadament les 
mesures obtingudes de potència i parell, 
vàrem introduir aquestes en una base de 
dades (Excel), per obtenir les corbes de 
velocitat de rotació-parell (n-Г) i velocitat 
de rotació-potència (n-P). Això ens va 
permetre veure visualment les diferències 
entre el motor atmosfèric i el motor 
sobrealimentat i així vàrem poder realitzar 
una comparativa més objectiva. Les fonts 
utilitzades pel treball van ser alguns llibres 
i pàgines web que s’inclouen en la 
bibliografia del treball adjunt. 
 

CONCLUSIONS 
 
Si comparem els dos motors, s’observa 
que el turbocompressor només comença a 
donar una potència destacada a altes 
revolucions. Això és degut a que hi ha 
massa benzina en el motor, ja que el 
carburador es regula així perquè sigui 
efectiu a revolucions altes i la mescla de 
benzina-aire sigui bona. El problema és 
que com a baixes revolucions el turbo és 
ineficaç, el motor és molt inestable i això 
implica una pèrdua de combustible i de 
potència.    
Així doncs, segons l’anàlisi realitzat del 
motor atmosfèric i del sobrealimentat, 
podem dir que la nostra hipòtesi és falsa, 
ja que si que és veritat que el 
turbocompressor augmenta la potència, 
encara que no a baixes revolucions, però 
no cal reduir la mida de la cambra de 
combustió i fer un motor més robust per 
evitar el fenomen d’autoencesa. Només 
cal escollir un turbocompressor equilibrat 
amb la potència inicial del motor per evitar 
aquest fenomen i aconseguir una millor 
potència esglaonada en funció de les 
revolucions. 


