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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřená na návrh a výrobu elektrocentrály poháněné jednočinným 

pístovým parním motorem. Práce zahrnuje uvedení do dané problematiky parních motorů od 

historie do současnosti. Jednotlivé součásti parní elektrocentrály jsou nejdříve rozebrány 

teoreticky. Následně je popsán výrobní postup mechanických a elektrických součástí a jejich 

možné optimalizace pro daný systém. Součástí práce je také vývoj nových komponentů parní 

elektrocentrály za účelem zvýšení účinnosti. Je zde pojednáno o možnostech využití získané 

elektrické energie pro malé aplikace. Výsledkem práce je zprovoznění a proměření celého 

systému. V závěru pojednává o dosažených výsledcích a možnostech modifikace parních 

elektrocentrál.  

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:   parní motor; parní stroj; parní elektrocentrála; generátor; 

elektrocentrála; pára; píst 

 



 Abstract 

 

7 

ABSTRACT 

My bachelor thesis is focused on design and production of power generator driven by single-

acting piston steam engine. Thesis includes introduction into the issue of steam engines and their 

history and it describes construction of their individual elements. The next part of the thesis 

describes manufacturing process of electrical and mechanical components and their optimization 

for given system. Thesis also includes research and development of new components of the steam 

engine in order to increase its efficiency and it describes possibilities of using the energy for 

small applications. The result of the thesis is a measurement and commissioning of the entire 

system. In conclusion achieved results and options of modification of steam power generators are 

discussed.  

 

KEY WORDS:  steam engine; steam machine; steam power generator; generator; 

power generator; steam; piston 
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1 ÚVOD 
Téma bakalářské práce se zabývá problematikou výroby elektrické energie pomocí parních 

motorů. Konkrétně se jedná o jednočinný pístový parní motor s rozvodem páry pomocí rotačního 

ventilu. Celková myšlenka parních elektrocentrál je založená na jednoduchosti a spolehlivosti 

konstrukce. Výroba elektrické energie pro malé systémy pomocí parních elektrocentrál je 

založena na ekonomičnosti, ekologičnosti a nezávislosti na fosilních palivech. 

Následující kapitola se zabývá historií parních strojů a uvedení do problematiky teorie 

parních motorů. Pojednává se zde o rozdělení parních motorů a jejich následné využití v praxi. 

Závěr kapitoly je věnován teoretickému rozboru konstrukce jednotlivých součástí parní 

elektrocentrály. 

Celá třetí kapitola je věnována praktické konstrukci mechanických částí parního motoru. 

Jsou zde uvedeny postupy výroby jednotlivých součástí. Část kapitoly se věnuje výrobě 

navrženého prototypu parního vyvíječe a jeho součástí. 

Čtvrtá kapitola pojednává o vlastní navržené konstrukci elektrické části parní elektrocentrály. 

Je zde uveden zvolený typ generátoru a jeho katalogové parametry. V jedné části kapitoly je 

popsán systém přenosu točivého momentu parního motoru na samotný generátor. 

Pátá kapitola popisuje postup při kompletaci parní elektrocentrály a její následné uvedení do 

provozního stavu. Je zde pospáno bod po bodu umístění jednotlivých součástí. 

Předposlední kapitola zahrnuje výstupní hodnoty z testování parní elektrocentrály. V jedné 

z částí kapitoly je popsána výroba páry. Jsou zde také zahrnuty výsledky z měření tepelných ztrát. 

Závěrečná část bakalářské práce obsahuje shrnutí poznatků dosažených studií problematiky 

parních elektrocentrál a výsledků získaných měřením na funkčním vzorku. 
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2 OD PARNÍHO STROJE K PARNÍ ELEKTROCENTRÁLE 

2.1 Historie parního stroje 

Z historického hlediska parních strojů můžeme považovat jako první mechanický stroj s parním 

pohonem stroj Héróna alexandrijského, který se objevil již v 1. Století našeho letopočtu. Na 

praktické využití však nedošlo, protože sám vynálezce stroj považoval za hračku [1,2]. 

Praktického využití se parní stroj dočkal na počátku 18. Století, kdy v důlních šachtách 

potřebovali zefektivnit výrobu. Do té doby se zatápějící důlní šachty odvodňovali za pomoci 

lidské síly dělníků a věder, pomocí kterých vynášeli vodu ven z dolů. To skončilo roku 1712, kdy 

Angličan Lord Newcomen vynalezl tzv. „Ohňový stroj“. Ten byl založen na principu roztažnosti 

plynů vlivem tepla, kdy expandovaná pára ve válci stroje tlačila píst před sebou. Síla vyvinutá 

pohybem pístu byla jednoduchým mechanismem přenášena na důlní čerpadlo [1,2]. 

Roku 1765 James Watt oddělením expanzní a kondenzační částí zdokonalil parní stroj. 

Nejprve oddělil kondenzaci do zvláštního prostoru mimo válec, tím pádem stěny válce nebyly tak 

ochlazovány. Poté začal stroj pohánět tlakem vyšším než je tlak atmosférický. To vše vedlo 

k výraznému zlepšení účinnosti stroje. To se stalo vrcholem průmyslové revoluce, která začala 

ovlivňovat celý svět a 19. Století bylo nazýváno jako století páry. Největšího úspěchu se parní 

stroj dočkal v drážní a lodní dopravě a v těžebních dolech. V drážní dopravě a v těžebních dolech 

se udržel nejdelší dobu. V průběhu 20. Století byl postupně vytlačován efektivnějšími stroji. 

V dopravě spalovacími motory, v průmyslu a energetice elektrickými motory a parní turbínou 

[1,2]. 

 

1 - Píst 6 - Excentrický mechanismus (jednoduchý vnější rozvod) 

2 - Pístní tyč 7 - Setrvačník 

3 - Křižák 8 - Šoupátko 

4 - Ojnice 9 - Wattův odstředivý regulátor 

5 - Klika čepu ojnice  

Obr. 2-1 Schématický popis jednoválcového parního stroje [2] 
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2.2 Pístový parní motor 

Jelikož tématem této bakalářské práce je elektrocentrála s parním motorem, musíme nejdříve 

objasnit rozdíl mezi parním strojem a parním motorem. 

Parní stroj zdokonalen panem Jamesem Wattem dosahoval maximální účinnosti mezi 5–15 

% při maximálních otáčkách 200–500 ot·min
-1

. Jako jeho hlavní nedostatky můžeme zmínit 

přílišnou rozměrnost, vysokou hmotnost, nutnost mazání olejem. Abychom takovým strojem 

dosáhli větších výkonů je zapotřebí výrazně zvýšit tlak páry, a spolu s tím se zvětší celkové 

rozměry stroje. Tím pádem jako další nevýhodu můžeme zmínit špatnou manipulovatelnost [1,3]. 

Nástupcem parního stroje je pístový parní motor, který se dá popsat jako tepelný stroj 

s vnějším převodem tepla (teplo přivádíme z parogenerátoru nebo parního kotle a odvádíme 

expanzí páry do okolí motoru nebo do kondenzátoru). O přeměnu tepelné energie na 

mechanickou práci se pak stará píst společně s hnací hřídelí, jež převedou tuto práci na krouticí 

moment. Za konstrukční inovaci těchto motorů můžeme považovat nahrazení pístu s válcem za 

membránový systém pohonu. Na výstup motorů pak můžeme připojit typy různých točivých 

strojů. Otáčky motorů se pohybují mezi 1000–2000 ot·min
-1

 (o jeden řád výš než parní stroje) při 

teplotě 200 °C a tlaku okolo 1,5 MPa. Takovýchto hodnot dosáhneme při výrazně nižších 

rozměrech než by byl rozměr parního stroje. Výkon motoru je přímo úměrný otáčkám motoru, 

což můžeme vyjádřit vztahem uvedeným níže [1,3,4].  

 

𝑃 = 𝑉𝑧 · 𝑛 · 𝑝𝑖𝑠 · 𝜂 [𝑊]     (2.2.1) 

Kde:  

P [W] – výkon 1 válce 

Vz [m
3
] – zdvihový objem válce 

n [s
-1

] – otáčky 

pis [Pa] – střední indikovaný tlak páry ve válci  

η [-] – účinnost motoru 

 

Ze vztahu lze tedy vidět, že výkon můžeme ovládat pomocí tlaku páry, což zároveň 

ovlivní otáčky motoru.  

2.2.1 Rozdělení PM 

Pístové parní motory lze rozdělit dle následujících hlavních parametrů [1,6]: 

a) Rozvod páry 

 Pístovým šoupátkem – všechny fáze rozvodu páry (plnění, expanze, výfuk,                                

komprese) obstarává šoupátko 

 

 Ventilovým rozvodem – lze lépe nastavovat rozvod páry (větší účinnost motorů) 

 

b) Druh expanze 

 Výfukové – pára je odváděná výfukem přímo do atmosféry 

 

 Kondenzační – pára je odváděná do kondenzátoru kde je možné její následné 

zpracování (ekonomičtější řešení) 
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c) Počet expanzí 

 Jednočinné – pára na píst působí jen z jedné strany po dobu půlotáčky a druhou 

půlotáčku vykonává setrvačná síla (nutné správné navržení setrvačníku) 

 

 Dvojčinné – pára na píst působí z obou stran (pravidelnější chod) 

 

d) Počet válců 

 Jednoválcové – nejjednodušší koncepce 

 

 Dvojválcové – každý z pístů zabírá po dobu půlotáčky (složitější nastavení) 

 

 Tříválcové – válce pootočeny o 120° proti sobě (snadný rozběh) 

 

 Víceválcové – netypické konstrukce 

 

e) Počtu otáček 

 Volnoběžné – v rozmezí (150÷200 ot·min
-1

) 

 

 Rychloběžné – v rozmezí (200÷4000 ot·min
-1

) 

2.2.2 Pracovní cyklus PM 

Pracovní cyklus pístového parního motoru můžeme, podobně jako u spalovacího motoru, rozdělit 

na čtyři části [4]: 

 

Obr. 2-2 Pracovní cyklus parního motoru [4] 

a) PLNĚNÍ: Pomocí rozvodu pára o vysokém tlaku proudí do válce. Vstup páry (2) je 

v otevřené poloze a zároveň výstup páry z rozvodu (3) uzavřen. 

b) EXPANZE: Uzavře se přívod páry do válce (2) a ta následně expanduje (sníží svůj tlak a 

zvýší objem). 

c) VÝFUK: Zde již pára dosahuje nižších tlaků a vystupuje z válce do výfuku. Otvor 

rozvodu pro vstup páry (1) je uzavřen. 

d) KOMPRESE: Pára je za pomocí setrvačného pohybu komprimována ve válci. Výstup 

páry z válce (2) je uzavřen. 
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2.2.3 Energetický tok v PM 

Vnitřní termodynamickou účinnost pístového parního motoru můžeme vyjádřit jako indukovanou 

práci ve válci k vnitřní ideální práci motoru (beze ztrát). Tím v podstatě vyjádříme efektivnost 

motoru. Vnitřní termodynamická účinnost PM se obvykle pohybuje u špičkových motorů okolo 

80 %. Může se lišit podle typu rozvodů, rychlosti otáček, atd. [4]. 

 

 

Obr. 2-3 Energetický tok parního motoru [4] 

Δiiz [%] – rozdíl entalpie páry při izoentropické expanzi, ke kterému může v motoru dojít za 

ideálních podmínek (beze ztrát) 

zvlh [%] – ztráta kondenzací páry na vnitřních částech stroje a únik páry netěsnostmi 

ak [%] – kompresní práce 

ztd [%] – vnitřní termodynamické ztráty 

zm [%] – mechanické ztráty 

ai [%] – vnitřní práce motoru 

am [%] – indikovaná práce na hřídeli 

2.2.4 Využití PM 

Rotační pohyb parního motoru lze využít k pohonu různých zařízení. V našem případě tento 

pohyb využíváme ke generování elektrické energie. Myšlenka vyrábět elektrickou energii pomocí 

páry má jistý význam. Vyrábět elektrickou energii parním motorem v hustě zabydlených 

městských oblastech nebo dokonce v bytových jednotkách je nemyslitelné. Daleko většího 

využití získá parní elektrocentrála v oblastech, kde elektrická energie není přivedená vůbec 

(rekreační objekty), nebo kde dochází k jejím častým výpadkům (odlehlé horské oblasti). 

Nejčastějším řešením bývá pořizování benzínových elektrocentrál jako jediný, či záložní zdroj 

elektrické energie. Vstupní a provozní náklady benzínové elektrocentrály jsou poměrně vysoké. 

Obecně platí, že cca 2 až 3 kg dříví svým energetickým objemem nahradí jeden litr benzínu. 

Pořizovací cena dříví je přitom mnohonásobně nižší. Máme-li dobrý přístup k palivovému dříví 

jako zdroji tepla pro výrobu páry, je parní elektrocentrála ekvivalentním a ekonomicky 

výhodnějším nahrazením za elektrocentrálu benzínovou. Navíc můžeme odpadní teplo využít 

například k ohřevu užitkové teplé vody. Jako ekologický vedlejší produkt můžeme zmínit kvalitní 

dřevěný popel vznikající spalováním dříví, který se dá využít jako velmi kvalitní hnojivo [5]. 
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2.3 Konstrukce parní elektrocentrály 

2.3.1 Píst a válec  

Srdcem celého parního motoru, tak jako u spalovacích motorů, je píst, který běhá ve válci pomocí 

expanze páry. Těleso válce, nejčastěji kruhového průřezu, je z obou stran zalisované horním a 

spodním víkem. Mazaní mezi pístem a válcem obstarává samotná pára, což přidává na celkové 

ekologičnosti motoru [1].  

Důležitou součástí válce je otvor pro přívod páry a vzduchové prostupy. Velikost válce určují 

dva rozměry a to délka válce a průměr válce. Délka je dána zdvihem pístu. Aby nedošlo ke 

kontaktu pístu a víka válce, zanechává se v horní a dolní poloze pístu vůle mezi pístem a víkem. 

Takový prostor potom nazýváme „škodný prostor“. Do tohoto prostoru můžeme zařadit taky 

otvory pro vstup páry a vzduchové prostupy. Škodným ho nazýváme, protože jeho objem 

neslouží ke konání práce, ale k samotnému chodu a v případě vůle pístu a víka k bezpečnostnímu 

provozu. Druhý rozměr, tedy průměr válce, je odvislí od vrtání a tloušťky stěny. Tloušťku stěny 

určujeme podle tlaku vstupní páry [1]. 

 

 

Obr. 2-4 Řez válcem parního motoru [1] 

2.3.2 Rozvod páry  

Pomocí něho se přivádí a odvádí pára ve válci tak, aby motor mohl vykonat jeden pracovní 

cyklus (plnění, expanze, výfuk, komprese). Jelikož šoupátkový rozvod páry koná přímočarý 

vratný pohyb, je pro rozvod páry parního motoru nevhodný. Daleko výhodnější je rozvádět páru 

pomocí rotačního ventilu, jež koná pohyb otáčivý. Díky otáčivému pohybu ventilu ho lze připojit 

přímo na klikovou hřídel. Odpadne tím nutnost dalších součástí zpomalujících chod motoru a 

celková konstrukce i funkce motoru je jednodušší [3]. 
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Obr. 2-5 Řez rotačním ventilem [3] 

Rotační ventil bývá nejčastěji vyhotoven z mosazné kulatiny, do které se vyvrtá a následně 

vysoustruží otvor pro hřídel, na kterou dále usazujeme jednotlivé díly motoru. Nedílnou součástí 

jsou také otvory pro přívod tlakové páry a její následný rozvod do válce a zpět (výfuk). V části 

hřídele, která je osově usazena v rotačním ventilu, je na její stěně vyfrézován otvor. Při otáčení 

hřídele tento otvor řídí dávkování tlakové páry tak, že postupně otevírá a uzavírá přísun páry do 

válce a do výfuku. Otvory pro vstup páry do rotačního ventilu a výstup páry z výfuku jsou proti 

sobě pootočeny o 180°. Při první půlotáčce motoru je otevřen otvor pro průchod páry do válce. 

Následně pára posune pístem a zároveň i hřídelí rotačního ventilu. Jakmile se píst dostane do 

dolní úvratě, hřídel rotačního ventilu uzavře přívod páry do válce a otevře otvor pro výfuk páry 

z válce. Je nutné, tak jako u spalovacích motorů, nastavit mírný předstih. Smysl otáčení motoru 

lze změnit natočením unášecího kola ojnice o 180°. Celkové řešení rozvodu páry je velmi 

jednoduché a funkční. Opět můžeme zmínit ekologičnost součásti, protože rotačnímu ventilu 

stačí mazání samotnou párou [3,5]. 

 



  2 Od parního stroje k parní elektrocentrále 

 

21 

 

Obr. 2-6 Schématické znázornění jednotlivých fází rotačního ventilu [13] 

2.3.3 Setrvačník 

Nedílnou součásti jednočinného parního motoru je setrvačník. Ten se dá jednoduše popsat jako 

rotační zařízení pro akumulaci kinetické energie. Konstrukce jednočinného parního motoru mu 

nedovoluje zabírat v celém rozsahu, ale jen v oblasti okolo 150°. Zbytek rozsahu motoru můžeme 

nazvat jako „mrtvý bod“. Překonání tohoto mrtvého bodu obstarává právě setrvačník. Při záběru 

motoru část jeho mechanické energie pojme setrvačník, ten ji však následně odevzdá právě do 

zmiňovaného mrtvého bodu. Tímto způsobem zajistíme plynulý chod motoru. Platí úměra, že čím 

většího výkonu motoru chceme dosáhnout, tím větší hmotnost setrvačníku do soustavy zařadíme. 

Přílišnou hmotností setrvačníku dochází k velkým ztrátám v oblasti malého výkonu motoru. 

Musíme tedy správně vyvážit poměr mezi hmotností setrvačníku a výkonu motoru. Ideálním, 

avšak konstrukčně nemožným řešením, by bylo měnit hmotnost setrvačníku v závislosti na 

výkonu motoru [8]. 

Možným řešením překonávání mrtvého bodu parního motoru je zařazení pomocného 

pomaluběžného stejnosměrného elektromotoru do systému. Elektromotor o malém výkonu 

připojený k parnímu stroji napájí kondenzátory o velké kapacitě. V okamžiku mrtvého chodu 

dochází k vybíjení kondenzátorů do elektromotoru, který akceleruje parní motor do vyšších 

otáček. S narůstajícími otáčkami parního motoru dochází k větší pomoci ze strany elektromotoru 

[8]. 
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2.3.4 Parní kotel 

Abychom mohli vyrábět elektrickou energii pomocí parního motoru, musíme nejdříve zajistit 

spolehlivý a kvalitní zdroj páry. Možností jak vyrábět páru v domácích amatérských podmínkách 

je nespočet. Pro účely malých parních motorů zmíníme dvě běžně dostupné a výrobně nenáročné 

konstrukce parních kotlů. 

Nejméně konstrukčně náročný zdroj páry pro malé výkony je silnostěnný tlakový hrnec, 

který je v podstatě od výroby určen k tlakovému zahřívání vody. Vyšším tlakem v hrnci než je 

atmosférický tlak okolí, dosáhneme teplot okolo 120–130 °C. Tlakový hrnec navíc dosahuje 

úctyhodné účinnosti okolo 90 %. Zároveň nám odpadají konstrukční problémy, jako jsou 

netěsnosti při svařování vlastních tlakových nádob, či roztržení tlakové nádoby. Jediným 

konstrukčním zásahem je vyvedení páry z hrnce do parního motoru. Z hlediska bezpečnosti jsou 

tlakové hrnce pro zdroj páry více než vhodné. Každý tlakový hrnec má v sobě zabudován 

pojistný ventil. Jakmile pojistný ventil indikuje vyšší tlak, než je normovaný pro tuto tlakovou 

nádobu otevře se a přebytečný tlak vypustí do okolí. Pro naše účely nás pojistný ventil limituje 

z hlediska tlaku páry. Nedoporučuje se však jakkoliv manipulovat s touto bezpečnostní pojistkou. 

Chceme-li dosáhnout většího tlaku páry, musíme sáhnout po jiné tlakové nádobě, o které se 

zmíníme v následujícím odstavci [7]. 

 

Obr. 2-7 Tlakový hrnec [8] 

Chceme-li dosáhnout vyšších tlaků páry a nebýt při tom omezování pojistnými ventily 

tlakových hrnců, použijeme jako zdroj páry prázdnou propanbutanovou láhev. Provozní tlak 

vyskytující se v naplněných propanbutanových láhvích se pohybuje okolo 2 barů. To je přibližně 

stejný tlak, který potřebujeme pro chod parního motoru. Propanbutanové nádrže bývají vesměs 

zkoušeny na mnohonásobně vyšší tlak. Přidáním vhodných pojistných ventilů je bezpečnost 

parního kotle vyrobeného z propanbutanové láhve velmi vysoká. Teplota, na kterou jsme schopni 

ohřát vodu v propanbutanové láhvi, dosahuje až 200 °C. což zvyšuje celkovou efektivnost a 

snižuje ztrátovost soustavy [7]. 
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Obr. 2-8 Propanbutanová láhev 2 kg [10] 

2.3.5 BLDC motor 

Samotný parní motor nám elektrickou energii nevyrobí. Proto musíme do soustavy zařadit 

vhodný elektromotor, který bude sloužit k generování elektrické energie. Volba elektromotoru 

nejvíce závisí na výkonu a otáčkách parního motoru. Dále také záleží na druhu zátěže, kterou 

chceme parní elektrocentrálou napájet. Na trhu je nepřeberné množství druhů elektromotorů jak 

střídavých, tak stejnosměrných. Výběr toho správného není jednoduchý. Pro náš parní motor 

jsme si zvolili elektronicky komutovaný (BLDC) motor.  

 

Obr. 2-9 Zvolený BLDC motor [15] 

2.3.5.1 Princip BLDC motoru 

Střídavé elektrické motory lze dále rozdělit na synchronní a asynchronní. BLDC motor se řadí do 

kategorie synchronních bezkartáčových motorů. Konstrukčně je BLDC motor tvořen statorem, na 

kterém bývá nejčastěji navinuto třífázové vinutí. Konstrukci rotoru zajišťují silné permanentní 

magnety tvořící permanentní magnetické pole ve vzduchové mezeře. Motory bývají 

konstruovány jako 2-pólové nebo n-pólové. Synchronní ho nazýváme, protože rotor se snaží 

uchovat svoji konstantní polohu vůči otáčivému magnetickému poli ve statoru, které vznikne při 

průchodu střídavého proudu statorovým vinutím [9].  
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Obr. 2-10 Rozložený BLDC motor [9] 

 

Obr. 2-11 Řez elektronicky komutovaným motorem [9] 

Jak vyplývá z názvu BLDC motoru komutace není řešena mechanicky (grafitové kartáče), 

ale elektronicky. Elektronické přepínání jednotlivých vinutí u malých motorů nejčastěji 

obstarávají tři Hallovy sondy zabudovány ve statoru. Pomocí nich se indikuje natočení rotoru. 

Jakmile se magnetický pól nachází v blízkosti Hallovy sondy, získáme signál o nízké či vysoké 

napěťové úrovni, podle toho zda je indikován severní nebo jižní pól magnetického pole. 

Konstrukce motoru musí být velmi precizní, neboť nepřesné uložení sond vytváří chyby v 

určování polohy rotoru. U některých motorů se tyto chyby eliminují přídavnými magnety 

Hallových sond na statoru. Dalo by se říci, že se jedná o menší repliku rotoru, která má stejný 

účinek jako hlavní rotor motoru. Hlavní výhodou přídavných magnetů je přesné nastavení 

Hallových sond a tím i přesného chodu celého BLDC motoru. Hlavními výhodami elektronické 

komutace je vyloučení problému spojených komutováním grafitovými kartáči. Komutace 

grafitovými kartáči je doprovázená jejich jiskřením, při kterém vzniká elektromagnetické rušení. 

Také životnost kartáčů je omezena. Tudíž použití mechanicky komutovaných motorů u zařízení 

s trvalým provozem je nevhodné [9]. 
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Obr. 2-12 Schéma BLDC motoru s přídavnými magnety [9] 

 

Jako další výhody BLDC motorů oproti indukčním a kartáčovým DC motorům můžeme 

zmínit [9]: 

 Absence uhlíkových kartáčů (dlouhá životnost, provoz bez rušení) 

 Vysoká účinnost v širokém rozsahu zatížení 

 Neodymové magnety 

 Lepší poměr točivého momentu k rozměru motoru 

 Lepší charakteristika točivého momentu k rychlosti 

 Široký interval otáček 

2.3.5.2 Stator BLDC motoru 

Ve statoru elektronicky komutovaného třífázového motoru se nacházejí tři statorové vinutí. Počet 

vinutí se zpravidla zdvojuje. Docílí se tím menšího zvlnění momentu motoru. Vinutí motoru lze 

zapojit do trojúhelníku nebo do hvězdy. Každé vinutí v sobě obsahuje tři prvky v sérii. Mezi tyto 

prvky patří odpor vinutí, indukce a zpětná elektromotorická síla. Schéma zapojení statorového 

vinutí do hvězdy s popisovanými prvky můžeme vidět na obrázku 2-13 [9]. 

 

Obr. 2-13 Elektrické schéma zapojení statoru do hvězdy [9] 

2.3.5.3 Rotor BLDC motoru 

Konstrukci rotoru tvoří sudý počet permanentních magnetů. Používají se různé druhy magnetů. 

Jedním z nejzajímavějších materiálů pro výrobu magnetu je z hlediska výkonu a ceny směs 

neodymu železa a boru. Jedná se o neodymové magnety (NdFeB). Velikost kroku motoru a tím i 
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zvlnění momentu ovlivňuje počet magnetických pólů v rotoru. Obvyklá konstrukce BLDC 

motorů obsahuje 1-5 pólových párů. Může se vyskytnout konstrukce až s 8 pólovými páry [9]. 

 

Obr. 2-14 Pólové páry rotoru BLDC motoru [9] 

2.3.6 Ostatní součásti  

Pro realizaci celého stroje jsou nutné další součásti: 

 Základová ocelová deska – velikost určuje rozměr stroje 

 Hnací hřídel – slouží i jako časování rotačního ventilu 

 Kluzná ložiska – uložení pro hřídel  

 Prefabrikované úhelníky – uchycení rotačního ventilu a kluzných ložisek osy 

 Unašeč s táhlem pístu – společně převádí posuvný pohyb pístu na rotační pohyb 

 Sedlo rotačního ventilu 

 Šrouby s maticemi 

 Fitinky a hadice – pro rozvod páry  

 Řemenice, řemen – pro přenesení momentu na generátor 

 

 

Obr. 2-15 Popis součástí parního motoru 
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3 VLASTNÍ KONSTRUKCE MECHANICKÉ ČÁSTI 
Původní konstrukce jednočinného pístového parního motoru byla zakoupena u pana Petra Šedého 

a následně poskytnuta vedoucím práce k rozšíření a testování. Celá následující kapitola se věnuje 

konstrukční problematice jednotlivých součástí. 

3.1 Základová deska 

Základním stavebním prvkem parní elektrocentrály je ocelová deska. Na tuto podstavu 

umisťujeme jednotlivé části parní elektrocentrály podle požadavků celkové konstrukce. Rozměr 

základové desky určuje celkový rozměr umístěných součástí.  

Pro naši parní elektrocentrálu jsme zvolili rozměr základové desky 400x260 mm. Přičemž 

tloušťka oceli, ze které je deska vyrobena čítá 3 mm. Uvedený rozměr základové desky je 

dostatečně dimenzovaný tak, aby nedošlo k ohýbání nebo pružení desky. Velké pevnosti by měli 

dosahovat také úhelníky, s pomocí kterých součásti na základovou desku umisťujeme. 

Jednočinný parní motor dosahuje při svém chodu značných rázů, které by při nedostatečném 

naddimenzování úhelníků a základové desky mohly vychylovat hlavní osu (hnací hřídel) motoru. 

Největší škody vychylováním hlavní osy by vznikaly v rotačním ventilu. Vychýlená hlavní osa 

by postupným vybrušováním zvětšovala vnitřní průměr rotačního ventilu a tím způsobila ztrátu 

těsnosti. Vznikly by nežádoucí úniky páry a celková účinnost parního stroje by klesla.  

3.2 Rám 

Společně se základovou deskou tvoří rám šasi parní elektrocentrály. Při navrhování tvaru rámu 

jsme se inspirovali rámem klasické benzínové elektrocentrály. Celkový rozměr rámu pro naši 

parní elektrocentrálu jsme zvolili 600x400x350 mm. Jednu bočnici rámu vytvoříme ohnutím 

dvou ocelových kruhových tyčí o průměru 25 mm do „U“ profilu, které následně svaříme k sobě. 

Čtyři ocelové profily o rozměru 350x40x20 mm přivaříme mezi bočnice. Rozmístění profilů a 

výsledný vzhled rámu elektrocentrály můžeme vidět na obrázku 3-1. Základová deska s rámem 

jsou spolu spojeny pomocí šroubů přes gumovou podložku (silentblok), která eliminuje otřesy 

stroje. Nakonec broušením zahladíme sváry a celý rám nabarvíme. 

 

Obr. 3-1 Rám elektrocentrály 
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Obr. 3-2 Detail uložení základové desky do rámu 

3.3 Parní kotel 

Pro pohon parní elektrocentrály je nutné vyrobit páru. Nejjednodušším řešením je zakoupení 

tlakového hrnce, kde stačí vyřešit otvor pro výstup páry z hrnce. Je velmi vhodný pro zahřívání 

v interiérových prostorech na krbových kamnech a podobně. Tlakový hrnec je však limitován 

pojistným ventilem při relativně nízkém tlaku. Navíc termoizolační vlastnosti tenkostěnného 

tlakového hrnce jsou nedostačující pro venkovní (zimní) provoz. Námi navrhovaná koncepce 

kotle vychází z propanbutanové tlakové nádoby velikosti 2 kg. Z hlediska tlakové odolnosti jsou 

propanbutanové láhve více než dostačující. Avšak je nutné zmínit jejich velkou tepelnou 

setrvačnost a velkou rozměrnost z hlediska plášť/objem. Proto jsou vhodné zejména pro zahřívání 

otevřeným ohněm ve venkovních prostorech.  

 

Obr. 3-3 Zkompletovaný parní kotel 



  3 Vlastní konstrukce mechanické části 

 

29 

3.3.1 Bezpečnostní upozornění 

Vyvinutý parní kotel z propanbutanové láhve je pouze prototyp určený pro výrobu páry. Před 

konstrukčními úpravami propanbutanové lahve ji nejprve necháme alespoň 48 hodin otevřenou. 

Protože plyn je těžší než vzduch naplníme láhev až po hrdlo vodou a tím se ujistíme, že jsme 

láhev zcela vyprázdnili od plynu. Pro zajištění bezpečnosti z tlakového hlediska je nutné přiřadit 

do systému bezpečnostní ventil, který uzavře výstup z kotle při destrukci nebo přetrhnutí vývodu 

z kotle. Vyrobený prototyp parního vyvíječe nepodléhá žádné normě ani homologaci a byl určen 

výhradně pro testování parního motoru a elektrocentrály uvedené v této práci. 

3.3.2 Kotel 

Každá propanbutanová láhev má v hrdle ocelovou kuličku, kterou se plyn v láhvi hermeticky 

uzavře. Pro uvolnění plynu z láhve a následný rozvod používáme různé druhy odtlačných ventilů. 

Ty zatlačí na kuličku směrem do láhve a plyn začne pronikat do ventilu. Pro naše účely je tento 

systém uzavírání láhve zbytečný. Potřebujeme volný průchod páry s co nejmenším odporem. 

Systém uzavírání láhve jednoduše odstraníme vyšroubováním pomocí imbusového klíče. Zůstane 

nám tak volně průchozí tlaková nádoba s 3/8 vnitřním závitem, na který následně našroubujeme 

hlavové složení kotle. 

 

Obr. 3-4 Detail uzavření tlakové láhve 

 

Obr. 3-5 Odtlačný ventil 
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Jelikož se jedná o koncepci kotle pro venkovní použití, musíme eliminovat ochlazování kotle 

vnějšími klimatickými vlivy. Použili jsme tedy ocelový plech pro vytvoření pláště kotle o 

rozměrech 300x300x200 mm. Nejdříve do středu ocelového plechu o velikosti 300x300 mm 

obkreslíme obvod propanbutanové láhve. Vzniklý kruh následně vyřízneme. Zbylý kus plechu 

nám vytvoří podstavu pláště, kterou svaříme přímo s tělem propanbutanové láhve. Vyřezaný kruh 

do podstavy pláště nám přímo určuje prostor pro zahřívání parního kotle, viz Obrázek 3–6.  

 

Obr. 3-6 Parní kotel ze spodní strany 

Následně kraje podstavy svaříme s bočnicemi pláště o velikosti 300x200 mm. Vzniklý 

prostor mezi pláštěm a propanbutanovou lahví vyplníme skelnou vatou. Celý plášť uzavřeme 

přivařením víka, o rozměru 300x300 mm, na bočnice. Do víka musíme taktéž vyvrtat otvor pro 

výstupní část propanbutanové láhve. Výsledný tvar parního kotle vidíme na následujícím 

obrázku. 

 

Obr. 3-7 Parní kotel v termoizolačním obalu 
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3.3.3 Hlavové složení kotle 

Jelikož parní kotel konstruujeme z propanbutanové láhve, využijeme závitu v jejím hrdle pro 

připojení dalších součástí. Námi sestavená konstrukce hlavového složení umožňuje sledování 

tlaku páry, dolévání vody do kotle a případnou regulaci, či úplné uzavření přívodu páry. Hlava 

kotle je složena z běžně dostupných instalatérských součástí podléhajícím normám. Jednotlivé 

součásti je nutno před zašroubováním ošetřit teflonovou páskou na závity, aby nevznikaly 

netěsnosti. 

 

Obr. 3-8 Hlavové složení kotle 
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Tab. 3-1 Seznam součástí hlavového složení kotle 

Označení Popis součásti 

1 Matice propanbutanové láhve 

2 Tvarovka redukce mosazná 1/2“ x 3/8“ Comap závit 

3 Filtr šikmý  “Y“ 1/2“ závitový – mosaz 

4 Tvarovka vsuvka mosazná 1/2“ Comap závitová 

5 Tvarovka T kus mosazná 12“ Comap závitová 

6 Tvarovka redukce mosazná 1/2“ x 1/4“ Comap závit 

7 Manometr zadní 0-6 bar – 1/4“ 

8 Tvarovka vsuvka mosazná 1/2“ Comap závitová 

9 Kulový ventil G1 1/2“ 

10 Vsuvka bronzová GV G1/2“ 

11 Těsnění vlnovce 

12 Nerezový vlnovec 1/2“ DN 12 

3.3.4 Vývod páry z kotle 

Vyrobenou páru v kotli je potřeba rozvést do parní elektrocentrály. Vzhledem k hlavovému 

složení kotle je nejjednodušším řešením pro rozvod páry nerezový vlnovec.  Jelikož je hlavové 

složení zakončeno závitem 1/2“ zvolíme nerezový vlnovec DN 12. Je běžně dostupný 

v instalatérských obchodech v libovolné metráži. Abychom dosáhli dobrých termoizolačních 

vlastností při rozvádění páry do motoru, musíme stejně jako parní kotel nerezový vlnovec tepelně 

izolovat. Nerezové vlnovce se často používají pro aplikace solárních, otopných a chladících 

systému. Pro tyto účely byly vynalezeny izolace typizované přímo na jednotlivé rozměry 

vlnových trubic. Vyrábí se izolace z různých materiálů. Přehled typů izolací lze vidět 

v následující tabulce. 

Tab. 3-2 Technické parametry jednotlivých druhů izolací [11] 

Druh izolace Teplotní rozsah média 

[°C] 

Teplotní rozsah okolí  

[°C] 

Součinitel tepelné vodivosti 

λ 40 °C [W·m-1·K-1
] 

Vláknitá PES -60–200 -60–80 0,037 

EPDM solar 5–150 Určen pro vnitřní použití 0,042 

EPDM 

s ochranou folií 
-50–150 -50–80 0,042 

 

Pro náš účel je z hlediska teplotního rozsahu média a součinitele tepelné vodivosti 

nejvhodnější vláknitá PES izolace. Součinitel tepelné vodivosti λ nám udává měrnou tepelnou 

vodivost materiálu. Čím je hodnota součinitele tepelné vodivosti nižší, tím je kvalita izolačního 

materiálu vyšší [12]. 
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Obr. 3-9 Zkompletovaný vlnovec s vláknitou PES izolací 

Na obě strany vlnovce je však nutno nalisovat matice a vytvořit dosedací plochy vlnovce. 

Existují dva způsoby ukončování nerezových vlnovcových trubek. U prvního je zapotřebí 

montážní sada, která by zbytečně zvyšovala rozpočet naší parní elektrocentrály. Druhý, tzv. 

„závitový způsob“ lze provést běžným nářadím. Postup lisování matic na nerezový vlnovec 

závitovým způsobem je následovný [10]: 

1. Délka 

Změříme si potřebnou délku vlnovce tak, že k ní přičteme vždy jednu vlnovku (oblouk) pro 

následné vytvoření dosedací plochy na konci trubice. Řez by měl být vždy pravidelný, bez 

nežádoucích otřepů. Takového řezu docílíme řezným kolečkem na ocel. Jestliže se chceme 

vyhnout zakoupení řezného kolečka, necháme si nerezový vlnovec v požadované délce 

uříznout přímo v prodejně [10]. 

 

Obr. 3-10 Řez vlnovce řezným kolečkem na ocel [10]   
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Obr. 3-11 Pravidelný řez vlnovce [10] 

2. Nasazení převlečené matice 

K samotné trubici musíme zakoupit také převlečné matice a půlené kroužky odpovídající 

rozměru a dimenzi potrubí. Poté převlečnou matici jednoduše navlečeme na nerezový vlnovec 

a za první vlnovkou (obloukem) nacvakneme půlený kroužek. Kroužek by měl vždy směrovat 

ostrou hranou k ústí trubice [10]. 

 

 

Obr. 3-12 Půlený kroužek s převlečnou maticí [10] 

3. Lisování 

Samotné lisování lze provést buď, speciální lisovací hlavou nebo přímo vsuvkou, na kterou 

budeme konce vlnovce nasazovat. Postupným šroubováním převlečné matice na lisovací 

hlavu (vsuvku) vytváříme požadovanou dosedací plochu. Vždy dotahujeme matici proti 

staticky držené lisovací hlavě (vsuvce). Dojde tím k menšímu opotřebení lisovací hlavy 

(vsuvky). Po dotažení matice přiměřenou silou vznikne požadovaná dosedací plocha. Po 

vyšroubování lisovací hlavy (vsuvky) dosedací plochu zkontrolujeme a vložíme odpovídající 

těsnění [10]. 
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Obr. 3-13 Lisování dosedací plochy [10] 

  

 

Obr. 3-14 Těsnění hotového vlnovce [10] 

3.4 Hnací hřídel 

Na hnací hřídel umísťujeme jednotlivé rotační součásti parní elektrocentrály. Zároveň zastává 

funkci časování rotačního ventilu pomocí vyfrézovaného otvoru na jednom z jejích konců. Hnací 

hřídel vyrobíme z ocelové hlazenky o průměru 10 mm a délce 150 mm. Uložení hnací hřídele je 

řešeno pomocí kluzného ložiska. 

3.5   Rotační ventil 

Jak již bylo řečeno srdcem parního motoru je rotační ventil, pomocí kterého dávkujeme přívod a 

odvod páry jednočinného parního motoru. Ventil se skládá z následujících tří součástí. 
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Obr. 3-15 Popis součástí rotačního ventilu 

3.5.1 Tělo rotačního ventilu 

Tělo rotačního ventilu vyrobíme z mosazné kulatiny o průměru 30 mm a délce 51 mm. Následně 

do něj vyvrtáme otvor pro hnací hřídel o průměru 10 mm. Do těla rotačního ventilu 

vysoustružíme také otvory pro přívod páry, odvod do válce a výfuk. Pro tyto otvory zvolíme 

velikost průměru 8 mm. Následně do boku těla ventilu vyrobíme dva závity o velikosti M5 pro 

upevnění na úhelníkovou platformu. Rotační ventil je velmi citlivý na těsnost. Proto necháme 

jeho výrobu na zkušeném soustružníkovi. Celkové rozmístění jednotlivých otvorů je vyobrazeno 

na technickém výkresu níže. 

 

Obr. 3-16 Technický výkres těla rotačního ventilu 
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Jednotlivé otvory ventilu osadíme mosaznými trubičkami, které zaletujeme pájkou. Na 

trubičky budeme následně upevňovat hadice pro přívod a odvod páry. Celé tělo rotačního ventilu 

upevníme šrouby do úhelníkové platformy. 

 

Obr. 3-17 Osazené tělo rotačního ventilu 

3.5.2  Sedlo rotačního ventilu 

Sedlo vyrobíme opět z mosazné kulatiny o průměru 30 mm a délce 17 mm. Vysoustružíme do něj 

otvor o průměru 10 mm pro navlečení na hnací hřídel. Aretaci sedla rotačního ventilu vyřešíme 

pomocí stavěcího šroubu. 

 

Obr. 3-18 Sedlo rotačního ventilu 
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3.5.3 Časování rotačního ventilu 

Časování rotačního ventilu se provádí vyfrézovaným spínacím otvorem do hnací hřídele. Hřídel 

musí být zasunuta do těla ventilu tak, aby otvor pro časování byl v ose s otvory pro přívod a 

výfuk páry. Hřídel zároveň nesmí v těle rotačního ventilu zakrývat otvor pro přívod páry do 

válce. Do tohoto otvoru pára proniká skrz dutou hnací hřídel. 

 

Obr. 3-19 Hnací hřídel se spínacím otvorem 

Velikost a tvar spínacího otvoru ovlivňuje celkový chod motoru. Otvor musí přesně otevírat 

a uzavírat jednotlivé cykly rotačního ventilu bez profukování páry. Tvar spínacího otvoru není 

kruhového průřezu, my však pro vysvětlení dané problematiky budeme uvažovat ideální kruhový 

průřez. Velikost (průměr) otvoru závisí na velikosti otvorů pro přívod a výfuk páry v těle 

rotačního ventilu. Průměry děr v těle rotačního ventilu musí mít stejnou velikost jako průměr 

spínacího otvoru. Tím se zajistí ideálně volný průchod páry jak při vstupování do ventilu, tak při 

jejím vyfukování. Pro naši hnací hřídel o průměru 10 mm je ideální průměr spínacího otvoru a 

otvorů v těle rotačního ventilu 8 mm. Vznikne tak těsnící plocha spínacího otvoru mezi vnějším 

průměrem hnací hřídele a vnitřním průměrem těla rotačního ventilu v poloze, kdy jsou uzavřeny 

otvory pro přívod a výfuk páry. Tato plocha by v obvodu měla dosahovat délky alespoň 1 mm. 

Požadovaného elipsového tvaru dosáhneme frézováním otvoru [13]. 
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Obr. 3-20 Těsnící plocha spínacího otvoru [13] 

3.6 Válec 

Válec vyrobíme z hliníkové nebo duralové kalibrované trubky síly 2 mm. Vnější průměr trubky 

je 45 mm a její celková délka čítá 220 mm. Kruhovost trubky by měla být zachována stejná po 

celé její délce. Do válce je nutno vyvrtat otvor pro vstup páry z rotačního ventilu a taky otvor pro 

odvod vzduchu vzniklého pohybem pístu. Otvoru pro vstup páry svaříme s hliníkovou trubičkou, 

na kterou nasadíme tlakovou hadici z rotačního ventilu.  

 

Obr. 3-21 Technický výkres válce 
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Obr. 3-22 Otvory válce 

3.7 Píst a víka válce 

Nejlepší těsnosti mezi pístem a válcem dosáhneme odlití pístu a vík válce přímo do kalibrované 

trubky ještě před vrtáním otvorů. Odlijeme tedy tři odlitky. Jeden použijeme jako víko válce, 

druhý představuje ložisko a zároveň druhé víko válce, třetí odlitek je samotný píst. K odlévání 

použijeme slitinu 80% Sn, 15% Ag, 5% Zn [14]. 

 

Obr. 3-23 Odlitek pístu a kluzného ložiska 

Postup pro vytvoření odlitků je následující: 

1. Zevnitř vyleštěnou trubici postavíme na hladký plech a připravíme si roztavenou litinu. 

Budeme vyrábět odlitky o síle 20 mm, což odpovídá přibližně dvou polévkovým lžícím 

roztavené litiny na odlitek. 

 

2. Do trubky nalijeme odměřené množství slitiny a po vychladnutí ji vyrazíme. Stejným 

postupem vyrobíme další dva kusy s tím, že poslední odlitek nevyrážíme. Poslední odlitek 

necháme ve válci jako zátku. Vyražením a následným nasunutím bychom zbytečně 

zhoršovali těsnost víka. 

 

3. Píst odlejeme z odlitku o síle 12 mm. K výrobě pístu budeme potřebovat pístní tyč. Jedná 

se o mosaznou trubičku o průměru 8 mm. Tu prostrčíme vyvrtaným otvorem v odlitku a 

následně zaletujeme. Délku pístní tyče volíme v závislosti na délce válce. Délka pístní 
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tyče bude taky závislá na délce a způsobu propojení táhla válce s unašečem. Pro naši 

konstrukci motoru jsme zvolili pístní tyč o délce 210 mm. 

 

4. Zbylý odlitek slouží jako víko druhé strany válce a zároveň jako kluzné ložisko pístní 

tyče. Abychom dosáhli požadované těsnosti a zároveň kluznosti ložiska, musíme otvor do 

odlitku vyvrtat velmi přesně. Ložisko nasuneme na pístní tyč a celou soustavu opatrně 

vložíme do válce. 

 

5. Do obou krajních vík vyvrtáme skrz válec otvory pro vytvoření závitů. Nakonec víka 

aretujeme šrouby a utěsníme silikonovým tmelem.    

 

 

Obr. 3-24 Technický výkres pístní soustavy 

3.8 Setrvačník 

Pro překonání mrtvého bodu motoru je zapotřebí do soustavy zařadit setrvačnou hmotu. Správné 

navržení setrvačníku ovlivní celkový chod a plynulost motoru. Pro náš motor jsme navrhli 

setrvačník z ocelové kulatiny o vnějším průměru 100 mm a šíří v řezu 25 mm. Do setrvačníku 

jsme vyvrtali otvor o průměru 10 mm pro nasazení na hnací hřídel. Aretaci na hnací hřídel jsme 

provedli pomocí stavěcího šroubu.  
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Obr. 3-25 Setrvačník 

3.9 Unašeč s táhlem pístu 

Pro přenos přímočarého pohybu pístu na pohyb otáčivý, je třeba vyrobit klikový mechanismus. 

Do mosazné kulatiny o vnějším průměru 50 mm a tloušťce 18 mm, vyvrtáme otvor, o velikosti 10 

mm pro nasunutí na hnací hřídel. Aretaci provádíme stavěcím šroubem M8. Přidáním unašeče do 

systému přidáváme další setrvačnou hmotu na hnací hřídel. Jelikož klikový mechanismus unašeče 

je přímo spojen s pístem parního motoru, můžeme jeho natáčením vůči hnací hřídeli měnit 

časování motoru. Před experimentováním s časováním motoru je dobré si naznačit původní 

nastavení. 

 

Obr. 3-26 Popis unašeče 
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Klikový mechanismus vytvoříme jednoduše provrtáním unašeče mimo jeho osu. Do vyvrtané 

díry umístíme šroub, který vypodložíme tak, aby táhlo pístu bylo rovnoběžné s pístní tyčí. Šroub 

z druhé strany unašeče utáhneme maticí. Vznikne nám tak primitivní čep táhla pístu. Osovou 

vzdáleností čepu a hnací hřídele určíme zdvih pístu. V našem případě je osová vzdálenost čepu a 

hnací hřídele 17,5 mm. Zdvih pístu tedy činí 35 mm. 

 

Obr. 3-27 Detail klikového mechanismu 

Táhlo vyrobíme z mosazné trubičky o průměru 8 mm a délce 320 mm. Oba konce táhla 

slisujeme v pootočení o 90° vůči sobě. Do obou konců vyvrtáme díry pro upevnění. Jeden konec 

táhla upevníme do pomyslného čepu a druhý upevníme pomocí děrované objímky k táhlu pístu. 

 

Obr. 3-28 Unašeč s táhlem pístu 

3.10 Kluzné ložisko 

Pomocí něj zamezujeme vychylování hnací hřídele a následné namáhaní těla rotačního ventilu. 

Ložisko vyrobíme z mosazné kulatiny o vnějším průměru 40 mm a šíři 16,5 mm. Předvrtáme 

otvor pro hnací hřídel. Konečných 10 mm v průměru otvoru dokončíme výstružníkem. Docílíme 

tak přesného kulatého tvaru, který zajistí minimální tření hnací hřídele. Mazání kluzného ložiska 

provádí všudy přítomná pára. Abychom zachovali souosost, upevníme kluzné ložisko na stejnou 

úhelníkovou platformu jako rotační ventil [14].  
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Obr. 3-29 Kluzné ložisko 
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4 VLASTNÍ KONSTRUKCE ELEKTRICKÉ ČÁSTI 

4.1 Generátor 

K výrobě elektrické energie jsme si zvolili elektronicky komutovaný třífázový synchronní motor. 

Motor pracuje na napěťové hladině 12 V a pro náš účel bude zapojen pouze jako generátor. 

Odpadá tedy nutnost elektronického řízení motoru. Volba tohoto typu motoru je zejména 

z důvodu vysoké účinnosti v širokém rozsahu zatížení a dlouhé životnosti. Odpadá zde taky 

nutnost cizího buzení, o které se starají přímo permanentní magnety rotoru. Parametry zvoleného 

bezkartáčového elektromotoru lze vidět v následující tabulce.  

Tab. 4-1 Parametry BLDC motoru [15] 

 

Motor jsme upevnili na základovou desku pomocí úhelníkové platformy. Uchycení motoru je 

zřejmé z následujícího obrázku. 

 

Obr. 4-1 Uchycení generátoru 

4.2 Usměrnění 

Pro aplikace naší parní elektrocentrály je třífázové střídavé napětí nevhodné. Toto napětí 

usměrníme pomocí jednoduchého třífázového usměrňovače. K realizaci budeme potřebovat 6 

diod v zapojení do můstku. Za můstek zapojíme paralelně filtrační elektrolytický kondenzátor pro 

vyhlazení výstupního napětí.  
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Obr. 4-2 Schéma zapojení třífázového usměrňovače 

Tab. 4-2 Parametry jednotlivých součástek usměrňovače 

Součástka D1 – D6 C1 

Označení Dioda P1000K CE 10000u/25V 

Parametry 

Urrm = 800 V 

If = 10 A 

Uf = 0,9 V 

trr = - ns 

Pouzdro = 8,0 x 7,5 mm 

C = 10000 uF 

U = 25 V 

Tol. = 20 % 

Rozměry = 30 x 30 mm 

RM = 10 mm 

Max. Teplota = 85 °C 

 

Usměrňovací můstek jsme realizovali na univerzální cuprextitový plošný spoj. Následně 

jsme usměrňovač vložili do elektroinstalační krabičky. Přívodní kabely usměrňovače jsme 

vyvedli gumovým otvorem elektroinstalační krabičky a na její víko jsme umístili výstupní 

konektory usměrněného napětí. 

 

Obr. 4-3 Krabička usměrňovače 
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Obr. 4-4 Třífázový usměrňovač 

4.3 Řemenový pohon 

Pro přenesení točivého momentu parního motoru na generátor využijeme řemenového pohonu. 

Řemenový pohon tvoří řemenice umístěná na hnací hřídeli motoru a řemenice samotného 

generátoru. Řemenice jsou mezi sebou spojeny ozubeným rukávem.  

 

Obr. 4-5 Řemenový pohon 

Pro dosažení ideálních otáček generátoru jsme zvolili převod do rychla 2:1. Na hnací hřídel 

parního motoru jsme umístili ozubenou, hliníkovou řemenici profilu T5 s počtem zubů 28. 

Generátor jsme osadili taktéž hliníkovou, ozubenou řemenicí profilu T5 s počtem zubů 14. Obě 

řemenice jsou aretovány pomocí stavěcího šroubu. O přenos točivého momentu mezi řemenicemi 

se stará ozubený rukáv taktéž profilu T5. Délku rukávu jsme zvolili 450 mm. Šíře obou řemenic i 

rukávu je 10 mm.  
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Tab. 4-3 Technické parametry řemenové soustavy 

Název Řemenice ozubená Řemenice ozubená Ozubený rukáv 

Označení T 5| 21 T5/14-2 T 5| 21 T5/28-2 T 5-450 

Profil T 5 T 5 T 5 

Materiál Al Al PU/ocel kord 

Počet zubů 14 28 90 

Bočnice 2 2 – 

Průměr [mm] 21,45 43,75 – 

Šíře [mm] 10,00 10,00 10,00 

Hmotnost [kg] 0,019 0,071 – 

Délka [mm] – – 450,00 

Rozteč zubů [mm] – – 5,00 

4.4 Akumulace energie 

Při přímé spotřebě elektrické energie z generátoru parní elektrocentrály parní motor zatěžujeme 

v celém jeho rozsahu. Překonání mrtvého bodu je při tomto typu zatěžování pro jednočinný parní 

motor obtížnější a při velkém zatěžování může dojít až k zastavení stroje. Daleko výhodnější 

způsob získávání elektrické energie parní elektrocentrálou je její akumulace do bateriových 

článků pro následné využití. Při nabíjení akumulátorů je generátor zatěžován jen v okamžiku, kdy 

jeho napětí dosáhne vyšší hodnoty než je napětí na akumulátoru. Znamená to, že při překonávání 

mrtvého bodu není stroj zatěžován a dobíjení probíhá jen při plném záběru. 

Při použití stejnosměrného motoru můžeme využít daleko účinnější metodu impulsního 

dobíjení akumulátorů. Princip impulsního dobíjení akumulátorů je popsán v následujícím 

odstavci. 
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Jakmile se parní elektrocentrála rozběhne do svého provozního stavu, zapneme vypínač, 

který spustí automatický program pro pulsní dobíjení akumulátoru. Po nabití kondenzátoru C 

sepne relé B1. Následně dojde k otevření kontaktů relé 2B1 a 3B1. Kontakt 1B1 se naopak 

uzavře. Dojde k odpojení zátěže a motor akceleruje otáčky parního stroje. Hmotnost setrvačníku 

do sebe tuto mechanickou energii naakumuluje. Jakmile se kondenzátor vybije, dojde k negaci 

jednotlivých relé. Energie setrvačníku se uvolní do elektromotoru, který v tomto cyklu pracuje 

jako generátor. Dochází k vygenerování silného proudového impulzu do akumulátoru. Zároveň 

poklesnou otáčky parního motoru a celý cyklus se znovu opakuje pořád dokola. Nabíjení 

akumulátoru silnými proudovými impulzy je pro akumulátor ideální. Energetické využití parního 

motoru a efektivnost nabíjení je mnohonásobně vyšší. 
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5 KOMPLETACE A PROVOZ PRANÍ ELEKTROCENTRÁLY 

5.1 Umístění jednotlivých součástí 

Nejdříve umístíme do rohu základové desky úhelníkovou platformu. Na platformu následovně 

našroubujeme rotační ventil. Do rotačního ventilu vsuneme hnací hřídel tak, aby časovací otvor 

byl v ose s otvory rotačního ventilu pro vstup a výstup páry. Na hnací hřídel následně nasadíme 

sedlo rotačního ventilu, řemenici s ozubeným rukávem, setrvačník a vše aretujeme stavěcími 

šrouby. Teprve nyní nasadíme na osu kluzné ložisko přišroubované na rozměrově stejné 

úhelníkové platformě jako u rotačního ventilu. Platformu v požadované poloze přichytíme 

k základové desce pomocí šroubů. Nyní na osu umístíme unašeč společně s klikovým 

mechanismem a táhlem pístu. Válec s pístem umístíme v závislosti na táhle pístu tak, abychom 

dosáhly požadované dolní a horní úvratě. Výška válce nad základovou deskou je 20 mm. Pístní 

tyč spojíme s táhlem pístu. Nakonec umístíme generátor s řemenicí tak, aby ozubený rukáv byl 

dostatečně napnut. Na základovou desku umístíme usměrňovač a propojíme ho s generátorem. 

 

Obr. 5-1 Zkompletovaná parní elektrocentrála 

5.2 Uvedení do provozu 

Před prvním uvedením elektrocentrály do provozu zkontrolujeme dotažení veškerých šroubů a 

objímek. Těsnost systému můžeme vyzkoušet stlačeným vzduchem. Stlačeným vzduchem lze 

také poslechnout činnost časování rotačního ventilu a nastavit tak předstih motoru. Parní kotel 

připojíme pomocí těsnění a převlečné matice nerezového vlnovce na vsuvku umístěnou v rámu 

stroje. Do kotle nalijeme vodu a uzavřeme kulový ventil. Zahříváním parního kotle začne na 

manometru stoupat tlak. Jakmile dosáhneme požadovaného tlaku, otevřeme kulový ventil a stroj 

se rozběhne. 
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Obr. 5-2 Vsuvka pro připojení parního kotle 
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6 TESTOVÁNÍ DANÉHO VZORKU 
Testování daného vzorku jsme prováděli v identických podmínkách, pro které byla parní 

elektrocentrála zkonstruována. Během testování jsme zaměřili hlavně na problematiku výroby 

páry a její ochlazování na jednotlivých částech parního motoru. Pozorovali jsme také úniky páry 

a možné zdokonalení problémových součástí. Nakonec jsme měřili výstupní elektrický výkon 

celého systému a otáčky parního motoru. 

 

Obr. 6-1 Měření na daném vzorku 

6.1 Zapojení pracoviště 

Pro měření usměrněného výstupního napětí a proudu nám postačil jeden klešťový multimetr. 

Pomyslnou zátěž generátoru tvořil posuvný válcový odpor o hodnotě 3,3 Ω / 5 A. Otáčky motoru 

jsme snímali pomocí ručního otáčkoměru. Odečet teploty byl proveden termokamerou. Blokové 

schéma zapojení pracoviště lze vidět na obrázku 6-2. 

 

Obr. 6-2 Blokové schéma zapojení pracoviště 
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6.2 Výroba páry 

Testování daného vzorku jsme prováděli v identických podmínkách, pro které byla parní 

elektrocentrála zkonstruována. Jako zdroj tepla nám posloužily kamna typu Petra. Odhadovaný 

výkon kamen je do 5 kW. Použitým palivem bylo dříví. Z kamen jsme vyjmuli horní litinovou 

desku a položili na ně parní kotel. Zahřívání parního kotle tedy probíhalo přímým plamenem. 

 

Obr. 6-3 Výroba páry pomocí kamen 

Výkon kamen pro výrobu páry byl více než dostačující. Pro účely testování jsme parní kotel 

naplnili jedním litrem vody. Kotel s uzavřeným kulovým ventilem jsme postavili na rozhořelé 

kamna. Během 5-ti minut voda dosahovala bodu varu. Po 10-ti minutách vzrostl tlak páry v kotli 

na hodnotu 2 bar, tudíž byla pára připravená k vpuštění do parního motoru. Měřením tepelné 

izolace parního kotle a rozvodu páry jsme si ověřili jejich funkčnost. Zatímco propanbutanová 

láhev dosahovala teplot okolo 130 °C, tak na jejím termoizolačním plášti jsme naměřili teplotu do 

50 °C. Na vláknité PES izolaci jsme nezaznamenali výrazné tepelné ztráty. 
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Obr. 6-4 Teplota propanbutanové láhve uvnitř pláště 

Značný únik tepla jsme zaznamenali na konstrukci rámu pro připojení nerezového vlnovce. 

Rám dosahoval teploty přes 90 °C. 

 

Obr. 6-5 Teplota rámu v místě připojení vlnovce 

6.3 Výstupní hodnoty 

Během testování se nám bohužel nepodařilo dosáhnout předpokládaného výkonu parní 

elektrocentrály. Největší problém jsme zaznamenali v netěsnosti pístu válce. Pára unikala přes 

píst do otvoru pro odvod vzduchu. Tím pádem se nám nedařilo trvale udržet požadovaný tlak 

páry. Výstupní hodnoty elektrického výkonu parní elektrocentrály tak byly zanedbatelné.  
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Obr. 6-6 Únik páry otvorem pro odvod vzduchu 

Parní motor dosahoval ve své výkonové špičce pouhých 270 ot·min
-1

. Při převodovém 

poměru 2:1 dosáhne generátor parní elektrocentrály hodnoty 540 ot·min
-1

. Při těchto 

zmiňovaných otáčkách jsme naměřili hodnotu napětí naprázdno 5 V. Při zatížení generátoru 

posuvným válcovým odporem došlo k rychlému poklesu tlaku a elektrický výkon generátoru se 

pohyboval v jednotkách wattů. 

Proud na krátko byl do 1 A a při zatížení kolem 0,5 A klesalo napětí na generátoru pod 

hodnotu 3 V. Bohužel dodávka páry nedostačovala na udržení konstantních parametrů a 

přesnějšího měření. Od dalších pokusů bylo z časových důvodů po dohodě s vedoucím práce 

upuštěno. 
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7 ZÁVĚR 
Při konstruování parní elektrocentrály jsme se seznámili s problematikou vyvíjejících se parních 

motorů a jejich jednotlivými modifikacemi. Zkonstruovali jsme jednočinný pístový parní motor 

společně s prototypem parního vyvíječe. Pro výrobu elektrické energie pomocí parního motoru 

byl zvolen třífázový elektronicky komutovaný synchronní motor. Jednotlivé součásti stoje byly 

nejdříve popsány z hlediska jejich funkce a možných úprav. Následovně byl popsán vlastní 

postup konstruování jednotlivých součástí a poznatky při výrobě. Závěr práce byl věnován 

měření a úpravě vzorku za účelem optimalizace celého systému. 

Měření výstupních hodnot na funkčním vzorku bylo znemožněno vyskytující se závadou 

úniku páry pístem. I přes dostatečné zásobení parou dosahoval parní motor ve své výkonové 

špičce 270 ot·min
-1

. Díky zvolenému převodovému poměru 2:1 se na generátoru objevila hodnota 

540 ot·min
-1

. Při zmiňovaných hodnotách otáček byla hodnota napětí naprázdno 5 V. Při 

zatěžování generátoru válcovým posuvným odporem parní motor začal vinou úniku páry ztrácet 

tlak a postupně snižoval svůj výkon. Největší dosažený elektrický výkon parní elektrocentrály 

dosahoval jednotek wattů. Po domluvě s vedoucím práce jsme od měření na závadou postiženém 

vzorku opustili. 

Při vývoji a testování stroje bylo však zjištěno, že jednočinný parní motor dosahuje značné 

nelinearity v průběhu výkonu. Motor je parou poháněn pouze v necelé půlotáčce celkového 

rozsahu. Zbytek rozsahu výkonu (momentu) motoru vytváří hmotnost setrvačníku. Pozorujeme 

tedy nelineární pulzní chod motoru, což komplikuje schopnost použití parního motoru 

v elektrických aplikacích. Řešením nelinearity motoru by mohl být řízený elektrický setrvačník 

v podobě pomocného stejnosměrného motoru nebo použití pomocné vratné pružiny.  

V poslední době můžeme pozorovat vzrůstající tendenci pro vyvíjení nespočetných druhů 

elektrocentrál poháněných parními motory. I když výkony malých parních elektrocentrál 

nedosahují závratných hodnot a většinou slouží jako alternativní zdroj záložní energie pro malé 

aplikace, dokazují přesto oproti Stirlingovým motorům velký potenciál ve vývoji. Při dnešním 

trendu nezávislosti na fosilních palivech stojí jakýkoliv vývoj alternativního zdroje elektrické 

energie za povšimnutí. 
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