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ABSTRAKT 

 
Tato bakalářská práce je koncipována jako rešerše Stirlingova motoru a jeho aplikací. 

V první části se věnuje především obecnému popisu samotného motoru. Druhá část seznamuje 

čtenáře s aktuálním využitím Stirlingova motoru a s jeho vyvíjenými aplikacemi. Ve třetí části 

se pak věnuji analýze ekologického a ekonomického dopadu využívání Stirlingova motoru. 

Klíčová slova 

 

Stirlingův motor, popis, využití, ekologické dopady 

ABSTRACT 

  
This bachelor thesis is designed to acquaint reader with Stirling engines and their 

applications. The main aim of the first part is general overview. The purpose of the second part 

is to present current usage as well as ongoing research projects. It the third part the ecological 

and economical impacts of Stirling engines are discussed. 

Key words 

 

Stirling engine, description, usage, ecological impacts  
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ÚVOD 

  

S rostoucími nároky na ekologii produkce elektrické energie, v rámci boje s globálním 

oteplováním a s měnící se mentalitou populace ve vztahu k životnímu prostředí, je třeba 

zkoumat všechny potenciálně vysoce účinné metody transformace energie. Stirlingův motor je 

v tomto ohledu zajímavý hned z několika důvodů, jako je například nezávislost na existující 

infastruktuře (důležité pro rozvojové země a pro aplikace v odlehlých oblastech), možnost 

využití jinak odpadního tepla a dalších, jinak obtížně využitelných zdrojů, nebo také možnost 

využití kogenerace tepla a elektrické energie lokálně, s velmi vysokou celkovou účinností.  

Ačkoliv Stirlingův motor doposud neměl příliš rozšířené využití, rozhodně stojí za to mu 

opět věnovat pozornost, jelikož běží řada projektů, u nichž se s jeho využitím počítá. Dále také 

pokroky v materiálové vědě a strojírenství obecně by mohly přivést na svět novou řadu ještě 

účinnějších řešení. Aktuální téma je také využití Stirlingova motoru v rozvíjejícím se 

vesmírném průmyslu. 

V této bakalářské práci bude provedeno seznámení se základy konstrukce a funkce 

Stirlingova motoru. Následně, formou případové studie, budou probrány vybrané existující 

aplikace a projekty, na jejichž podkladě bude diskutována problematika využití Stirlingova 

motoru v těchto aplikacích obecně.  

Z ekologického a ekonomického hlediska proběhne srovnání s motory s vnitřním 

spalováním a diskuze ekologického a ekonomického potenciálu využití technologie Stirlingova 

motoru. 

V závěru proběhne shrnutí zjištěných faktů a ucelení vzniklých úvah.  
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1 Princip a charakteristické vlastnosti Stirlingových motorů 

1.1 Princip funkce 

 

Stirlingův motor je objemový stroj, který funguje na základě přemisťování pracovního 

média (většinou vzduch, hélium, vodík) uvnitř motoru mezi teplou a studenou částí, které jsou 

vybaveny teplosměnnými plochami. Pracovní médium přitom prochází skrze regenerátor, který 

slouží pro dočasné uskladnění tepla.  

Pracovní médium je tedy střídavě ochlazováno a ohříváno, což vyvolává změny jeho 

objemu. Při zahřátí dochází k nárůstu tlaku a plyn má tendenci se expandovat, toho lze využít 

pro konání práce. Mechanická práce je většinou konána na pracovním válci. Pracovní válec pak 

předává tuto energii mechanismu uvádějícímu do pohybu jiný válec, sloužící k přemístění 

pracovního média, se kterým je kinematicky svázán tak, že mezi jejich činností dochází k 

vyžadovanému zpoždění. (1) 

Jako zdroj energie se využívá tendence tepla šířit se z místa o vysoké koncentraci do míst 

o nižší. Při tomto přirozeném procesu přesunu tepla získáme užitečnou energii jeho částečnou 

transformací na práci. Analogem tohoto procesu může být například vodní turbína, která 

z energetického spádu vody získává energii tím, že její přesun brzdí svými lopatkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Znázornění Alfa varianty Stirlingova motoru (44) 
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1.2 Stirlingův cyklus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Oblast uvnitř PV je W uvnitř TS Q) 

Při procesu 1-2 dochází k izotermické kompresi pracovního plynu. Vzniklé teplo je 

odvedeno chladičem mimo motor samotný a je předáno chladícímu médiu, takže teplota 

v motoru zůstává konstantní. Dochází k poklesu vnitřní entropie. Dochází k spotřebě energie 

pro konání práce. (2) 

 

Procesem 2-3 je izochorický ohřev, při němž je pracovnímu plynu za předpokladu 

zachování jeho objemu dodáváno teplo z regenerátoru. Dochází ke zvýšení tlaku a teploty. 

Nedochází ke konání práce. (2) 

 

Při procesu 3-4 dochází k izotermické expanzi pracovního plynu. Teplo je motoru 

dodáváno ohřívákem, takže při expanzi nedochází k poklesu teploty. Médium koná práci na 

pístu. Dochází k růstu entropie pracovního média.  (2) 

 

Procesem 4-1 je izochorické ochlazení, při němž pracovní plyn za předpokladu zachování 

svého objemu odevzdává teplo do regenerátoru. Dochází ke snížení tlaku a teploty. Nedochází 

ke konání práce. (2) 

 

 

Reálný Stirlingův cyklus vypadá díky ztrátám a 

mrtvým objemům spíše jako na obrázku vlevo. (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Idealizovaný P-V a T-S diagram (44)  

Obrázek 3 Porovnání reálného a 

ideálního Stirlingova cyklu (3) 
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1.3 Konstrukce 

 

Stirlingův motor má různé konstrukční varianty, avšak typicky jeho konstrukce obsahuje 

následující součásti: chladný a teplý válec, jejich příslušné písty, chladič, ohřívák a regenerátor. 

Častým konstrukčním problémem je těsnění pístů a pístních tyčí, kde úniky pracovního média 

znamenají ztrátu účinnosti. Jelikož těsnění těsní pohybující se součásti za vysokých teplot, 

využívají se materiály jako PTFE (pod 260 °C) a keramika nebo grafit (nad 260 °C). 

Přemisťovací píst je speciální druh pístu využívaný u Beta a Gama variant, kde slouží pro 

střídavé vytlačení pracovního média z horké nebo chladné strany motoru na stranu opačnou. 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„a pístní kroužky; b těsnění pístní tyče; c pístní tyč; d vedení pístní tyče; e ojnice; f 

zalomená hřídel s vyvážením; g skříň zalomené hřídele; PTV píst na teplé straně motoru; PSV 

píst na studené straně motoru. VTV(φ) [m3] objem teplé strany motoru; VS(φ) [m3] objem 

studené strany motoru; V(φ) [m3] pracovní objem motoru; VM [m3] mrtvý objem motoru; Vn 

[m3] objem vyrovnávací nádrže.“ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 Experimentální Stirlingův motor Tedom 180V1 (1) 
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Obrázek 5 V2-6 External combustion engine -Gama varianta (4) 

 

 

 

Chladič a Ohřívák 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chladič a ohřívák jsou specializované tepelné výměníky. Funkcí chladiče je odvádět 

teplo z motoru, tak že přijme teplo od pracovního média v chladné části pracovního cyklu a 

předat ho vně motoru. Vnější strana chladiče je chladnější než vnitřní, což umožnuje přestup 

tepla. Funkce ohříváku je opačná vůči funkci chladiče, jak by se dalo očekávat z jeho názvu. 

Ohřívák přijímá teplo z vnějšího zdroje a předává ho pracovnímu médiu, konkrétně při teplé 

části pracovního cyklu. (1) (5) 

Obrázek 7 Ohřívák (5) Obrázek 6 Chladič (45) 
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Regenerátor 

Regenerátor je kriticky důležitou součástí pro účinnost Stirlingova motoru. Funguje jako 

dočasné úložiště tepla tak, že v sobě ukládá teplo pracovního média, když skrze něj proudí 

pracovní plyn z horké do chladné části, a teplo následně předá plynu při jeho návratu z chladné 

části motoru. (1) 

Teplo směněné prostupem přes regenerátor je několikanásobně větší než teplo, které se 

smění v chladiči a ohříváku.  

Existuje řada typů regenerátorů, mezi něž patří pletené sítě, náhodně smotané dráty a 

různé foliové varianty. Regenerátory foliové mají teoreticky nejvyšší účinnost (nejvyšší poměr 

přeneseného tepla ku tření), bohužel náročnost výroby robustních foliových regenerátorů z nich 

dělá nepříliš často realizované řešení. (na obrázku 8a) (6) 

Další problém foliových regenerátorů je tepelná roztažnost, která u nich vyvolává 

deformace, které narušují průtok a snižující účinnost. To však mohou změnit aditivní 

technologie výroby, jejichž pomocí lze vytvořit robustní foliový regenerátor, který odolává 

tepelné roztažnosti. (6) 

Další variantou regenerátoru může být o něco méně účinný, avšak na výrobu jednodušší 

regenerátor s uspořádanou drátovou matricí. Jejich maximální účinnost je ale omezena jejich 

porovitostí. (6) 

Regenerátory s náhodně uspořádanou drátovou matricí jsou jednoduché a spolehlivé, ale 

jejich efektivita je limitována jejich menším poměrem povrchu ku objemu, který regenerátor 

zaobírá. V porovnání s fóliovými regenerátory také dochází ke větším ztrátám v proudění. (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 a) Fóliový regenerátor b) Regenerátor s drátovou matricí (6) 
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1.4 Konstrukční varianty Stirlingova motoru 

Podle způsobu součinnosti pohybů pístu se Stirlingovy motory rozdělují na tři modifikace 

a to α, β a γ. Tyto tři modifikace mají svá specifika, liší se konstrukčně - v počtu válců, poloze 

a funkci pístů. Pro typ alfa je možné vytvořit také dvojčinnou variantu spojením několika pístů. 

Dalšími popsanými variantami budou poněkud speciální Stirlingovy motory: Nízkoteplotní 

Stirlingův motor a Stirlingův motor termo-akustický.   

1.4.1 Alfa 

 

Obrázek 9 Varianta Alfa (7) 

Alfa typ Stirlingova motoru je typický tím, že práce je konána na obou jeho pístech, pod 

písty je střední tlak oběhu. Lze u něj lehce změnit kompresní poměr a umožnuje dosažení 

vysokých výkonů.  

Nevýhodou je, že oba písty je třeba utěsnit v horkých oblastech. Také často nastávají 

konstrukční problémy s umístěním ohříváku, chladiče a regenerátoru. (7) (1) 

 

1.4.2 Beta 

 

Obrázek 10 Varianta Beta (7) 

Beta typ je typický tím, že píst přemísťující vzduch i pracovní píst je uložen ve stejném 

válci. Tento fakt umožnuje zmenšení rozměrů motoru. Konstrukční umístění regenerátoru 

nebývá problematické u Beta varianty. Pístní prostor je efektivně využit a umožnuje dosažení 

vysokých výkonů. (7) (1) 

Nevýhodou Beta varianty je komplikovanější mechanizmus pro udržení správné pozice 

obou pístů v jednom válci. 
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1.4.3 Gama 

 

Obrázek 11 Varianta Gama (7) 

U gama typu Stirlingova motoru se přemisťovací a pracovní píst nachází každý ve 

vlastním válci. Nelze lehce měnit kompresní poměr, motor bývá velký a téměř se nepoužívá 

pro využití v průmyslových aplikacích.  

Naopak jeho jednoduchá konstrukce a nenáročnost na těsnění z něj dělají vhodný typ pro 

modelové motory s nízkým tepelným rozdílem. (7) (1) 

  

1.4.4 Dvojčinný Stirlingův motor 

 

Obrázek 12 Varianta Dvojčinná (7) 

Dvojčinný Stirlingův motor se skládá z několika propojených válců (v praxi 3-6). 

Propojena je chladná část s horkou částí sousedního válce tak, že uzavírají kruh. Tento způsob 

propojení umožnuje dvojnásobně efektivnější využití prostoru než normální alfa varianta, která 

je jeho základem. Motor je vhodný pro vysoce výkonné aplikace, ale vyžaduje složitý 

mechanizmus a je náročný na těsnění. (7) (1) 
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Obrázek 13 Konstrukce 

nízkoteplotní varianty Stirlingova 

motoru (10) 

1.4.5 Nízkoteplotní Stirlingův motor 

 

 

 

 

Obrázek 14 Nízkoteplotní varianta (8) 

 

 

 

Jako nízkoteplotní jsou často definovány Stirlingovy motory, které mohou operovat na 

menším tepelném rozdílu než 80 °C. Některé byly vyrobeny i pro tepelné rozdíly nižší než 1 

°C. Většinou se jedná o zjednodušené motory typu gama. Zjednodušení spočívá v tom, že bývá 

zcela vynechán regenerátor jako součást, případně lze stěny přemisťovacího pístu považovat za   

regenerátor. (9) 

Nízkoteplotní varianty mají relativně velký objem pracovního plynu vůči velikosti 

pracovního pístu, což ovlivňuje tvar motoru. Přemisťovací písty mívají krátký zdvih a motor 

bývá vybaven velkými teplosměnnými plochami. (10) 

Nízkoteplotní varianty se využívají většinou jako učební pomůcky, ale existují i koncepty 

určené pro praktické užití – například pro lodní dopravu nebo přímo generování elektrické 

energie (např. pro ropné plošiny), kde by se využíval tepelný rozdíl mezi sluncem zahřívanou 

horkou a oceánem chlazenu chladnou stranou. Pro aplikace na ropných plošinách by bylo také 

možné nahrazovat za špatného počasí solární energii teplem ze spalovacích procesů, což je 

jedna z výhod oproti klasickým solárním panelům. (11) 
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1.4.6 Termo-akustický Stirlingův motor 

 

 

Obrázek 15 Termo-akustický Stirlingův motor (12) 

 

Termo-akustický Stirlingův motor je také nazýván motor s pohybujícími se termo-

akustickými vlnami. (Existují i motory se stojícími termo-akustickými vlnami). První zmínky 

o takovém motoru se objevují po roce 1979, nicméně dodnes tato technologie není příliš 

hluboce prozkoumána. Principem činnosti termo-akustického Stirlingova motoru je využití 

pohybující se vlny šířícího se tlaku médiem. Frekvence pohybu pístu je dána geometrií motoru 

a volbou pracovního plynu. (13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohybující se akustická vlna procházející regenerátorem z chladné na horkou stranu se 

zvětší. 

Pracovní píst je v takovém zařízení jedinou nutnou pohyblivou součástí. Díky tomu je 

teoreticky téměř bezúdržbový. Účinnost se u těchto strojů pohybuje okolo 30 %. (14) 

Některé nedávné pokusy poukazují na vysoký potenciál pro využití v nízkoteplotních 

aplikacích (<100 °C). Zajímavé jsou pro aplikace s využitím zbytkového tepla nebo solárního 

záření. (15)  

 

Obrázek 16 Šíření termo-akustické vlny skrze regenerátor 

(14) 
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1.5 Charakteristické vlastnosti Stirlingova motoru 

 

Malý počet součástek je ve všech stranách přínosná vlastnost, umožnuje rychlejší 

montáž, rychlejší výrobu s nižšími náklady. Stirlingův motor je bezventilové zařízení. 

 

I přes malý počet součástek je Stirlingův motor s dobrou účinností vysoce náročný na 

přesnost výroby. 

 

Flexibilita Stirlingův motor je možno provozovat v širokém rozsahu podmínek. Nezávisí 

na zdroji tepla, a tak může být provozován v atypických aplikací. Jediné, co je skutečně potřeba 

pro provoz Stirlingova motoru, je teplotní gradient mezi dvěma prostory. Toto umožňuje 

využití zbytkového tepla z různých aplikací. Je možné vytvořit užitečnou energii z odpadního 

tepla aplikací, kde by jinak bylo plýtváno v podobě pasivního chlazení.  

 

Kompaktnost Stirlingův motor trpí sice na tom, že má ve srovnání k výkonu vysokou 

hmotnost, to ale neplatí tolik o jeho rozměrech (u vysokoteplotního motoru). Je možné ho 

dostatečně minimalizovat, aby byl vhodný jako přenosný generátor elektrické energie. 

 

Díky jednoduchosti designu motoru je možné dosáhnout vysoké spolehlivosti. Což platí 

jako obecné pravidlo návrhu strojů, zejména se pak vyplatí limitovat počet a složitost 

pohyblivých součástí. Další zajímavou vlastností je schopnost pracovat jako chladič. Pokud 

do Stirlingova motoru dodáváme mechanicky energii, dojde k chladícímu cyklu, a tak je možné 

chladit prostor, který jindy můžeme využívat k dodávání tepelného zdroje energie pro pohon 

motoru. Dalším zajímavým příkladem je umístění setrvačníku na Stirlingův motor. Tím 

dosáhneme jisté formy „kinetické izolace“, kde zrychlení nebo zpomalení setrvačníku 

Stirlingova motoru ukládá teplo. V tomto případě je lepší ilustrací helikoptéra, která přistává za 

pomocí setrvačnosti hlavního rotoru, jemuž vypadl zdroj energie. Tudíž díky své setrvačnosti 

koná práci a vytváří nadále vztlak. Stirlingův motor se setrvačníkem koná práci a vytváří chlad 

i v prostoru, ,který již není přehřátý. V takovém případě je vhodno očekávat, že daný prostor 

podchladí a dojde k převrácení jeho chodu. Hodí se přirovnání ke kyvadlu, které v prostoru 

radiálně na svou osu přenáší potenciální energii ze strany na stranu.  

 

Další charakteristikou Stirlingova motoru je například to, že nepotřebuje spalovat kyslík, 

takže se hodí například pro vesmírné aplikace nebo důlní použití. Jedná se o motor s 

uzavřeným cyklem – můžeme vyžít jakékoliv palivo a motor se nezanese. Motor je možno 

hermeticky uzavřít. Spalování probíhá vně motoru, je kontinuální, což umožnuje čistější 

spalování a tichý chod.  

 

Problematické je pak zejména rychlé a efektivní měnění otáček. Je vhodnější Stirlingův 

motor využít pro aplikace s konstantním odběrem energie, což je také jeden z důvodů, proč 

není využívaný v automobilovém průmyslu. (1) 
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2 Aktuální používání a vývoj Stirlingových motorů 

Obecně se dá říct, že volně prodejných aplikací Stirlingových motorů pro praktické 

použití mnoho není. Je to dáno především tlakem na cenu, kde tradiční řešení většinou 

vyhrávají, co se týče poměru cena/výkon. Stirlingův motor je potom konkurencí vytlačen pro 

okrajové aplikace, kde nelze využít klasických řešení. Díky své vysoké flexibilitě si však 

Stirlingův motor udržuje své místo na trhu. Častý je prodej modelových Stirlingových motorů, 

sloužících jako dekorace a výukové pomůcky.  

 

 

2.1 Mobilní elektrické generátory  

Mobilní elektrický generátor je přenosný stroj, který mění mechanickou energii na 

elektrickou. Zdrojem mechanické energie může být mimo jiné Stirlingův motor. Aplikace 

mobilního generátoru může být například použití jako dočasný nebo záložní zdroj elektřiny. 

Žádané vlastnosti mohou být například možnost využít lokální palivo a vysoká spolehlivost.                 

Díky tomu může být Stirlingův motor vhodnou volbou pro tuto aplikaci. (16) (17) 

 

Inresol GENIOUS™ Mini CHP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Inresol GENIOUS™ Mini CHP je mobilní Stirlingův elektrický generátor, s možností 

kogenerace. Systém disponuje možností online monitorování operačních dat. Výrobce slibuje 

uživatelsky přívětivé rozhraní. Výrobce cenu neuvádí. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18 Využití mobilní kogenerační 

jednotky (18) 

Obrázek 17 Mobilní kogenerační 

jednotka Inresol GENIOUS™ Mini 

CHP (18) 
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Technické parametry: 

 

Elektrický výkon: neuveden, 60 Hz, 110 V ∿ 

Teplota: 600-1000 °C 

Druh paliva: Dřevěné pelety 

Doba bez údržby: 20 000 h 

(18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskuze: 

Stirlingův motor splňuje požadavky na mobilní elektrický generátor, proti běžným 

agregátům má výhodu užití různého lokálního materiálu jako palivo. Nicméně termoelektrické 

články toto umožňují také a produkty na nich založené budou rozhodně levnější. Oproti nim 

má Stirlingův motor sice daleko vyšší účinnost, ale to pro aplikaci mobilního generátoru, 

využívajícího lokálně dostupné palivo, nemusí nutně hrát velkou roli. Jistou výhodou by pak 

mohla být při dlouhodobějším využívání nižší náročnost na palivo, možnost kogenerace a 

případně nižší ekologický dopad na životní prostředí. 

 

 

 

 

Obrázek 19 Rozpad mobilní jednotky Inresol GENIOUS™ Mini CHP (18) 
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2.2 Kogenerační jednotky  

Podstatou kogeneračních jednotek je současná produkce elektřiny a tepla užitečného pro 

vytápění. Díky tomu, že zbytkové teplo využíváme, dosahují takové kogenerační jednotky 

velmi vysoké účinnosti.  

 

 

Obrázek 20 Kogenerační jednotka (19) 

 

Příkladem takové kogenerační jednotky je například systém ThermoGen od společnosti 

Combined Energy Technology.  

Systém ThermoGen má být vhodným řešením pro zákazníky s potřebou využití zemního 

plynu nebo propanu jako palivového zdroje. Výstupní energii vydává v kombinaci tepla (pro 

vyhřívání vody) a elektrické energie a to 1 kW energie elektrické a 6 kW energie tepelné. 

Jádrem tohoto systému je motor „Microgen Stirling Engine“. (19) (16) 

 

Příslibem tohoto systému je řešit zákazníkovu energetickou potřebu lokálně a čistě, za 

využití zemního plynu. Generování energie na místě pak umožňuje vyhnout se ztrátám elektřiny 

ve vedení mezi elektrárnou a místem využití. Tento fakt umožnuje dosažení vysoké celkové 

účinnosti systému. Dle tvrzení výrobce až 95%. Což jako řešení údajně umožňuje 86% snížení 

uhlíkové stopy na jednotku produkované elektrické energie. Zároveň tak slibuje ekonomičtější 

provoz než tradiční systémy pro topení v kombinaci s nákupem elektřiny. (19) 
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Technické parametry: 

  

Elektrický výkon: 1 kW, 60 Hz, 120 V ∿ 

Tepelný výkon: 6,5 kW  

Druh paliva: zemní plyn, propan 

Spotřeba paliva: 0,736238 m^3/h (zemní plyn) 

Celková účinnost: 95% 

Schopen generovat energii do sítě 

Životnost motoru „Microgen Stirling Engine“: 50.000 h 

 

Výrobce dále zveřejňuje diagram s běžným čtyřiadvacetihodinovým cyklem užívání energie.  

Jsou na něm zobrazeny dva domy s různými zdroji energie. Oba domy využívají elektricky 

napájená vozidla. (19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 21 Srovnání kogenerační jednotky s uhelnou elektrárnou (19) 

 

Dům v horní části obrázku s kogenerační jednotkou využívá zemní plyn pro produkci 

1kW elektřiny a 6,5 kW tepla. Předpokládá se 95% účinnost. Systém ThermoGen spotřebuje 

pro celodenní operaci 192 kWh zemního plynu, z toho 169,2 kWh je údajně využito. Zároveň 

je vytvořeno 33 kg oxidu uhličitého. 12,8 kWh je vyplýtváno. (19) 

Dům na spodní části obrázku využívá uhelnou elektrárnu jako zdroj elektřiny, která je 

také využita pro vytápění tepelným čerpadlem. Předpokládá se 32,5% účinnost elektrárny a 5% 

ztráty ve vedení. Tento dům vyžaduje 416 kWh uhelné energie na den, aby měl stejný 

energetický příkon. Množství účinně využité energie je stejné, ale v případě bez ThermoGen 

systému je vyplítváno 297,2 kWh a vyprodukováno 145 kg oxidu uhličitého každý den. Takže 

množství vyprodukovaného CO2 je čtyřnásobně větší. (19) 
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2.3 Výroba elektrické energie z energie solární 

Stirlingův motor je také možné využít pro generování elektrické energie, a to nejen pro 

lokální spotřebu, ale i pro komerční využití. Myšlenka komerčního využití stála za vznikem 

různých projektů, jejich úspěšnost však zatím nebyla příliš přesvědčivá.  

Jedním takovým projektem z posledních let, který stojí za zmínku (a dobře ilustruje 

problematiku využití Stirlingova motoru pro komerční produkci elektrické energie), je 

Arizonská testovací elektrárna Maricopa Solar Plant.  

 

Maricopa Solar Plant byla vlastněna a provozovaná společnostmi Tessera Solar a Solar 

Stirling Energy Systems (SES). Cílem bylo prokázat funkčnost konceptu a odhalit potenciální 

problémy před rozsáhlejším využitím demonstrované technologie SunCatcher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 22 Maricopa Solar Plant (20) 

 

 

Technický rozbor: 

Tato elektrárna byla složena z šedesáti jednotek „SunCatcher“. Každá jednotka byla 

vybavena dvanáctimetrovým segmentovaným parabolickým zrcadlem, které koncentruje teplo 

slunečního záření na ohřívák motoru, chladič byl chlazen vodou, pracovním médiem byl vodík. 

Využitý byl dvojčinný čtyřválcový Stirlingův motor. Každá jednotka měla za plného 

výkonu potenciál produkovat 25 kW, celá soustava šedesáti jednotek pak 1,5 MW elektrické 

energie. (21) (22) 

Celá elektrárna byla koncipována tak, aby šel jednoduše zvětšit počet jednotek, a tak množství 

produkované energie. 

 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Petr Podolák 

Analýza využití Stirlingových motorů v energetice 

 

27 

 

Každá jednotka mohla být díky servomotorům orientována ve dvou osách. To umožňuje, 

aby sledovala slunce nebo byla odstavena pro případ poruchy. Využití servomotorů a obecně 

velkého počtu pohyblivých součástí v extrémních podmínkách prašné Arizonské pouště se 

ukázalo jako velmi náročné na spolehlivost. (22) 

Prašné pouštní prostředí, vysoké teploty spolu s experimentální povahou celé elektrárny 

vyžadovaly dvě šestičlenné směny údržby. Údržba byla prováděna v noci. (22) 

Podle technické specifikace bylo možné provozovat elektrárnu do větrů o rychlosti až 56 

km/h. (22) 

 

Historie:  

Provozovatel měl desetiletou dohodu na prodej elektřiny státem Arizona vlastněné 

společnosti Salt River Project (SRP). Cílem SRP bylo dodávat 15% elektrické energie 

z obnovitelných zdrojů do roku 2025. Výstavba elektrárny stála přibližně 23 mil USD. Provoz 

elektrárny započal koncem roku 2009. Provozovatel se potýkal s problémy se spolehlivostí a 

finanční stránkou projektu, což ho vedlo v roce 2011 k vyhlášení bankrotu a následnému 

prodeji Maricopa Solar Plant. (22) 

SRP neměl zájem o to, aby nový vlastník znovu spustil provoz elektrárny, jelikož se 

obával o nedostupnost náhradních dílů.  Potom co firma zbankrotovala byla elektrárna 

vydražena a prodána čínské společnosti CondiSys Solar Technology v aukci za 250.000 USD, 

což ovšem nezahrnuje cenu demontáže a transportu. (23) 

Duševní vlastnictví součástí prodeje nebylo. Zdali bylo prodáno později zvlášť nebo ne, 

se mi bohužel zjistit nepodařilo. Čína se v posledních letech pokouší nahradit alespoň část své 

uhelné produkce energie produkcí z obnovitelných zdrojů. (23) 

 

Diskuze: 

Ačkoliv je populární myšlenka, že Stirlingův motor je potenciálně dobrý zdroj pro 

komerční produkci elektrické energie, v praxi naráží realizace na řadu problémů. 

Hlavním limitujícím faktorem využití Stirlingových motorů pro komerční produkci 

elektrické energie je jejich vysoká cena. Cenu by mohla snížit sériová výroba, ale pro tu je 

potřeba funkční koncept. Vývoj je však finančně náročný a bez financování ze státního rozpočtu 

často příliš riskantní.  

Problémy spojené se spolehlivostí slunce sledujících zrcadel pracujících v prašném 

prostředí je možno vyřešit skleníkovou zástavbou, jejíž cena ale snižuje atraktivitu tohoto 

řešení.  

Stirlingův motor je však možné použít i pro komerční aplikace jiné než solární. 

Geotermální energie je pro využití Stirlingova motoru poměrně vhodná, problémem je její 

nedostatečná dostupnost na většině povrchu planety. Spalování biomasy jako zdroje tepla je 

další vhodnou aplikací.  
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2.4 Ponorky se Stirlingovým motorem 

 

 

 

Obrázek 23 HSwMS Gotland (24) 

 

 

Speciální a poměrně úspěšnou aplikaci nalezl Stirlingův motor ve vojenských ponorkách, 

kde se oceňuje především jeho tichý chod a hůře odhalitelná zvuková stopa. (1) 

 

Některé vojenské ne-nukleární ponorky využívají Stirlingovy motory v systémech AIP 

(Air Independent Propulsion) čili na vzduchu nezávislé pohonné jednotky. Název je poněkud 

zavádějící, jelikož taková jednotka není určena přímo k pohonu ponorky. Stirlingův motor 

v jednotce AIP slouží k nabíjení baterií, pomocí spalování dieselového paliva v kombinaci s 

kyslíkem z tlakových lahví. Elektrická energie z baterie napájí elektromotor pohánějící lodní 

šroub a také je využita pro chod podpůrných elektrických systémů ponorky. Energie těchto 

jednotek bývá využíváno také pro přečerpávání kapaliny balastní nádrže ovládajících hloubku 

ponoru. (25) (26) 

Tento systém je také možné využít při modernizaci starších ponorek, kdy je k jejich trupu 

typicky přidána další sekce. 
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Kockums V4-275R Stirling Air Independent Propulsion Unit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technický rozbor: 

Výkon 75 kW 

Pracovní plyn: Hélium 

Palivo: Stlačený kyslík + diesel 

Chladící médium: mořská voda (tekutý dusík) (27) 

 

Dvě takovéto jednotky jsou uloženy uvnitř elastických zvukotěsných modulů. 

Ponorka nese dostatek stlačeného kyslíku pro provoz těchto AIP po dobu 14 dnů, při rychlosti 

5 uzlů (9.26 km/h). Maximální rychlost ponorky pod hladinou pomocí AIP a baterií je 20 uzlů 

(37.04 km/h). Ke spalování dieselového paliva dochází v přetlakové komoře, kde je dosaženo 

vyššího tlaku, než je tlak okolní vody, což umožňuje výfuk spalin bez nutnosti kompresoru a 

konání další práce, díky tomu můžou být také spaliny chladné a nezanechávají velkou 

infračervenou stopu. (26) 

 

Ponorky třídy Gotland švédského námořnictva využívají souběžně dvou dieselových a 

dvou V4-275R Stirlingových motorů. Pro chlazení V4-275R je využita okolní voda a pro 

potřeby zvýšeného chlazení bývají instalovány láhve s tekutým dusíkem, ten může být využit 

pro zvýšení výkonu nebo také pro nouzové chlazení.  

Dieselové motory bývají využity při pohybu na hladině a využívají ve spalovacím procesu 

atmosférický kyslík. Rychlost na hladině: 11 uzlů (20 km/h). (26) 

 

Diskuze: 

 Aplikace technologie AIP se Stirlingovými motory je již prokázaně úspěšná a nabízí 

velmi dobré parametry pro tichou práci nenukleárních ponorek pod hladinou. Při řadě 

námořních cvičení prokázaly ponorky třídy Gotland taktickou výhodu využití tohoto systému. 

Ačkoliv nemůžou nahradit jaderné ponorky, jsou takto vybavené bojové stroje dobrou možností 

tam, kde nevadí o něco nižší rychlost, ale je třeba tišší chod. Modulární povaha tohoto systému 

umožnuje jeho využití při modernizaci starších ponorek. 

Obrázek 24 V4-275R AIP (27) 
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2.5 Sondy, vesmírné aplikace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V současné době se pro nabíjení baterií ve vesmíru využívá prakticky jen několika málo 

možností. Jedná se o spalovací turbíny (alternátor raket), fotovoltaické články (kdekoliv je dost 

světla) a RTG jednotky.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední zmíněná skupina RTG (radioisotopové termoelektrické generátory) se využívá 

především tam, kde se nedá využít žádná jiná možnost. Je tomu tak kvůli jejich vysoké 

hmotnosti a velmi nízké účinnosti. RTG se skládá ze tří hlavních částí: radioaktivní palivo jako 

zdroj tepla, chladič, skrze který je teplo vyzařováno do vnějšího prostoru, a termoelektrický 

článek generující elektřinu.  

Radioaktivní palivo v podstatě funguje jako zásobník energie, která je z něj postupně 

uvolňována ve formě tepla. Na začátku je uvolňování tepla větší, jelikož počet částic, které ještě 

neprodělaly rozpad, je také větší. Postupem času se výkon takového článku snižuje, jelikož 

počet nerozpadlých částic určuje pravděpodobnost rozpadu v čase. V době poločasu rozpadu 

izotopů je výkon poloviční, než byl na začátku. Dle potřeby mise lze zvolit vhodný izotop 

s odpovídajícím poločasem rozpadu – čím vyšší výkon na hmotnost, tím kratší poločas.  

 Termoelektrický článek generuje elektřinu pomocí Peltierova jevu, pro který využívá 

tepelného rozdílu mezi palivovým článkem a chladičem. Termoelektrické články však dosahují 

účinnosti jen okolo 5-8 %. Výhodou těchto článků je ovšem vysoká spolehlivost, jelikož fungují 

pasivně, bez pohyblivých součástí. (28) 

Obrázek 26 Voyager1 (47) Obrázek 25 Curiosity (48) 

Obrázek 27 RTG jednotka (46) 
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 Nízká účinnost je problematická, jelikož je potřeba více těžkého radioaktivního 

materiálu, a tak i celkově vyšší hmotnost. Radioaktivní palivo je vzácné a drahé, NASA se chce 

také vyhnout problémům s veřejným míněním, kdyby došlo k explozi rakety v atmosféře 

s radioaktivním materiálem na palubě, takže panuje obecná snaha minimalizovat jeho množství.  

 Jednou takovou možností je nahradit klasické RTG takzvaným SRG (Stirling 

radioisotope generator).  SRG také využívá radioaktivní palivo jako zdroj energie, ale díky 

vyšší účinnosti ho potřebuje méně. Jedním takovým projektem je Advanced Stirling 

Radioisotope Generator. (29) 

 

ASRG (Advanced Stirling Radioisotope Generator) 

 

 

Obrázek 28 ASRG jednotka (29) 

 

 

Technický rozbor: 

 

Výkon: 130 w (na startu mise) 

Účinnost: 26 % 

Celková hmotnost: 32 kg 

Palivo: 1,2 kg plutonium-238 (PuO2) 

Rozměry: 0,76 m dlouhý; 0,46m x 0,4m široký 

Předpokládaná min. životnost: 17 let 

(29) 
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Celkový poměr výkonu ku hmotnosti je u ASRG zhruba dvojnásobně vyšší a hmotnost 

radioaktivního paliva je čtvrtinová v porovnání s běžným RTG. 

Systém obsahuje dva Stirlingovy motory, pracovním plynem je hélium. Pracovní písty 

motorů jsou magnetické a elektřinu generují v lineárním alternátoru. Motory jsou uloženy proti 

sobě tak, aby se vzájemně vyrušily jejich vibrace. Připojena je také kontrolní jednotka, která 

synchronizuje oba motory, snímá data a transformuje střídavý na stejnosměrný proud. Palivo 

je uloženo uvnitř tepelně a pevnostně odolného obalu tvořeného několika vrstvami z uhlíku a 

iridia. Dalším bezpečnostním prvek je keramická forma využitého paliva, které by se při nehodě 

rozpadlo na větší, nevdechnutelné a nerozpustné kusy. (29) 

 

Vývoj 

Původně byl systém ASRG vyvíjený v Glenn Research Center (za účasti The U.S. 

Department of Energy, NASA, Lockheed Martin a Sunpower Inc.). 

Projekt započal v roce 2000 s plánovaným rozpočtem 150 mil USD. Plánované bylo 

využití v misích kolem roku 2016. Byla vytvořena řada testovacích jednotek (bez nukleárního 

paliva), které celkem operovaly více než 33.000 hodin. Do roku 2013 však cena projektu 

stoupla na 260 mil USD, to spolu se snížením rozpočtu NASA vedlo k rozhodnutí ukončit tento 

projekt. NASA mimo jiné potřebovala finanční prostředky právě na výrobu plutonia a rozhodla 

se zbylé finanční prostředky z tohoto projektu použít na jeho produkci. 

 Ze zbylého hardwaru sestrojili v roce 2014 poslední testovací jednotku. Testy, které na 

ní pak v roce 2015 provedli, prokázaly nestabilitu ve výkonu již po 175 hodinách. NASA však 

nadále pokračuje se sníženým rozpočtem ve spolupráci se Sunpower Inc. na výzkumu SRG. 

Letuschopné jednotky se očekávají kolem roku 2028. (28) 

 

Diskuze: 

 

RTG byly dříve použity v misích jako například Viking, Voyager, Galileo, Casiny, New 

Horizons nebo třeba ve vozítku Curiosity. Z počtu misí i samotné podstaty radioizotopových 

článků jako jediného, spolehlivého, dlouhodobého, dostupného zdroje energie pro mise 

hlouběji ve sluneční soustavě a současné neefektivity využívaných zařízení je zřejmé, že 

v tomto směru je mnoho prostoru pro aplikace technologie Stirlingových motorů. Větší složitost 

a vysoké nároky na spolehlivost byly dosud nepřekonanou překážkou.  

Velký potenciál v blízké době představuje využití technologie generování elektřiny 

pomocí SRG pro navrhovanou základnu na měsíci, kde v době lunární noci nebude možno 

využívat solárních panelů. SRTG by pak mohla fungovat pro generování jak elektřiny, tak tepla. 

Přítomnost lidské posádky sice představuje problém z hlediska bezpečnosti využití 

radioaktivních látek, ale zároveň také znamená možnost oprav a tím pádem snížení nároků na 

spolehlivost, především využívalo-li by se zároveň několika nezávislých systémů pro 

generování energie. 

 Podstatnou výhodou je také fakt, že pro provoz SRG není potřeba velké množství 

drahého paliva, a tak je za správných okolností ekonomicky mnohem výhodnější. Dle názorů 

některých expertů je možné, že jednoho dne SRG zcela nahradí dosud užívané RTG články.  

 Celkově je možné říct, že pro aplikace ve vesmíru Stirlingův motor přináší mnoho 

lákavých charakteristik a tak, ačkoliv dosud nebyl příliš úspěšně využit, je jeho potenciál velký.  
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Obrázek 29 Stirlingův motor uvnitř 

Chevroletu Celebrity (32) 

3 Možnosti využití Stirlingových motorů při výrobě elektřiny a tepla s 

ohledem na ekologii a ekonomiku provozu 

 

3.1 Srovnání s motory s vnitřním spalováním 

 

V současnosti mají Stirlingovy motory vyšší pořizovací cenu než motory s vnitřním 

spalováním o stejném výkonu. Motory s vnitřním spalováním bývají ale konstruovány jen pro 

využití jednoho druhu paliva, a tak jsou hůře uplatnitelné pro využití obnovitelných zdrojů. 

 

Výhodou Stirlingových motorů je také to, že nevyžadují tak častou údržbu, což snižuje 

náklady na provoz. Tišší chod je vhodný například u kogeneračních jednotek, jelikož se 

vyskytují v okolí obytných prostor, a u ponorek, kde je tichý chod rozhodující taktickou 

výhodou. Jelikož je Stirlingův motor většinou účinnější a umožnuje ekologičtější chod, jeho 

pořizovací cena nemusí nutně do budoucna hrát tak významnou roli, jelikož ve snaze snižovat 

uhlíkovou stopu lze očekávat pozitivní vývoj stran dotací. 

Cenově jsou kompetitivní do výkonu zhruba 100kW (30) 

 

 

Pokusy o uplatnění v automobilovém průmyslu 

 

 

Obrázek 30 Chevrolet Celebrity (31) 

 

Poměrně úspěšným pokusem o uplatnění Stirlingova motoru byl NASA upravený 

Chevrolet Celebrity v roce 1986. Přičemž jeho technické parametry působí na svou dobu 

poměrně konkurenceschopně.  Akcelerace z nuly na 100 km/h za 12,4 s (o 0,6 s rychlejší než 

původní motor). Ve srovnání s původním motorem o 27 % nižší spotřeba v městském provozu 

a o 44 % nižší spotřeba na dálnici. Výkon 62 kW (původní motor 69 kW). (32) 

 

Problematické bylo ale například startování motoru, které za normálních podmínek trvalo 

30 s. Dalším problémem byla vysoká pořizovací cena motoru (např. kvůli složitým svařovaným 

tepelným výměníkům) a relativně krátká životnost některých těsnění (2000 h). (32) 

Automobilový průmysl je velmi konkurenční prostředí, a tak jakmile nějaká technologie 

zaujme prostor na trhu, je těžké ji nahradit ještě nedokonalou technologií ve vývoji. V dnešní 

době se automobilový průmysl spíše od spalovacích motorů odvrací k motorům elektrickým.   
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3.2 Distribuovaná vs koncentrovaná produkce elektrické energie a tepla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle průměrné vzdálenosti mezi místem produkce a spotřeby je možno vytvořit 

rozdělení na systém zcela centralizovaný na jednom konci a systém zcela decentralizovaný na 

konci druhém. Kde se na tomto spektru nachází bod nejekologičtější a nejekonomičtější závisí 

na dostupných technologiích, tyto body se mohou, ale nemusí, nutně lišit. Centralizovaný 

systém, ve kterém je využito vysoce účinné řešení (např. fúzní reaktor), může být ekologicky i 

ekonomicky výhodný i přes ztráty v síti. Naopak je-li dostupný zdroj energie pro centrální 

systém nepříliš ekologický (uhelná elektrárna), pak jakékoli další ztráty v síti jsou zbytečnou 

ekologickou zátěží, jelikož s podobnou nebo lepší účinností je možno vyrábět elektřinu lokálně. 

Centralizovaný systém je dále náchylný na poruchy, živelné katastrofy a cílené útoky. 

Nevýhodou decentralizovaného systému je vyšší složitost, rizika složitosti regulace sítě a vyšší 

náklady na údržbu. (33) 

Stirlingův motor, obzvláště je-li využit v kogenerační jednotce, umožnuje jednoduchou 

možnost pro decentralizaci sítě, jak teplovodní, tak elektrické. V současné době je dle všeho 

ekologické řešení pomocí distribuované sítě, ale ekonomicky je spíše výhodné centralizované 

řešení. Toto platí minimálně na místech, kde již existuje centralizovaná infrastruktura. 

 V zemích, kde ještě není vybudovaná efektivní elektrická síť, může být výhodnější 

rovnou začít budovat distribuovanou sít. Kogenerační jednotky by se tak mohly stát součástí 

infrastruktury rozvojových zemí, především pokud by byly podpořeny nějakým mezinárodním 

grantem pro ekologický rozvoj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 31 Centralizovaná (vlevo) a distribuovaná (vpravo) el. sít (33) 
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Ztráty v elektrické síti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z této mapy lze získat zajímavý přehled, například: 

Litva (22 %), Kyrgyzstán (24 %) a Mongolsko (15 %) mají vysoké ztráty v elektrické síti 

a také všechny tři státy prochází velmi chladnou zimou. Což z nich dělá poměrně zajímavé 

lokace pro uplatnění kogeneračních jednotek. Z těchto tří má Litva nejvyšší hrubý domácí 

produkt na jednotlivce (srovnatelný s ČR) a je členem EU, což ji staví do dobré pozice pro 

investice do kogeneračních jednotek. Jedním z důvodů vysokých ztrát je, že Litva importuje 

více než ½ svojí elektřiny ze zahraničí. (34) 

V kapitole o kogeneračních jednotkách se uvažovala ztráta v síti pouhých 5 %, i tak bylo 

výsledkem využití kogenerační jednotky snížení množství CO2 na ¼. V případě Litvy by se 

mohlo jednat ještě o podstatně lepší výsledek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 32 Mapa ztrát elektrické energie v síti v procentech (34) 
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Tabulka 1 Tabulka ztrát v El. síti v procentech (34) 

pořadí Mezinárodní jméno státu % ztrát v síti el. vedení 
1 Togo 71,0 
2 Libya 69,7 
3 Haiti 60,1 
4 Iraq 50,6 
5 Congo, Rep. 44,5 
6 Niger 41,8 
7 Namibia 36,2 
8 Venezuela, RB 36,0 
9 Honduras 34,9 

10 Nepal 32,2 
11 Gabon 27,8 
12 Jamaica 26,7 
13 Yemen, Rep. 25,8 
14 Kyrgyz Republic 23,7 
15 Albania 23,7 
16 Cambodia 23,4 
17 Ghana 22,6 
18 Lithuania 22,0 
19 Moldova 21,5 
20 Congo, Dem. Rep. 21,4 
21 Nicaragua 20,8 
22 Myanmar 20,5 
23 North Macedonia 19,9 
24 India 19,3 
25 Ethiopia 18,7 
26 Tanzania 17,7 
27 Montenegro 17,6 
28 Kenya 17,6 
29 Pakistan 17,1 
30 Algeria 17,1 
31 Tajikistan 17,0 
32 Zimbabwe 16,4 
33 Nigeria 16,1 
34 Syrian Arab Republic 15,9 
35 Korea, Dem. People’s Rep. 15,8 
36 Brazil 15,8 
37 Serbia 15,4 
38 Cuba 15,3 
39 Kosovo 15,0 
40 Zambia 15,0 
41 Turkey 14,8 
42 Tunisia 14,8 
43 Mongolia 14,8 
44 Mozambique 14,7 
45 Morocco 14,7 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Petr Podolák 

Analýza využití Stirlingových motorů v energetice 

 

37 

 

3.3 Potenciální aplikace 

 

V roce 1986 vydala NASA dokument, ve kterém se pokusili shrnout své poznatky o 

možnostech využití Stirlingova motoru. Součástí této studie bylo identifikovat potenciál pro 

využití Stirlingova motoru v různých odvětvích s ohledem na náročnost trhu a výroby. 

Výsledek je možno vidět na obrázku níže.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z tohoto si můžeme udělat obraz, jelikož do roku 2020 nedošlo k žádnému velkému 

pokroku ve využívání Stirlingova motoru v oblastech vysoké náročnosti. V oblasti nižší 

náročnosti, kromě již zmíněných aplikací v bodech 2.1-2.4 můžeme například uvést některé 

další potenciální aplikace s nižší náročností: stavebnictví a průmysl - ropné plošiny a arktické 

základny, klimatizace využitím hnacího a hnaného Stirlingova motoru a zemědělská čerpadla 

využívající čerpanou vodu jako chladící médium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 33 Potenciální aplikace dle NASA v roce 1986 (32) 
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Zemědělské využití 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Především v chudých oblastech světa jsou lidé a zemědělství sužováni nedostatkem 

vody. Jedním z problémů je drahé pumpování vody napovrch.  

Společnost Sunvention Solar Energy přišla s řešením, kde využívají solárního kolektoru 

pro pohon pomalého, nízkotlakého Stirlingova motoru, pro chlazení je využito čerpané vody. 

Systém se může natáčet okolo 2 os, aby bylo možné sledovat pohyb slunce po obloze. 

Z desetimetrové hloubky by měl být tento systém schopen za 1 den vypumpovat 80 000 l vody, 

při odhadované výrobní ceně 1250 USD. Cílem zde není vytvořit vysokoúčinné, technicky 

pokročilé řešení, ale naopak levné, jednoduché a dostatečně funkční zařízení pro využití 

v zemědělství. Trh pro takováto zařízení je pak především Indie a Afrika. (35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro čerpání vody na zemědělské využití existuje také například návrh využít kombinaci 

solárních panelu a nízkoteplotního Stirlingova motoru. V obrázku jde vidět také využití 

tekutého pracovního pístu.  

 

Obrázek 35 Návrh pumpy, Jokar a Tavakolpour-Saleh (15) 

Obrázek 34 Solární čerpadlo společnosti Sunvention Solar Energy (35) 
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Jelikož množství lidí žijících pod hranicí chudoby je dlouhodobě na sestupu, klesá i 

nutnost pro primitivní zemědělská řešení. V příštím desetiletí se očekává další pokles chudoby, 

poslední postiženou oblastí zůstane pravděpodobně subsaharská Afrika. Pokud je vhodnější pro 

zemědělství centralizovaná produkce, jak ukazují data z vyspělých zemí, potom jsou tyto nízko-

technologické zemědělské aplikace spíše dočasným podpůrným řešením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 36 Procenta světové populace žijící pod hranicí chudoby (34) 

Obrázek 37 Procenta populace pracující v zemědělství (34) 
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Obrázek 38 Čistírna odpadních vod (49) Obrázek 39 Dobytek jako zdroj biomasy (50) 

Spalování biomasy 

Za biomasu lze považovat jakýkoliv materiál organického původu, může se jednat 

například o: dřevo, potravinářský odpad, zemědělský odpad nebo odpad lidský – z čistíren 

odpadních vod. Snaha využít biomasu není nikterak nová, dřevo bylo jedním z prvních zdrojů 

energie pro lidstvo.  (36) 

Kmeny žijící v náročných prostředích s nedostatkem dřeva dodnes občas využívají zvířecí trus 

pro vytápění.  

Spalováním biomasy je možné uvolnit uloženou chemickou energii do energie tepelné. 

S ohledem na nízkou kvalitu spalin se pro spalování biomasy nevyužívají motory s vnitřním 

spalováním. Namísto toho jsou vhodné buď parní oběhy, nebo právě Stirlingův motor. Jedná 

se o vhodnou aplikaci pro využití Stirlingova motoru, především využije-li se pro kogeneraci 

energie i zbylé teplo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Stirlingův motor je pro spalování biomasy vhodný díky své vysoké účinnosti a faktu, že 

se jedná o motor s vnějším spalováním. Několik systémů, které využívají Stirlingův motor na 

splavování biomasy již existuje. Při úvaze o tom, jestli je ekologické vytvářet energii 

spalováním biomasy, je třeba také uvážit, že některé organické odpady při rozkladu bakteriemi 

produkují metan, který je přibližně 20x horším skleníkovým plynem než CO2. (36) (1) 

Z ekonomického hlediska je nutno odpad stejně svážet a skladovat, nebo likvidovat, takže 

jakýkoliv další ekonomický přínos je vítaný. Problémem je především pořizovací cena a dlouhá 

návratnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 40 Výhody a Nevýhody biomasy (36) 
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Arktické a antarktické základny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potřeba pro kogeneraci na arktických a antarktických základnách je poměrně zřejmá. 

Především pak v případě antarktických základen, jejichž zásobování je velmi složité, je vhodné 

využít účinné metody pro vytváření elektřiny i za cenu vyšších pořizovacích nákladů pro 

vybavení. V současné době se používají především dieselové generátory, občas doprovázené 

malými větrnými turbínami.  

 

Ropné plošiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na světě je v roce 2020 zhruba 1470 ropných plošin, (37) kde každá z nich má potřeby, 

co se týče elektrické a tepelné energie. V současnosti je produkce realizována převážně pomocí 

generátorů s vnitřním spalováním. S ohledem na odlehlost je zde vyžadována vysoká 

spolehlivost, a pro kogenerační jednoty se Stirlingovým motorem by to mohla být zajímavá 

potenciální aplikace. Jelikož se jedná o prostředí s vysokým obsahem soli, musí být téměř 

všechno vybavení speciálním produktem na míru (odolnost proti soli bývá zajištěna volbou 

korozivzdorných materiálu, nátěry a povlaky).  

Obrázek 41 Dánská výzkumná stanice Zackenberg (51) 

Obrázek 42 Ropná plošina (52) 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Petr Podolák 

Analýza využití Stirlingových motorů v energetice 

 

42 

 

Obrázek 43 Důlní prostředí (54) 

Obrázek 44 Značka 

ATEX (53) 

Využití ve výbušném prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pokud by bylo z nějakého důvodu potřeba generovat mechanickou energii lokálně ve 

výbušném prostředí, Stirlingův motor by mohl být dobrou volbou. Pro tuto aplikaci by se 

pravděpodobně hodil nízkoteplotní Stirlingův motor, jelikož ve výbušném prostředí musíme 

uvažovat teplotní třídy. (Nejvyšší teplota na povrchu bude na ohříváku motoru.) Realistické 

využití by mohlo být například pro pohon kompresoru pneumatického systému v dole, 

tepelným zdrojem by mohlo být například odpadní teplo z ostatní mechaniky, pro chlazení by 

bylo možné využít vzduch z ventilace. Případně pro odčerpávání podzemní vody stejným 

způsobem, který je popsán v zemědělském využití. 

Ačkoliv je těžké nalézt výbušné prostředí, ve kterém by bylo potřebné generovat energii 

lokálně, je zajímavé si uvědomit, že pravděpodobně žádný jiný motor by nemohl splnit 

podmínky pro výbušné prostředí, rozhodně ne motory s podobnou účinností.  

Stirlingův motor ve výbušném prostředí by bylo potřeba uzemnit z důvodů ochrany 

proti statické elektřině, za pracovní médium takového motoru by bylo vhodné zvolit hélium 

nebo jiný inertní plyn. Jelikož je Stirlingův motor možné hermeticky uzavřít, prašné prostředí 

pro nej nemusí být problém.  

 

 

Tabulka 2 Teplotní třídy ATEX (38) 

Teplotní 

třída 

Maximální 

povrchová teplota 

Maximální přípustná povrchová 

teplota pro trvale horké povrchy 

T1 ≤ 450 °C 440 °C 

T2 ≤ 300 °C 290 °C 

T3 ≤ 200 °C 195 °C 

T4 ≤ 135 °C 130 °C 

T5 ≤ 100 °C 95 °C 

T6 ≤ 85 °C 80 °C 
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3.4 Úvaha vhodného využití 

 

 

Obtížně zpracovatelné zdroje energie: Stirlingův motor je možné využít pro aplikace, 

kde je zdroj tepla těžko zpracovatelný jinak, to je geotermální, solární, odpadní teplo a 

spalování biomasy nebo jaderných zdrojů. 

 

 

Uplatnitelnost na trhu: Obecně je možno rozdělit úspěšné aplikace Stirlingova motoru 

dle ceny na levné a drahé. Ve středním cenovém prostoru bývají úspěšněji využívány jiné 

technologie.  

 

Levné: lehce vyrobitelné, technologicky nenáročné, s nízkou účinností, většinou 

nízkoteplotní (zemědělská čerpadla, modely). Jednoduchý Strirlingův motor je možné vyrobit 

z lehce dostupných materiálů, pokud se příliš nedbá na vysokou účinnost.  

Vhodné využití s ohledem na nižší výkonovou hustotu, co se týče objemu a váhy ve 

srovnání s motory s vnitřním spalováním, spadá pro aplikace buď stacionární, nebo takové, kde 

není příliš nároků na prostor.  

 

Drahé: technologicky pokročilé s vyšší účinností a tam, kde jsou další unikátní vlastnosti 

Stirlingova motoru atraktivní (ponorky, kogenerační jednotky). Možnost vytvořit hermeticky 

uzavřené systémy se může hodit nejen ve vesmírném průmyslu, ale také ve výbušném prostředí.  

 

 

Konstrukční výhody pro certifikaci: 

Produkty na trhu musí splňovat platnou legislativu a díky konstrukčním rozdílům je to 

pro jednotlivá zařízení méně, nebo více problematické. Konstrukce Stirlingova motoru v tomto 

směru nabízí řadu výhod. Uvedu příklady aplikací v železničním a výbušném prostředí. 

 

Železniční aplikace často vyžadují: 

Certifikaci Fire and smoke - absence materiálů produkujících kouř při požáru 

(především na povrchu sestav). Přičemž konstrukce Stirlingova motoru je k tomuto vhodná. 

Vysokou těsnost proti vniknutí prachu a vody IP. Stirlingův motor je zpravidla dobře uzavřen, 

a tak by prach mohl prakticky způsobovat potíže pouze na chladiči a ohříváku, proti čemuž by 

bylo možné navrhnout ochranu. 

Odolnost proti vibracím by musela být zohledněna při konstrukci. 

 

Výbušné prostředí: Díky uzavřené konstrukci by šlo Stirlingův motor poměrně snadno 

certifikovat pro Atex. Za předpokladu splnění podmínek evropských norem by mohl být 

Stirlingův motor dokonce považován za čistě mechanické zařízení, které nemže být zdrojem 

iniciace výbuchu, a tak by bylo dokonce možné debatovat o nutnosti ATEXOVÉ certifikace. 

(Problematika výbušného prostředí je více rozebrána v předchozí kapitole.) 
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3.5 Problémy s technologií Stirlingova motoru  

 

Vysoká pořizovací cena Stirlingova motoru – její příčinou jsou především: drahé materiály 

a náročnost výroby. 

 

Drahé materiály: tepelné výměníky ohříváků pracují ve vysokých teplotách a poměrně 

náročných podmínkách. Korozivní prostředí spalin a konstantní tepelné a tlakové namáhání 

vyžadují speciální materiály. Tento požadavek na speciální materiály zvyšuje cenu motoru. 

Ohřívák pak může stát až 40 % z celkové ceny motoru. (39) 

Jelikož je teplo do motoru přidáváno z ohříváku, má ohřívák vždy teplotu ještě vyšší než 

teplá část cyklu, to je v kontrastu s motory s vnitřním spalováním, kde nejvyšší teplota je uvnitř 

válce, a to jen krátký okamžik, takže stěny motoru se nemusí vypořádávat s tak vysokými 

teplotami. 

 

Náročnost na přesnost výroby: Některé součásti jako například písty, pístnice a pístní 

tyče musí být vyrobeny s vysokou přesností. To sice částečně platí u všech motorů, ale kvůli 

náročným podmínkám, ve kterých některé z těchto součástí musí pracovat ve Stirlingově 

motoru, je zde tento problém velmi citelný.   

 

Vysoká cena za účinnost: Konstruktéři někdy příliš hledí na účinnost motoru bez 

ohledu na aplikaci. Zbytečný tlak na vysokou účinnost občas žene cenu motoru zbytečně 

vysoko. (Občas se uvádí, že každých 5 % zdvojnásobí cenu motoru.) Tam, kde je dostatek 

levného paliva, nemusí být vysoká účinnost žádoucí s ohledem na návratnost. Tudíž je třeba se 

vždy zamyslet, jak vysokou účinnost aplikace vyžaduje. 

 

Rozměry chladiče: Účinnost Stirlingova motoru je nejvyšší, když je velký rozdíl mezi 

teplotou chladiče a ohříváku. Nízká teplota v chladiči vede mimo jiné k potřebě zvětšovat 

rozměry chladiče. Velikost chladiče způsobuje problémy s přepravou a výrobou, mimo jiné 

také komplikuje snahy o uplatnění v automobilovém průmyslu. 

 

Objemová hustota výkonu: Nízkoteplotní Stirlingovy motory mají nízkou výkonovou 

hustotu, takže zaobírají velký objem a produkovaný výkon není příliš vysoký. Jeho využití je 

vhodné jen tam, kde není příliš velký tlak na využití prostoru. 

 

Pomalý start: Dalším problémem s využitím Stirlingova motoru je například pomalý 

start. Motor se musí nejprve zahřát na pracovní teplotu a až potom podává plný výkon. To sice 

platí téměř u všech motorů, nicméně u Stirlingova motoru tento proces trvá déle než u většiny 

ostatních. 

 

Složitá regulace výkonu: Pokud aplikace vyžaduje schopnost motoru měnit výkon, 

musí tomu být uzpůsobena jeho konstrukce. Pro změnu výkonu se využívá změna tlaku, změna 

fázového úhlu přemisťovacího a pracovního pístu nebo změna přiváděného tepla. 
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Obrázek 46 Tlakové láhve s vodíkem (55) Obrázek 45 Tlakové láhve s héliem (56) 

3.6 Volba pracovního plynu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nejvhodnější jsou plyny s nízkou tepelnou kapacitou, jelikož u nich vede již malé 

množství přidaného tepla k velkým nárustům tlaku. Mezi takové plyny patří především vodík 

a hélium. Při využití vodíku je podle některých studií možno dosáhnout zhruba o 5 % vyšší 

absolutní účinnosti. (40) Nicméně využití vodíku sebou přináší i řadu problémů. 

Vodík je jeden z nejvýbušnějších plynů. Molekuly vodíku je velmi obtížné těsnit, jelikož 

má velmi malé rozměry a nízkou molekulární hmotnost. Kvůli difuzi vodíku může dokonce 

docházet k únikům difuzí skrze stěny např. v ohříváku. Vodíková difuze dále způsobuje (hlavně 

u ocelí) tzv. vodíkové křehnutí materiálu.  

Nejčastěji užitým plynem pro technologicky pokročilé Stirlingovy motory je hélium, 

jelikož má pozitivní vlastnosti podobné vodíku, ale nemá stejné problémy, co se týče 

výbušnosti, úniků a vodíkového křehnutí materiálu. Je to inertní plyn. Nevýhodou hélia je ale 

například poměrně vysoká cena tohoto plynu. Některé vysokotlaké systémy konstantně 

vyžadují láhve se stlačeným plynem pro doplnění uniklého plynu.  

Kromě těchto plynů je také možné jako pracovní médium využít např. vzduch, nicméně 

využití vzduchu vede k nižší účinnosti. Motory pracující se stlačeným vzduchem mají také 

kvůli konstrukčním změnám několikrát nižší výkonovou hustotu na objem motoru. Dalším 

problémem stlačeného vzduchu (podobně jako u vodíku) je nebezpečí výbuchu. K tomu může 

dojít například, když se stlačený vzduch dostane do kontaktu s mazivem.  

 

 

 

 

 

 

Tabulka 3 Ceny plynů 

 

Plyn Přibližná cena za 1 kg 

plynu v USD  

Vodík 1,39 (41) 

Hélium 24 (42) 
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Obrázek 47 Tepelná vodivost (57) 

3.7 Spekulativní využití Stirlingova motoru v budoucnosti 

 

Pokud budeme uvažovat vzdálenější časový horizont, lze spekulovat, co potenciální 

budoucí technologie přinesou za možnosti pro využití Stirlingova motoru. 

 

Tepelná supravodivost umožnuje transport tepla beze ztrát, podobně jako běžná 

supravodivost vedení elektrické energie. Teplo se pak šíří rychlostí zvuku materiálem. 

Takováto vlastnost by byla velmi výhodná pro řadu konstrukčních řešení. V dnešní době 

je tuhý materiál s nevyšší tepelnou vodivostí diamant, dle některých experimentů graphene. 

Z dostupnějších materiálů má dobrou tepelnou vodivost například stříbro nebo měď.  

Tepelně supravodivé materiály jsou teoreticky možné. (43) (Ačkoliv je tepelná 

supravodivost teoreticky možná, nikdo zatím nenaleznul nebo nevyvinul materiál s touto 

vlastností.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tepelně supravodivý materiál s rozměry v řádech metrů má z praktického hlediska 

stejnou teplotu na obou koncích. Není tedy potom problém se zásobováním pracovního plynu 

uvnitř tepelného výměníku velkým množstvím tepla, které by jiný materiál na horké straně 

roztavilo. Stejně tak by nedocházelo k problémům s tepelnou roztažností, odstraněnými 

homogenní teplotou materiálu. 

 

Tepelně supravodivý kabel by potom umožnil například připojit ohřívák k zemskému 

jádru a chladič k ledovci. Vzniklý tepelný tok by se uvnitř Stirlingova motoru částečně 

transformoval na práci.  

  

Lze očekávat, že cena a fyzikální vlastnosti by byly u tepelně supravodivých materiálů 

limitujícím faktorem, podobně jako je tomu nyní u materiálů s elektrickou supravodivostí. 
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DISKUSE 

 

V této bakalářské práci byl proveden stručný úvod do problematiky Stirlingova motoru, 

jeho aplikací a ekonomicko-ekologických dopadů.  

 

V první kapitole byla stručně popsána jeho funkce, základní konstrukční prvky a varianty. 

 

V druhé kapitole jsem se věnoval aktuálnímu využití a vývoji Stirlingových motorů. Zde 

jsem využil metodu případové studie, kde jsem se ke každé uvedené aplikaci snažil uvést 

příklad z praxe a podrobil ho kritické analýze.  

 

Mobilní elektrické generátory se Stirlingovým motorem nejsou na trhu lehce dostupné. 

Ačkoliv jich lze na internetu nalézt celou řadu, ve velké většině případů se jedná o podvod a 

produkt ve skutečnosti buď neexistuje, nebo je založen na jiném principu. 

 

Kogenerační jednotky využívající Stirlingův motor se naopak ukazují jako poměrně 

smysluplná aplikace této technologie. Ekologicky jsou velmi přínosné a zároveň umožní šetřit 

peníze (za správných okolností). Na trhu jsou dostupné však jen v omezené míře a často příliš 

drahé, s příliš dlouhou návratností investice na to, aby byl produkt lukrativní pro veřejnost. 

 

Komerční výroba elektrické energie ze solární za využití technologie Stirlingova motoru 

se dle dosavadních pokusů jeví jako nevhodná, a to nejen v případě zmíněné Maricopa Solar 

Plant, ale i v ostatních podobných projektech. Ačkoliv je účinnost Stirlingova motoru 

významně vyšší než u solárních panelů, zdá se, že vyšší pořizovací náklady a nedostatečná 

spolehlivost vedou k nepravděpodobnému komerčnímu využití. Toto však platí pro solární 

panely, využití geotermálních zdrojů nebo biomasy může vést k jiným výsledkům.  

 

V aplikaci pro ponorky jsem uváděl třídu Gotland, kde se tato technologie úspěšně 

využívá pro tichý chod v jednotkách AIP. Podle všech indikací je to také vhodná volba pro 

modernizaci ostatních nenukleárních ponorek. 

 

Ve vesmírných aplikacích jsem uvažoval využití SRG, kde Stirlingův motor nabízí 

podstatně lepší parametry nežli klasické RTG. Tyto projekty jsou ve fázi vývoje, ten je bohužel 

komplikovaný a nejslibnější projekt ASRG byl prozatím v podstatě zmražen, když jej NASA 

přestala financovat. Nicméně tento koncept je zatím pravděpodobně nejúčinnějším realistickým 

zdrojem energie pro mise, kde nelze spoléhat na sluneční záření. 

 

Ve třetí kapitole diskutuji využití technologie Stirlingova motoru v ekologicko-

ekonomickém kontextu. Srovnávám ho s ostatními zdroji energie a uvažuji, kde má své 

uplatnění. Věnuji se možnostem využití v automobilovém průmyslu, rozdílům mezi 

distribuovanou a centralizovanou energetickou sítí, diskutuji úspěšné existující aplikace a 

zabývám se potenciálními aplikacemi a uvádím problémy s technologií.  
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ZÁVĚR 

 

 

Stirlingův motor je zajímavá technologie s řadou unikátních charakteristik, díky kterým 

se hodí do speciálních aplikací. Zároveň jeho nízký počet součástí umožňuje výrobu levných 

variant, které i přes svou nízkou účinnost mohou být vhodné pro masové využití v nenáročných 

aplikacích jako je například zemědělství (a to především v rozvojových zemích).  

 

Běžné motory s vnitřním spalováním jsou obecně technologicky pokročilejší a mají širší 

uplatnění na trhu v rámci běžných aplikací. Kvůli vysoké soutěživosti v automobilovém 

průmyslu je uplatnění Stirlingova motoru v tomto odvětví, také s ohledem na současné trendy 

(nakloněné spíše elektromobilům), velmi nepravděpodobné.  

 

Pro komerční výrobu elektřiny z energie solární se dle dostupných informací technologie 

Stirlingova motoru příliš nehodí, a to i kvůli složitosti ostatních potřebných zařízení a s tím 

spojenou údržbou a vysokou pořizovací cenou.  

 

Speciální a úspěšnou aplikací Stirlingova motoru, na které lze dobře znázornit jeho 

unikátní charakteristiky, je například využití v ponorkách Švédského námořnictva.  

 

Zajímavý je také výzkum Stirlingova motoru ve vesmírném průmyslu, kde nabízí jednu 

z nejúčinnějších možností transformace nukleární energie na energii elektrickou.  

 

Ekologické výhody využití Stirlingova motoru se ukazují především u kogeneračních 

jednotek, které však v současné době nejsou ekonomicky příliš výhodné především kvůli 

vysoké pořizovací ceně, a tudíž i mnohaleté návratnosti.  

 

Při porovnání účinností elektrických sítí jednotlivých států je zjevné, že některé by mohly 

profitovat z okamžitého využití kogeneračních jednotek daleko více než jiné. Kogenerační 

jednotky mají velký potenciál v rozvojových zemích a státech s nedostatečnou infrastrukturou, 

kde by jejich nasazení sice pravděpodobně vyžadovalo mezinárodní investice, ale mohlo by 

vést k jejich ekologicky udržitelnému rozvoji.  

 

Mezi potenciální využití Stirlingova motoru vyplývající i z jeho konstrukčních vlastností 

by mohlo patřit využití v „nehostinných“ podmínkách, což což umožňuje především jeho 

konstrukce s malým počtem součástí a s vysokou těsností. 

 

Celkově je možno říci, že ačkoliv má technologie Stirlingova motoru své nevýhody, 

především vysokou pořizovací cenu, její speciální vlastnosti umožňují uplatnění v situacích, 

kdy běžná řešení nejsou možná nebo vhodná. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

Symbol Veličina Jednotka 

S Entropie J ∙ K−1 

Q Teplo J 

T Termodynamická teplota K; °C 

t Čas 𝑠; h 

p Tlak Pa 

V Objem m^3 

U Napětí V 

f Frekvence 1/s 

n Účinnost % 

W Práce J 

P Výkon W; kW; mW 

v Rychlost 
m/s; km/h; 

uzly 

m Hmotnost kg 

   

   

Tabulka 4 Seznam použitých symbolů a zkratek 
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