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Englannilla tehostettua polttomoottoritekniikkaa
Air, Fuel and Combustion

Ilma, polttoaine ja palaminen

Tämä kappale käsittelee oheisten kuvien ja jutussa  
esiintyvän tekstin mukaan polttomoottorin 

perustoimintaan liittyviä perusilmiöitä englannilla 
tehostettuna – CLIL 

Content annd Language Integrated Learnig

Ilmaa, polttoainetta ja palamista tarvitaan, jotta 
polttomoottorit kävisivät.

Palaminen on palavan aineen yhtymistä happeen. 
Polttomoottoreiksi nimitämme autoissa ja 
työkoneissa yleisesti käytettäviä diesel- ja 

ottomoottoreita — COMBUSTION ENGINES —.
 

Polttomoottoreita ovat myös lentokoneissa käytettävät 
suihkumoottorit ja avaruusrakettien moottorit, 

yleensäkin koneet, joissa muutetaan energiamuotoa 
polttamalla lämpöenergiaa sisältävää polttoainetta.  

Niissä muutetaan lämpö-energiaa mekaaniseksi työksi. 
Polttamalla palavaa polttoainetta polttomoottoreissa 

saadaan aikaan voimaa ja liikettä.
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Mäntäpolttomoottoreissa sylinteriin tuotettu ilma tai 
polttoneste-ilmaseos puristetaan puristustahdin aikana 

10. - 20.osaan alkuperäisestä tilavuudesta. 
Puristussuhde ko. moottorissa  osoittaa lukuna 

monenteenko osaan imutahdin aikana sylinteriin 
hoidettu täytös moottorissa puristetaan.

2. Air heats when it is compressed—ilma kuumenee, 
kun se puristetaan kokoon. The molecules rub 

against each other and produce heat— molekyylit 
hankaavat toisiaan vastaan ja kehittävät lämpöä.

FUEL must mix readily with air and ignite easily—
polttoaineen täytyy sekoittua vaivatta ilmaan ja syttyä 
helposti. Kolme palavaa ainetta, jotka kattavat nämä 

ominaisuudet, ovat bensiini, dieselöljy ja nestekaasu - 
the three which will cover these, are gasoline, LP-

gas and diesel fuel. Nämä polttoaineet syttyvät 
helposti sekä myös sumuuntuvat ja höyrystyvät 

vaivatta—these fuels ignite easily and  are  readily 
broken down or vaporized.  

Three basic elements are needed to produce heat 
energy in the engine:

Air - ilma, Fuel – polttoaine,
Combustion - palaminen

Moottoreissa tarvitaan kolme peruselementtiä 
tuottamaan lämpöenergiaa – Ilma, polttoaine ja 

palaminen
Air is needed to combine with fuel and give it 

oxygen for fast burning - ilmaa tarvitaan 
muodostamaan palava seos polttoaineen kanssa ja 
antamaan sisältämänsä happi nopeaan palamiseen.

 Air also has two other properties which affect the 
engine - Ilmalla on myös kaksi muuta ominaisuutta, 

jotka vaikuttavat moottorin toimintaan:
1. Air will compress; one cubic foot of air can be 

packed in to one cubic inch or less. - Ilma 
puristuu kokoon; yksi kuutiojalka ilmaa voidaan 

paketoida kokoonpuristamalla yhdeksi 
kuutiotuumaksi tai vieläkin pienemmäksi. 

Yksi kuutiojalka on vieläkin amerikkalaisten 
mittayksikkö ja se on noin 28 litraa. 
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Miksi me sitten höyrystäisimme polttoainetta ? 
auttaaksemme jokaista polttoainepisaraa 

kosketukseen täydelliseen palamiseen tarvittavan 
ilman kanssa.

 
COMBUSTION poltto on palavan aineen—

polttoaine-ilmaseoksen— syttymistä ja palamista. 
Se on palavan aineen yhtymistä happeen 

polttamista 

Tärkeätä on, kuinka nopeasti palaminen tapahtuu 
tätä varten palamisvoiman tulee olla RÄJÄHTÄVÄÄ 

saadaksemme täyden tehon moottorilta.
 

Jos polttoainesäiliö sytytetään tyynessä 
ulkoilmassa, se palaa varsin rauhallisesti. Tämä 

johtuu siitä, että palava polttoaine saa ilmaan 
kosketuksen vain polttoaineen lepäävältä pinnalta 
Jotta polttoaine saataisiin palamaan nopeammin, 

voidaan tehdä kaksi asiaa :
1. Heat up the fuel—kuumentaa polttoaine ja
2. Vaporize the fuel— höyrystää polttoaine

Why do we want to vaporize the fuel? 
To help each particle of fuel contact enough air to burn 

fully.

COMBUSTION is the actual igniting and burning of the 
fuel-air mixture. It is the oxygen in the air that 

combines with the fuel for combustion.

What is important here is how fast the fuel burns, for 
this force must be explosive to get full power from 

the engine.

If a container of gasoline is ignited in calm outside air, it 
burns rather lazily (Fig. Down). This is because the 
air contacts only the surface of the fuel. To make 

the fuel burn faster, two things can be done: 
1) Heat up the fuel and 

2) Vaporize the fuel.
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Kuitenkin liian tehokas räjähdys voisi tuhota moottorin, kun 
palaminen tapahtuu suljetussa tilassa.

Voimme säädellä palamisnopeutta—we can control the 
rate of burning by

1. kuinka paljon me puristamme ilmaa
2. paljonko polttoainetta käytämme ja

3. kuinka helposti haihtuvaa tai  tulenarkaa se on

However, too powerful explosion would destroy an 
engine, since combustion takes place in a closed 

container.

We can control the rate of burning by 
1)  how far we compress the air and so heat it up. 

2) how much fuel we use and 
3) how volatile is it 
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Jos suhde poikkeaa tästä suuntaan tai toiseen yli kahdella, 
ei palamista enää juuri tapahdu. Näissä seossuhteissa—
alle 10 ja yli 16 bensiini ei enää olekaan tulenarkaa, se ei 

enää palakaan normaalioloissa.

Esimerkiksi asetyleeni bensiiniin verrattuna on paljon 
vaarallisempaa ainetta. Sen palamiseen kelpaava 
seossuhde on huomattavasti laajempi. Käytännön 
elämässä tunnetaankin monta tuhoisaa asetyleeni-

hitsauskaasun aiheuttamaa  räjähdystä.
 

Bensiinistä vastaavia räjähdyksiä on harvemmin, vaikka 
usein lentokoneesta valuu noronaan tulenarkaa 

lentobensiiniä ja samaan aikaan käyvän moottorin 
pakoputkesta lyövät tulenlieskat ketunhännän kokoisina.  

Palavan  aineen seossuhde ilman kanssa ei ole 
palamiseen kelpaavaa eikä tulimyrskyä pääse syntymään. 

SELITYKSIÄ
Polttomoottorit käyttävät polttoaineenaan edellisen 
mukaan kolmea ainetta, bensiiniä, nestekaasua ja 

dieselöljyä. Kaikille näille on yhteistä, että ne syttyvät ja 
palavat täydellisesti hyvin rajallisessa seossuhteessa 

ilmaan. 
Bensiinin tunnemme erittäin tulenarkana, nopeasti 

palavana ja vaarallisena aineena. Palavana  aineena 
se on ominaisuuksiltaan monta muuta ehkä huonostikin 
syttyvää ainetta ehkä jopa turvallisempi. Se palaa vain, 

kun sillä on käytettävissä tarkkaan rajoitettu palavan 
aineen määrään suhteutettu määrä ilmaa käytettävissä. 

Yksi kolmeentoista—1:13 on tässä palamisessa 
seossuhde, jolloin palaminen on polttomoottorissa 
parhaimmillaan. Jos yksi kilogramma bensiiniä saa 

palamiseen 13 kilogrammaa ilmaa, on sillä 
mahdollisuus lähes täydelliseen palamiseen. Yksi 

kuutiometri normaali-ilmanpaineista ilmaa on 1,29 kg eli 
seossuhde 1:13 on likimain sellainen, että yhdelle kg:lle 

bensiiniä annetaan 10 kuutiometriä ilmaa.
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against each other toisiaan vastaan
produce tuottaa

must mix täytyy sekoittua
readily vaivatta, helposti

with air ilman kanssa
ignite syttyä

cover kattaa, peittää
LP-gas nestekaasu
gasoline bensiini am.

are broken down sumuuntuvia
vaporize höyrystyä
particle osanen

burn fully palaa täydellisesti
igniting syttyminen
actual tosiallinen

mixture seos
explosive räjähtävä

container säiliö
calm rauhallinen 

SANASTOA
basic element peruselementti
Combustion poltto, palaminen

Produce tuottaa
heat energy lämpöenergia
in the engine moottorissa

Combine yhdistyä
with fuel polttoaineen kanssa

Oxygen happi
affect vaikuttaa

property ominaisuus
compress puristua kokoon

cubic foot  kuutiojalka
cubic inch kuutiotuuma

less vähemmän
air heats ilma kuumenee

molecule molekyyli
rub hangata
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are broken down  ...........................
basic element  ...........................

burn fully  ...........................
calm  ...........................

can be done  ...........................
closed container  ...........................

combine  ...........................
combustion  ...........................

compress  ...........................
container  ...........................
control  ...........................
cover  ...........................
cubic foot  ...........................
cubic inch ...........................
destroy  ...........................
explosive  ........................... 

lazily laiskasti
surface pinta

faster nopeammin
two things kaksi asiaa

can be done voidaan tehdä
destroy tuhota

would destroy voisi tuhota
take place tapahtua

closed container suljettu säiliö
control säädellä

rate of burningpalamisnopeus
Volatile haihtuva

SANAHARJOITUS
Kirjoita suomenkielellä

actual  ...........................
affect  ...........................

against each other  ...........................
air heats  ........................... 
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HARJOITUS
Käännä ja lisää puuttuvat sanat

Air is needed to _______ with fuel and give it oxygen for 
fast burning. Air also has two other _______ that affect 

the engine.

1. Air will compress; one cubic foot of air can be packed in 
to one cubic inch or less.

2. Air heats when it is _______. The molecules of air rub 
against each other and produce heat

.
FUEL must mix readily with air and ______ easily. The 
three we will cover are gasoline, LP-gas and diesel fuel.

Here fuels ignite easily and are readily broken down or 
vaporized.

Why do we want to _______ the fuel? To help each particle 
of fuel contact enough air to burn fully.

faster  ...........................
gasoline  ...........................

heat energy  ...........................
ignite  ...........................

igniting  ...........................
in the engine  ...........................

lazily  ...........................
less  ...........................

LP-gas  ...........................
mixture  ...........................
molecule  ...........................
must mix  ...........................
oxygen  ...........................
particle  ...........................
produce  ...........................
property  ...........................

rate of burning  ..........................
surface  ..........................
vaporize  ..........................
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Linkkejä

Linkkejä ohje- ja tekniikkavideoihin, e-kirjoihin ja sanastoihin www.TekniikanE.net sivustolla:
 
1. \MC Harjoituksia pdf  Sanastoharjoituksia monivalintana
 
2. Instruction video 1. Opastusvideo; Johdanto oppimateriaalin käyttöön
 
3. Instruction Video 2. Opastusvideo; Englannilla tehostetun Hydrauliikan e-kirjalle wmv
 
4. Englannilla tehostettua hydrauliikkaa  e-kirja pdf
 
5. Polttomoottoritekniikkaa  e-kirja  pdf
 
6. Sanastot vocabularies Englannilla tehostetun auto- ja työkonetekniikan oppimateraalien sanastot eri 
kielilla
 
7. Engines How They Work  Polttomoottoritekniikkaa Video Youtube wmv

http://www.tekniikane.net/
http://tekniikane.net/pdf/Mc1to9.pdf
http://www.tekniikane.net/eeroa/Disc%202012-06-18tekniikane.wmv
http://tekniikane.net/eeroa/Disc%202012-10ETHydrauliikka.wmv
http://www.tekniikane.net/pdf/1to15etHydRAJ.pdf
http://www.tekniikane.net/pdf/W1TE1_20.pdf
http://www.tekniikane.net/indexb.htm
http://www.youtube.com/watch?v=8vFxGo-hKUI


Rovaniemi 2.12.2015 Eero Aula www.tekniikane.net Page 

Rovaniemen Autoteknillinen Yhdistys
Yhteistyökumppanit

Roi Katsastus Oy
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