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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Předmětem této bakalářské práce na téma Alternativní koncepce spalovacích motorŧ je popis 

vybraných historických i současných alternativ ke konvenčnímu spalovacímu motoru 

s klikovou hřídelí. Cílem práce je vytvořit rešeršní studii, která se týká prozkoumání 

historického vývoje alternativních konstrukcí spalovacích motorŧ. Alternativy jsou popsány 

z hlediska konstrukce, principu činnosti a vlastností. 

Z pohledu historického vývoje byla představena celá řada rozličných koncepcí spalovacích 

motorŧ. I přes jejich velký počet se většinou tyto alternativy nedokázaly prosadit z dŧvodu 

technických problémŧ, komplikované konstrukce nebo jiných nedostatkŧ. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

spalovací motor, píst, ventil, kliková hřídel, válec, Ottŧv cyklus 

ABSTRACT 

The subject of this bachelor´s thesis on the topic Alternative conception of combustion 

engines is description of chosen historical and present alternatives to conventional piston 

combustion engine with crankshaft. The aim of this thesis is to create thesis that relates 

description of historical evolution of alternative construction combustion engines. 

Alternatives are described in terms of construction, operating principle and properties. 

In past were developed plenty of different conceptions of combustion engines. However most 

of them have never been successful because of many technical problems, complicated 

construction or other shortages. 
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combustion engine, piston, valve, crankshaft, cylinder, Otto cycle 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
V 19. století došlo k nejen k výraznému hospodářskému rŧstu, ale i k rozvoji technického 

poznáním a vyuţívání poznatkŧ přírodních věd. Toto století je právem označováno jako 

století páry, díky vynálezu anglického mechanika Jamese Watta, který sestrojil první 

dvojčinný parní stroj. Parní stroj byl významným zdrojem energie v prŧmyslu, zemědělství 

i v dopravě. Pouţíval se také krátce pro pohon prvních automobilŧ, ještě před vynálezem 

spalovacího motoru s vnitřním spalováním. 

U zrodu spalovacího motoru stál německý vynálezce Nikolaus August Otto, který zdokonalil 

dvoudobý stacionární motor francouzského technika Étienne Lenoira. První spalovací motory 

byly poháněny směsí vodíku a kyslíku, později svítiplynem. Spalovací motory, jak je známe 

dnes, jsou většinou poháněny fosilními palivy. 

Historie spalovacích motorŧ je velmi zajímavá a bohatá. Lze zde nalézt rŧzné koncepce 

vynálezcŧ a inţenýrŧ, které vedla snaha zkonstruovat účinný stroj. Některé projekty skončily 

pouze ve fázi nákresŧ, na základě některý projektŧ byl zkonstruován prototyp, a některé 

spalovací motory byly dokonce namontovány a otestovány v automobilech. 

Tato bakalářská práce je zaměřena na zmapování historických i současných koncepcí 

spalovacích motorŧ. V první části práce jsou uvedeny základní pojmy související 

se spalovacími motory, termodynamické cykly, parametry spalovacích motorŧ. Další část 

práce je věnována klasickému pístovému spalovacímu motoru, který je nepouţívanějším 

typem motoru pro pohon dopravních prostředkŧ. Hlavní část práce je zaměřena na autorem 

vybrané koncepce spalovacích motorŧ, popis jejich vlastností, konstrukce a funkce. Je také 

zmíněn parní stroj, který je koncepčním předchŧdcem spalovacího motoru.  

Vzhledem k velkému mnoţství rozličných, mnohdy i bizarních, koncepcí není moţné v této 

práci popsat všechny. Výběr alternativních koncepcí spalovacích motorŧ, je zvolen tak, 

aby byly zmíněny koncepce zajímavé, zvláštní i ty, které v dnešní době zaţívají renesanci. 
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ZÁKLADNÍ POJMY SOUVISEJÍCÍ SE SPALOVACÍMI MOTORY 

 

1 ZÁKLADNÍ POJMY SOUVISEJÍCÍ SE SPALOVACÍMI MOTORY 
Spalovací motor je tepelný hnací stroj, který přeměňuje tepelnou energii na mechanickou 

práci a jako takový je vyuţíván pro pohon strojních zařízení. „Princip práce spalovacích 

motorů představuje technicky realizovaný poznatek druhé termodynamické věty. Podle ní 

se přeměna tepelné energie na mechanickou práci dá uskutečnit uzavřenými pracovními 

oběhy s určitou účinností. Pracovní oběhy charakterizuje přívod a odvod tepla, komprese 

a expanze pracovní látky.“ [1] 

 

1.1 DĚLENÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ 

 

Obr. 1 Rozdělení spalovacích motorů 

Spalovací motory se ještě mohou dělit podle: 

 zpŧsobu přeměny energií na: 

 přerušovaně - pístové spalovací motory, rovnoobjemové spalovací turbíny, 

 nepřerušovaně (kontinuálně) - rovnotlaké spalovací turbíny, rakety, 

 účelu: 

 mobilní, 

 stacionární. 

Pístové spalovací motory se dále dělí podle: 

 druhu paliva - benzinové, naftové, plynové, motory na dvojí palivo, motory na několik 

paliv, 

 místa a zpŧsobu přípravy zápalné směsi - karburační, vstřikové, 

 zpŧsobu plnění válcŧ - atmosférické, přeplňované (s mechanickým dmychadlem, 

s turbodmychadlem, s kompresorem, kombinace kompresoru a turbodmychadla, 
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přeplňování tlakovými kmity v potrubí, rezonanční přeplňování, rovnotlaké 

přeplňování, systém Comprex, systém Hyperbar), 

 počtu válcŧ - jednoválcové, dvouválcové, tříválcové, atd., 

 uspořádání válcŧ - řadové, s protilehlými válci (boxer), s válci do V, H, U, W, 

vějířovité, hvězdicové, rovnoběţné, bubnové, viz. obr. 2. [2] 
 

Obr. 2 Uspořádání válců pístových motorů [3] 

Další hlediska dělení pístových spalovacích motorŧ: 

 podle počtu zdvihŧ na pracovní oběh - dvoutaktní, čtyřtaktní, aj., 

 chlazení, 

 smyslu otáčení klikové hřídele, 

 rychloběţnosti, 

 zpŧsob zapálení směsi - záţehové, vznětové, ţárové, s kombinovaným zapalováním. 

 

1.2 TERMODYNAMICKÉ CYKLY SPALOVACÍCH MOTORŮ 

Teoretický tepelný cyklus v termodynamické soustavě představuje řetězec po sobě 

následujících termodynamických dějŧ.  

„U teoretických cyklů spalovacích motorů, ale také u dalších teoretických cyklů motorů 

s ideálními plyny se předpokládají jistá zjednodušení: 

 Množství a složení plynu v soustavě se nemění. 

 Cyklus probíhá s ideálními plyny, fyzikální vlastnosti (cp, cv, κ aj.) jsou nezávislé 

na teplotě a tlaku. 

 Hoření nahrazujeme přívodem tepla z okolí. 

 Výfuk nahrazujeme odvodem tepla do okolí. 

 Jednotlivé děje nahrazujeme vratnými termodynamickými ději, přičemž komprese 

a expanze bývají adiabatické.“ [4] 
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1.2.1 OTTŮV CYKLUS 

Jedním z nejpodstatnějších teoretických cyklŧ je Ottŧv cyklus, který modeluje chování 

záţehových spalovacích motorŧ. Na obr. 3 je znázorněn Ottŧv cyklus pro čtyřdobý záţehový 

motor v p-V a T-s diagramu. 

 

 

 

Obr. 3 p-V diagram a T-s diagram Ottova cyklu [4] 

Děje tvořící Ottŧv cyklus: 

0-1  nasávání směsi vzduchu a paliva. Nejedná se o izobarický děj, teplota je stálá, avšak 

 mnoţství plynu se mění, 

1-2  adiabatická komprese, 

2-3  izochorický přívod tepla z okolí. Hoření paliva. Píst je v HÚ, 

3-4  adiabatická expanze zplodin vzniklých při hoření, 

4-1  izochorický odvod tepla do okolí. Výfuk zplodin do atmosféry. Píst je v DÚ, 

1-0  výfuk zbývajících zplodin. Nejedná se o izobarický děj, teplota je stálá, avšak 

 mnoţství zplodin ve válci se mění. 

Rozdíl objemŧ mezi okamţiky, kdy se píst nachází v HÚ a DÚ, se nazývá zdvihový objem 

Vz = V1 - V2 [m
3
]. Objem V2 se nazývá kompresní objem. Je to prostor nad pístem 

nacházejícím se v HÚ, tedy v místě nejvzdálenějším od klikové hřídele. Bývá označován 

Vk  [m
3
]. Poměr objemu válce, kdy se píst nachází v DÚ a HÚ, se nazývá kompresní poměr 

ε [-]. Je definován vztahem [4]: 

 
(1)  

U Ottova cyklu je přívod i odvod tepla realizován izochoricky, proto platí [4]: 

 (2)   

 (3)  

Práce cyklu je definována vztahem [4]:
  

 (4)  
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Termická účinnost vyjadřuje, s jakou efektivitou tepelný stroj přeměňuje přivedenou tepelnou 

energii na práci. Je to podíl práce cyklu ku dodanému teplu. Termická účinnost Ottova cyklu 

je dána vztahem [4]:   

,  (5)  

Z uvedeného vztahu vyplývá, ţe termická účinnost Ottova cyklu závisí pro daný plyn pouze 

na kompresním poměru. „Je zřejmé, že termická účinnost Ottova cyklu 𝝶t roste s rostoucím 

kompresním poměrem ε. Větší kompresní poměry vyžadují ale použití kvalitnějších materiálů 

motoru, jinak by došlo ke zmenšení životnosti. Kompresní poměr u zážehových motorů nelze 

však neomezeně zvětšovat, jelikož by docházelo k samovznícení směsi, což má nepříznivý vliv 

na chod motoru (přehřívání, detonace, klepání).“ [4] S Ottovým cyklem pracuje většina 

záţehových motorŧ popsaných dále v této práci. 

 

1.2.2 DIESELŮV CYKLUS 

Dieselŧv cyklus je teoretický cyklus, který modeluje chování vznětových spalovacích motorŧ. 

Dieselŧv cyklus pro čtyřdobý vznětový motor v p-V a T-s diagramu je znázorněn na obr. 4.  

 

 

 

 

 

Obr. 4 p-V diagram a T-s diagram Dieselova cyklu [4] 

Děje tvořící Dieselŧv cyklus: 

0-1  nasávání čistého vzduchu. Nejedná se o izobarický děj, teplota je stálá, avšak 

 mnoţství plynu ve válci se mění, 

1-2 adiabatická komprese, 

2-3 izobarický přívod tepla z okolí, který nahrazuje hoření paliva po dobu přivádění 

 paliva vstřikovací tryskou do válce. Píst je v HÚ, 

3-4  adiabatická expanze zplodin vzniklých při hoření, 

4-1  izochorický odvod tepla do okolí. Výfuk zplodin do atmosféry. Píst je v DÚ, 

1-0  výfuk zbývajících zplodin. Nejedná se o izobarický děj, teplota je stálá, avšak 

 mnoţství zplodin ve válci se mění. 
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U Dieselova cyklu lze kromě kompresního poměru ε definovat i stupeň plnění φ [-]. 

Je definován vztahem [4]: 

 
(6)  

Teplo se přivádí izobaricky a odvádí izochoricky, lze tedy psát [4]: 

 (7)  

 (8)  

Práce cyklu je definována vztahem [4]: 

 (9)  

Termická účinnost je obecně dána vtahem , po úpravě dostaneme vztah [4]:  

,  
(10)  

„Termická účinnost Dieselova cyklu 𝝶t roste s rostoucím kompresním poměrem ε 

a s klesajícím stupněm plnění φ. Při stejném kompresním poměru je termická účinnost 

Dieselova cyklu menší než Ottova cyklu, protože φ ˃ 1. Dieselův motor pracuje však 

s podstatně většími kompresními poměry, jelikož pro vznícení paliva je třeba vysoká teplota 

stlačeného vzduchu.“ [4] 

 

1.2.3 SMÍŠENÝ (SABATŮV) CYKLUS 

Teoretický smíšený cyklus modeluje chování vznětových i záţehových spalovacích motorŧ. 

Přívod tepla je zpočátku izochorický a poté izobarický. V tomto smíšeném cyklu jde 

o kombinaci Ottova cyklu - počáteční nárŧst tlaku a Dieselova cyklu - následné pozvolné 

hoření. 

 

 
 

 

Obr. 5 p-V diagram a T-s diagram smíšeného cyklu [4] 
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U smíšeného cyklu lze definovat kromě kompresního poměru ε a stupně plnění φ ještě stupeň 

zvýšení tlaku ψ [-]. Je dán vztahem [4]: 

 
(11)  

Teplo se přivádí izobaricky a izochoricky, odvod je realizován izochoricky, lze tedy psát [4]: 

 
(12)  

 
(13)  

 
(14)  

 

Práce cyklu je definována vztahem [4]:  

 (15)  

 

Termická účinnost je dána vtahem , po úpravě dostaneme vztah [4]:  

,  (16)  

Pro φ = 1 dostaneme účinnost Ottova cyklu. Pro ψ = 1 účinnost Dieselova cyklu. 

 

1.2.4 OBECNÝ CYKLUS 

„Obecný teoretický cyklus spalovacího motoru má jak smíšený přívod tepla, tak i smíšený 

odvod tepla. Tento cyklus lze uvažovat např. tehdy, jsou-li na počátku pohybu pístu z dolní 

úvrati ještě částečně otevřeny sací ventily, nebo též u přeplňovaných spalovacích motorů 

s turbínou poháněnou výfukovými plyny aj.“ [4] 

V některé literatuře bývá tento cyklus nazýván jako cyklus Atkinsonŧv. Jedná se o teoretický 

tepelný cyklus spalovacích motorŧ s prodlouţenou expanzí. Jako první ho popsal roku 1882 

James Atkinson. Velmi podobný Atkinsonovu cyklu je cyklus Millerŧv. Rozdíl mezi 

Atkinsonovým a Millerovým cyklem je ten, ţe motory pracující s Millerovým cyklem jsou 

přeplňované. Přívod i odvod tepla je smíšený, kompresní poměr je menší neţ poměr expanzní. 

Termodynamická účinnost je vyšší oproti cyklŧm, kde je expanzní a kompresní poměr stejný. 

Lze ho realizovat v klasických záţehových motorech, a to buď pozdějším uzavřením sacích 

ventilŧ nebo přepracováním klikového mechanismu. 
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Obr. 6 p-V diagram a T-s diagram obecného cyklu [4] 

Kromě veličin, definovaných u předchozích teoretických cyklŧ, je vhodné definovat ještě 

expanzní poměr β [-]. Je definován vztahem [4]: 

 
(17)  

Teplo se přivádí i odvádí izobaricky i izochoricky a lze tedy psát [4]: 

 (18)  

 (19)  

 (20)  

 (21)  

Práce cyklu je definována vztahem [4]: 

 (22)  

Termická účinnost je dána vtahem ,  po úpravě dostaneme vztah [4]:   

,  (23)  

  

1.2.5 REÁLNÉ CYKLY SPALOVACÍCH MOTORŮ 

Teoretické cykly poměrně dobře vystihují skutečnost, avšak reálné cykly se od teoretických 

liší svým  tvarem. Skutečné motory mají menší účinnost neţ by teoreticky měly mít 

především proto, ţe přívod a odvod tepla není izobarický či izochorický. Komprese a expanze 

není adiabatická, ale polytropická (s nekonstantním exponentem). Směs (vzduchu a paliva) 

ani spaliny neodpovídají svými vlastnostmi ideálnímu plynu. Dochází k výměně tepla mezi 

stěnami spalovacího prostoru a směsí. Takty motoru také nejsou dokonale odděleny, 

například u záţehových motorŧ dochází k zaţehnutí směsi vzduchu a paliva svíčkou ještě 

před dosaţením HÚ pístem (s tzv. předstihem). Hoření trvá i okamţik po počátku expanze, 

atd. 
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Obr. 7 Indikátorový diagram čtyřdobého zážehového motoru [4] 

 

1.3 HLAVNÍ PARAMETRY SPALOVACÍCH MOTORŮ 

Kromě termické účinnosti lze definovat i další veličiny popisující efektivnost motoru. Tyto 

veličiny slouţí k vzájemnému porovnání jednotlivých motorŧ. Příkladem mŧţe být účinnost 

chemická, která popisuje míru přeměny energie v prŧběhu spalování. Jedná se o poměr tepla 

uvolněného z paliva při spalování ku chemické energii obsaţené v palivu. Lze ji zjistit 

analýzou výfukových plynŧ, pohybuje se zhruba do 90 %. 

Je dána vztahem [5]: 

 
(24)  

kde:  

Q1 teplo uvolněné z paliva [J] 

Qp  mnoţství chemické energie obsaţené v palivu [J] 

Indikovaná účinnost popisuje rozdíl mezi teoretickým a indikátorovým diagramem 

konkrétního motoru. Někdy bývá nazývána stupněm plnosti diagramu a vyjadřuje poměr mezi 

teoretickou prací vykonanou v teoretickém termodynamickém cyklu a indikátorovém 

diagramu motoru. Běţně se pohybuje mezi 𝝶p = 0,6 ÷ 0,75. 

Je dána vztahem [5]: 

 
(25)  

kde:  

Ai  práce indikátorového diagramu [J] 

At práce teoretického termodynamického cyklu [J] 

Hd dolní hranice výhřevnosti paliva [J∙kg
-1

] 

mpi měrná indikovaná spotřeba paliva [g∙kW
-1

∙hod
-1

] 
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Měrná indikovaná spotřeba paliva se počítá ze vztahu [5]: 

 
(26)  

kde:  

Mp  hodinová spotřeba paliva [kg∙hod
-1

]  

Pi indikovaný výkon motoru [kW] 

Indikovaný výkon motoru je dán vztahem [5]: 

  
(27)  

kde:  

VZ1  zdvihový objem válce motoru [m
3
] 

i  počet válcŧ 

pi střední indikovaný tlak [Pa] 

n otáčky motoru [min
-1

] 

k konstanta, přičemţ k = 120 pro čtyřdobý motor a k = 60 pro dvoudobý motor 

Střední indikovaný tlak je pomyslný tlak konstantní velikosti, který kdyby pŧsobil na píst, 

by při jedno pracovním zdvihu vykonal na pístu motoru stejnou práci, která je vykonána 

při skutečném cyklu. [5] 

Mechanická účinnost motoru je účinnost přenosu výkonu nebo práce z pístu na klikovou 

hřídel. Lze tedy psát [5]: 

 
(28)  

kde:  

Pi indikovaný výkon na pístu [W]  

Pe efektivní výkon na klikové hřídeli [W] 

Mechanická účinnost zahrnuje ztráty vznikající v motoru v dŧsledku tření, hydraulických 

odorŧ, odporŧ pomocných zařízení motoru atd. Běţně dosahuje hodnot 𝝶m = 0,75÷ 0,92 

u benzínových a  𝝶m = 0,70÷ 0,87 u naftových motorŧ, přičemţ u přeplňovaných motorŧ 

je mechanická účinnost obvykle vyšší. Mechanická účinnost klesá s rostoucími otáčkami 

motoru. 

Celková účinnost motoru je pak dána jakou součin jednotlivých dílčích účinností [5]: 

 (29)  

Celková účinnost se pohybuje do 35 % u záţehových motorŧ, do 40 % u vznětových 

a do 45 % u vznětových přeplňovaných motorŧ (TDI). Účinnost se neblíţí 100 % především 

proto, ţe nelze realizovat dokonalé spalování pro uvolnění veškeré tepelné energie vázané 

v palivu. Nelze realizovat takový tepelný cyklus, který by dokázal vyuţít veškerou uvolněnou 

tepelnou energii a v neposlední řadě se část práce ztratí v dŧsledku překonání pasivních 

odporŧ, jako je například tření.  
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Kromě indikovaného výkonu lze určit také efektivní výkon motoru. Ten se stanoví 

z rovnice [5]: 

 
(30)  

kde: 

Pe střední efektivní tlak [Pa] 

Střední efektivní tlak je pomyslný tlak konstantní velikosti, který kdyby pŧsobil na píst, 

by při jednom pracovním zdvihu vykonal na klikové hřídeli stejnou práci, která je vykonána 

při skutečném cyklu. Efektivní výkon motoru se zjišťuje pomocí brzdění motoru 

na dynamometru. Rozdíl mezi efektivním a indikovaným výkonem motoru se nazývá 

ztrátový výkon Pz. [5] 
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2 KONVENČNÍ PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY 
Pístové spalovací motory jsou tepelné stroje přeměňující tepelnou energii vázanou v palivu 

na mechanickou práci. V této kapitole bude popsána klasická koncepce jednočinných 

pístových spalovacích motorŧ s klikovou hřídelí. Tyto motory jsou dnes nejpouţívanější 

v dopravních prostředcích pro osobní dopravu, tj. v automobilech, autobusech atd. 

 

2.1 ČTYŘDOBÝ ZÁŽEHOVÝ MOTOR 

„Benzínové motory jsou motory na tzv. lehká paliva a nebo paliva lehce odpařitelná. Mezi 

tyto paliva patří především benzín, lihobenzínové a benzolové směsi, petrolej apod. Palivová 

směs v těchto motorech se připravuje většinou mimo pracovní prostor motoru (motory 

karburátorové) nebo se palivová směs připravuje ve válci tím, že se do válce vstřikuje palivo 

určitou dobu před jeho zapálením (benzínové motory se vstřikováním paliva do válce). 

Zápalná směs se ve válci komprimuje. Před ukončením kompresního zdvihu se směs zapaluje 

zpravidla elektrickou jiskrou.“ [5] 

S vývojem těchto motorŧ je spjato jméno vynálezce Nicolause A. Otta, který v 19. století 

pracoval na zdokonalení Lenoirova dvojčinného dvojdobého stacionárního spalovacího 

motoru. Zpočátku byl pro pohon motoru pouţíván svítiplyn nebo vodík. „V roce 1876 Otto 

upravil pracovní cyklus na čtyřdobý a představil prakticky využitelný ležatý motor 

na svítiplyn.“ [6] Nad nevýhodami motoru, kterými byly zejména hlučnost a nespolehlivost, 

převaţovala pozitiva v podobě výrazně niţší spotřeby, na rozdíl od konkurenčních 

dvoudobých motorŧ. Tento motor měl slouţit jako pohon strojních zařízení a nahradit tak 

v té době vyuţívaný pohon parním strojem. Kapalné palivo nešlo pouţít, protoţe neexistoval 

vhodný systém k jeho zapálení. To se změnilo roku 1884, kdy Otto sestrojil nízkonapěťové 

magnetové zapalování, které přivádělo směs vzduchu a paliva k výbuchu elektrickou jiskrou. 

První záţehový motor pouţívající tekuté palivo zakomponoval do své tříkolky nedlouho poté 

Carl Benz. V těsném závěsu za Benzem zakomponovali do dvoukolky první čtyřtaktní motor, 

postavený podle Ottova návrhu, Gottlieb Daimler a Wilhelm Maybach. Benz, Daimler 

i Maybach byli bývalí Ottovi zaměstnanci ve firmě N. A. Otto & Cie (současný název firmy 

je Deutz AG), kteří ale odešli z dŧvodu neustálých rozporŧ s Ottem při řešení technických 

otázek.  

 

2.1.1 SOUČÁSTI ČTYŘDOBÉHO ZÁŽEHOVÉHO MOTORU 

„Čtyřdobý zážehový motor se skládá z těchto základních konstrukčních skupin: 

 pevné části motoru (víko hlavy válců, hlava válců, válce, kliková skříň, spodní víko 

motoru), 

 klikové ústrojí (písty, ojnice, kliková hřídel), 

 ventilový rozvod (ventily, ventilové pružiny, vahadla, čepy vahadel, rozvodové páky, 

zdvihátka, vačková hřídel, rozvodová kola, válečkový řetěz nebo ozubený řemen), 

 palivový systém (karburátor nebo vstřikovací zařízení, sací potrubí), příslušenství 

motoru (zapalovací systém, mazání motoru, chlazení motoru, výfukové potrubí).“ [7] 
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Obr. 8 Průřez osmiválcovým motorem GM Small Block LT1 2014 [8] 

 

BLOK MOTORU 

Blok motoru je hlavní nosný prvek motoru. Slouţí jako základ pro uchycení dalších součástek 

a mechanismŧ, bez kterých by motor nemohl pracovat. Vyrábí se odléváním z šedé litiny 

nebo lehkých slitin hliníku, především siluminŧ. Šedá litina dobře tlumí vibrace, má větší 

tuhost něţ slitiny hliníku a je odolná vŧči opotřebení a tření, proto mohou být válce vytvořeny 

přímo v bloku motoru. Zároveň je levná avšak těţká, pouţívá se pro bloky stacionárních 

motorŧ. V automobilovém prŧmyslu se vyuţívají slitiny hliníku. V tomto případě se válce 

do bloku motoru vkládají. Kolem válcŧ jsou vytvořeny dutiny pro oběh chladící kapaliny 

a oleje. Motor je uchycený do vozidla pomocí silentblokŧ skrze blok motoru. Silentbloky 

zajišťují pruţné uchycení motoru tak, aby se omezily přenášené vibrace. 

 

Obr. 9 Blok motoru GM Small Block LT1 2014 [8] 

 

HLAVA MOTORU 

Hlava motoru je připevněna k bloku motoru pomocí šroubŧ, uzavírá válce a tvoří tak vrchní 

část spalovacího prostoru. Jedná se o tvarově náročný odlitek vyráběný většinou z legovaných 

slitin hliníku. Je namáhána tepelně a tlakem expandujících plynŧ. Mezi hlavou, pístem 

a válcem je kompresní prostor, který je dán kompresním objemem. Mezi blokem a hlavou 

motoru se nachází těsnění, v němţ jsou otvory pro proudění chladící kapaliny a oleje.  
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Tvar hlavy záţehových motorŧ ve spalovacím prostoru je klínovitý nebo střechovitý 

a obsahuje závit pro zapalovací svíčku, sací a výfukové kanály, ventily. Tvar kompresního 

prostoru má velký vliv na provozní vlastnosti, jako například víření směsi, spotřebu a emise, 

prŧběh spalování, výkon, kroutící moment, účinnost, aj. Vnitřní stěny hlavy motoru, tvořící 

spalovací prostor, musí mít správný tvar, aby nebyly některé její části moc chladné (zvýšené 

emise) nebo moc horké (hrozí detonační spalování). Hlavy motorŧ chlazených vzduchem 

jsou, stejně jako válce, zvenčí opatřeny ţebrováním pro zvýšení odvodu tepla. Kaţdý válec 

mŧţe mít vlastní hlavu, avšak u automobilových motorŧ bývá hlava zpravidla společná 

pro všechny válce v jedné řadě. 

 

VÁLCE 

„Účelem válců je zachycovat tlaky, které vznikají během pracovního oběhu, spolu s hlavou 

válců a pístem spoluvytvářet spalovací prostor, rychle odvést teplo do chlazení motoru a vést 

píst během pracovního oběhu.“ [7] Z tohoto plynou poţadavky na válce spalovacích motorŧ, 

tzn. musí dobře odolávat vysokým teplotám, mít dobré kluzné vlastnosti, být odolné proti 

chemickému namáhání. U motorŧ chlazených kapalinou se pouţívají válce suché nebo mokré. 

Mokré válce jsou v přímém kontaktu s chladící kapalinou, jsou do bloku motoru vloţeny 

volně a jsou zajištěny pomocí šroubŧ hlavy motoru. Suché válce jsou do bloku motoru 

zalisovány. Pouţívají se téţ válce chlazené vzduchem, které jsou opatřeny ţebry, pro lepší 

odvod tepla. Existují i motory bez samostatných válcŧ. V takovém případě jsou válce 

vybroušeny přímo v bloku motoru. 

 

KLIKOVÁ SKŘÍŇ 

Kliková skříň je tvořena spodní stranou bloku motoru a olejovou vanou. Ve spodní části 

bloku motoru je umístěna horní část kluzných loţisek pro uloţení klikové hřídele, případně 

i pro vačkovou hřídel (u rozvodu OHV). Spodní část klikové skříně tvoří olejová vana, která 

obsahuje zásobu oleje, ta je olejovým čerpadlem čerpána do ostatních částí motoru. Olejová 

vana je k bloku motoru přišroubována a bývá ţebrovaná pro lepší odvod tepla. K zadní části 

klikové skříně je obvykle přišroubována skříň spojky a setrvačníku. 

 

KLIKOVÉ ÚSTROJÍ 

Hlavním úkolem klikového ústrojí je převádět přímočarý vratný pohyb, který koná píst, 

na rotační pohyb klikové hřídele. Píst a kliková hřídel jsou spojeny ojnicí. Klikové ústrojí 

přenáší větší část točivého momentu motoru dále na setrvačník a spojku a menší částí pohání 

olejové čerpadlo, ventilové rozvody a další konstrukční celky nezbytné k chodu motoru.  

 

KLIKOVÁ HŘÍDEL 

Kliková hřídel je tvarově sloţitá součást vyráběná z oceli zápustkovým kováním nebo 

odléváním z tvárné litiny. Skládá se z hlavních čepŧ uloţených v hlavních loţiscích v klikové 

skříni, dále z ojničních čepŧ, na kterých jsou uloţeny ojnice a z ramen s protizávaţím. 

V klikové hřídeli jsou mazací kanálky slouţící k dopravě oleje ke kluzným loţiskŧm hlavních 

a ojničních čepŧ. Tvar klikové hřídele závisí na počtu a uspořádání válcŧ.  
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Obr. 10 Kliková hřídel motoru GM Small Block LT1 2014 [9] 

 

OJNICE 

Ojnice spojuje píst a klikovou hřídel, je tvořena dříkem, pístní a klikovou hlavou. Pístní 

ojniční hlava bývá nedělená, kliková dělená a spojená šrouby, aby ji bylo moţné připevnit 

ke klikové hřídeli. Loţiska uvnitř hlav jsou kluzná, proto vyţadují dostatečné  mazání. 

 

PÍST 

Píst patří k nejvíce namáhaným částem motoru. Vyrábí se odléváním nebo kováním z lehkých 

slitin nebo jsou bimetalové. Jeho hlavním úkolem je stlačování směsi při kompresi a přenos 

sil od rozpínajících se plynŧ při expanzi na ojnici a dále na klikovou hřídel. Píst je namáhán 

proměnlivým tlakem a vysokými teplotami (aţ 2 500°C). Konstrukce pístu musí zajistit co 

největší odvod tepla z pístu do stěn válce. Dalším podstatným úkolem pístu je utěsnit 

spalovací prostor. Toho je dosaţeno pouţitím pístních krouţkŧ. Jedná se o pruţné prstence 

z oceli nebo litiny. Dělí se na pístní krouţky stírací a těsnící. Stírací mají za úkol stírat ze stěn 

válce olej a nedovolit mu proniknutí do spalovacího prostoru. Těsnící mají za úkol vymezit 

vŧli mezi válcem a pístem a přenášet teplo z pístu do válce. [1] 

 

Obr. 11 Píst a ojnice motoru GM Small Block LT1 2014 [10] 

 

MECHANICKÉ ROZVODY 

Slouţí k plnění válcŧ čerstvou směsí vzduchu a paliva a odvodu spalin z válce. Rozvody jsou 

šoupátkové nebo ventilové (pouţívanější). Skládají se ze systémŧ: 

 otvírání a zavírání kanálŧ v hlavě motoru (ventily, pruţiny), 

 přenosu pohybu (vahadla, rozvodové tyčinky), 

 řízení časování (vačkové hřídele, vačky). 
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Ventily jsou umístěny v hlavě válcŧ, slouţí k otevírání a uzavírání sacích a výfukových 

kanálŧ. Skládají se z plochého talíře, který zapadá do sedla v hlavě motoru a z dříku, který 

slouţí k vedení ventilu. Výfukový ventil je vyroben ze ţáruvzdorné nemagnetické oceli, sací 

z chromkřemíkové oceli. Ventilové pruţiny slouţí k mechanickému uzavírání ventilu. 

Vahadla přenáší sílu z rozvodových tyčinek nebo přímo z vaček na ventily.  

Vačky jsou umístěny na vačkové hřídeli, ovládají zdvih ventilŧ a dobu otevření ventilu. 

Vačková hřídel mění rotační pohyb získaný od klikové hřídele na přímočarý vratný pohyb 

ovládající ventily. Vačková hřídel je poháněna řetězem nebo řemenem. U moderních motorŧ 

se pouţívají dva druhy rozvodŧ: 

 rozvod OHV - vačková hřídel se nachází v bloku motoru, ventily jsou ovládány 

pomocí zdvihátek, zdvihacími tyčinkami a vahadly, 

 rozvod OHC - vačková hřídel se nachází v hlavě motoru, ventily jsou ovládány 

vačkovým hřídelem nebo pomocí vahadel. 

 

Obr. 12 Vačková hřídel motoru GM Small Block LT1 2014 [8] 

 

2.1.2 PRINCIP ČINNOSTI ČTYŘDOBÉHO ZÁŽEHOVÉHO MOTORU 

Motor pracuje s Ottovým cyklem. Píst se pohybuje ve válci mezi DÚ a HÚ a tím vymezuje 

a mění objem pracovního prostoru. Pracovní cyklus čtyřdobého záţehového motoru má čtyři 

zdvihy (obr. 13): 

1. sání - píst se pohybuje z HÚ do DÚ, sací ventily se otevřou před dosaţením HÚ, směs 

vzduchu a paliva je nasána do válce, případně je nasáván pouze vzduch u motoru 

s přímým vstřikováním paliva, 

2. komprese - píst se pohybuje z DÚ do HÚ, ventily jsou zavřené, směs je zapálena 

elektrickou jiskrou před dosaţením HÚ, 

3. expanze - hoření směsi je postupné. Uvolňuje se velké mnoţství energie, které 

se projeví prudkým zvýšením tlaku ve válci. Plyny expandují a tlačí píst do DÚ 

a konají tak práci. Ventily jsou uzavřené, 

4. výfuk - píst se pohybuje z DÚ do HÚ. Spaliny jsou vytlačovány do výfukového 

potrubí přes otevřené výfukové ventily. Výfukové ventily jsou otevřeny po celou dobu 

výfukového zdvihu. Zavírají se těsně za HÚ na počátku sání, kterým začíná další 

pracovní oběh. 
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Obr. 13 Princip činnosti čtyřdobého zážehového motoru [11] 

 

2.2 DVOUDOBÝ ZÁŽEHOVÝ MOTOR 

Jedná se o pístový spalovací motor, u něhoţ proběhne celý pracovní cyklus za jedinou otáčku 

klikové hřídele, coţ odpovídá dvěma zdvihŧm pístu. Na rozdíl od čtyřdobého záţehového 

motoru je jeho konstrukce jednodušší, protoţe neobsahuje ventilový rozvod. Dvoudobý 

spalovací motor historicky předchází motoru čtyřtaktnímu. Dnes je vyuţíván tam, kde lze 

vyuţít jeho přednosti (např. motorová zahradní technika). 

První dvoutaktní záţehový motor vyvinul skotský inţenýr Dugald Clerk, ačkoli na jeho 

vývoji pracovalo mnoho vynálezcŧ. Clerk vyvinul svŧj motor roku 1878 na základě 

Braytonova motoru se zapalovací svíčkou spalující kerosín (petrolej). Braytonŧv motor 

se neprosadil, ačkoli se jednalo o jeden z prvních „nevybuchujících“ motorŧ pracujících 

s kapalným palivem. Clerkŧv motor ještě neměl přepouštěcí kanály jako dnešní dvoudobé 

motory, výměna směsi ve válci byla realizována pomocí ventilŧ. Jednalo se o první 

dvoutaktní motor který stlačoval palivo ve válci a následně ho zapaloval. Inspirací mu byl 

Ottŧv motor, avšak Clerka nejvíce lákala představa dvojnásobného počtu pracovních cyklŧ 

za stejný čas. Roku 1879 představil světu svŧj dvoudobý motor ovládaný ventily Karl Benz. 

První prakticky vyuţitelný dvoudobý motor začal roku 1908 montovat do svých motocyklŧ 

Alfred Angas Scott, jednalo se o dvouválcový vodou chlazený motor. [12] 

 

2.2.1 SOUČÁSTI DVOUDOBÉHO ZÁŽEHOVÉHO MOTORU 

Dvoudobý záţehový motor se skládá z podobných konstrukčních celkŧ jako motor čtyřdobý, 

s těmito zásadními rozdíly: 

 přívod čerstvé palivové směsi a odvod spalin obstarává píst a kanály ve válci, nikoli 

ventily, 

 mazání motoru je zajištěno palivovou směsí, coţ je směs benzínu a oleje. 

 

2.2.2 PRINCIP ČINNOSTI DVOUDOBÉHO ZÁŽEHOVÉHO MOTORU 

Motor pracuje s Ottovým cyklem. Píst koná přímočarý vratný pohyb, pohybuje se mezi HÚ 

a DÚ. Během dvou zdvihŧ pístu proběhnou všechny čtyři pracovní fáze (obr. 14):  
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1. sání a komprese - při pohybu pístu směrem z DÚ do HÚ uzavírá píst výfukový 

a přepouštěcí kanál, otevírá kanál sací a díky podtlaku v klikové skříni nasává 

do klikové skříně čerstvou směs benzínu, oleje a vzduchu. V prostoru nad pístem 

dochází ke kompresi. Okamţik před dosaţením HÚ je směs zaţehnuta elektrickou 

svíčkou, 

2. expanze a výfuk - píst je tlakem rozpínajících se plynŧ tlačen do DÚ a koná práci. Píst 

uzavírá sací kanál a otvírá kanál výfukový a přepouštěcí. Výfukovým kanálem odchází 

spaliny, přepouštěcím kanálem se čerstvá směs dostává z klikové skříně do válce. 

Zbytky zplodin hoření jsou vytlačovány čerstvou směsí, proto musí být tlak čerstvé 

směsi větší, neţ tlak zbytkŧ spalin. To zajistí píst, který svým pohybem dolŧ stlačuje 

čerstvou směs v klikové skříni. Doba pro výměnu náplně válce je velmi krátká.  Při 

vyplachování válce dochází k částečnému smíšení staré a nové náplně. Část čerstvé 

směsi odchází bez uţitku výfukovým potrubím, část spalin zŧstává ve válci. 

 

Obr. 14 Princip činnosti dvoudobého zážehového motoru [13] 

 

2.2.3 VÝHODY A NEVÝHODY DVOUDOBÉHO ZÁŽEHOVÉHO MOTORU 

Vzhledem ke čtyřdobému záţehovému motoru má dvoudobý záţehový motor tyto výhody: 

 jednodušší konstrukce, 

 vyšší měrný výkon, 

 rychlá reakce na přidání plynu, 

 snadnější spuštění, 

 menší šance na poškození při přetočení motoru (nehrozí kontakt ventilŧ a pístu), 

 niţší hmotnost. 

Vzhledem ke čtyřdobému záţehovému motoru má dvoudobý záţehový motor tyto nevýhody: 

 nerovnoměrný chod, zvláště v nízkých otáčkách, 

 větší spotřeba paliva a oleje,  

 příprava pohonných hmot (míchání benzínu a oleje),  

 méně ekologický – nedokonalé spalování, 

 větší tepelné namáhání, 

 niţší účinnost, 

 rychlejší opotřebení, 

 vyšší hlučnost. 

 



BRNO 2017                 28 

 

 

 

KONVENČNÍ PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY 

 
2.3 ČTYŘDOBÝ VZNĚTOVÝ MOTOR 

„Naftové motory pracují s tzv. těžko odpařitelnými palivy, které zahrnujeme do názvu 

motorová nafta. Palivová směs se tvoří přímo v spalovacím prostoru válce tím, že se palivo 

vstřikuje pod vysokým tlakem do vzduchu, který je zde stlačený. Při tom se rozprašuje a tvoří 

se vzduchem zápalnou směs, která se vznítí nejčastěji kompresním teplem.“ [5] 

Roku 1892 podal Němec Rudolf Diesel ţádost o patent na motor pracující s Dieselovým 

cyklem. Palivo se mělo do válce vstřikovat těsně před koncem komprese, kde se mělo vlivem 

teploty stlačeného vzduchu vznítit. Toho si jako první všiml Herbert Akroyd-Stuart, který 

uţ motor s tlakovým vstřikováním paliva vyráběl od roku 1891. Tento motor pouţíval jako 

palivo parafínový olej. Po soudním procesu byl však patent na vznětový motor přiřknut 

Dieselovi. Samotný motor Diesel zkonstruoval aţ roku 1897. Nejdříve experimentoval 

s uhelným prachem, ale později začal pouţívat jako palivo petrolej. Oproti Ottovu motoru 

spočívala výhoda Dieselova motoru v niţší spotřebě paliva a vyšší účinnosti. 

Před Dieselovým motorem však byla ještě dlouhá cesta a do sériově vyráběných automobilŧ 

byl montován aţ od roku 1936. Tímto vozem byl Mercedes-Benz 260D. Za dalšího 

prŧkopníka vznětových motorŧ mŧţe být povaţován Prosper I´Orange, který vlastnil patent 

na komŧrkový motor. [14] 

 

2.3.1 SOUČÁSTI ČTYŘDOBÉHO VZNĚTOVÉHO MOTORU 

Čtyřdobý vznětový motor se skládá ze stejných hlavních součástí jako čtyřdobý záţehový 

motor (viz. kapitola 2.1.1). Vznětový motor však pracuje s větším kompresním poměrem 

a tím pádem vyššími tlaky a silami, z čehoţ plynou tyto konstrukční odlišnosti: 

 hlava motoru - z dŧvodu odlišného zpŧsobu zapálení směsi se zde nenalézá 

zapalovací svíčka. „Vzhledem k tomu, že palivo se vstřikuje přímo do spalovacího 

prostoru, na přípravu směsi je k dispozici velmi krátký čas, proto je důležité víření 

vzduchu ve spalovacím prostoru. Tomu odpovídá umístění ventilů, počet otvorů, délka 

vstřikovacích proudů, vstřikovacích tlaků.“  [1] 

 písty - liší se především tvarem svého dna. Tento tvar je závislý na konstrukci hlavy 

válcŧ a tvorby směsi paliva a vzduchu.  

 

2.3.2 PRINCIP ČINNOSTI ČTYŘDOBÉHO VZNĚTOVÉHO MOTORU 

Aţ na některé rozdíly je pracovní oběh čtyřdobého vznětového motoru stejný jako u motoru 

záţehového. Při prvním zdvihu se nasává vzduch (stejně jako u záţehového motoru s přímým  

vstřikováním), při druhém zdvihu je vzduch stlačen a tím ohřát na 550 ÷ 800 °C. „Těsně 

před koncem kompresního zdvihu se do stlačeného vzduchu začíná vstřikovat palivo, které 

se vzduchem vytvoří zápalnou směs. Tato se vlivem vysoké teploty vznítí. Část shoří 

v okamžiku, kdy píst je v horní úvrati, tj. při stálém objemu a část shoří na začátku 

expanzního zdvihu při stálém tlaku v pracovním prostoru, když se píst pohybuje z horní 

do dolní úvrati. Ostatní část expanzního zdvihu a celý výfukový zdvih probíhá stejně jako 

u benzínového motoru.“ [1] Motor pracuje s Dieslovým cyklem. 
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Obr. 15 Princip činnosti čtyřdobého vznětového motoru [11] 

 

2.4 SROVNÁNÍ ČTYŘDOBÉHO VZNĚTOVÉHO A ČTYŘDOBÉHO ZÁŽEHOVÉHO 

MOTORU 

Obecně známé výhody záţehového motoru oproti vznětovému motoru jsou: 

 niţší hmotnost při stejném výkonu, vyšší měrný výkon, 

 niţší náklady na údrţbu, 

 nepracuje s tak velkými tlaky a silami, proto je konstrukce jednodušší, 

 kultivovanější a tišší chod, 

 niţší produkce oxidŧ dusíku. 

Obecně známé výhody vznětového motoru oproti záţehovému motoru: 

 hospodárnější (niţší spotřeba paliva), 

 větší točivý moment při stejném objemu, 

 vyšší bezpečnost při manipulaci s pohonnými hmotami, 

 niţší produkce oxidŧ uhlíku. 

 

2.4.1 VÝHODY KONCEPCE MOTORU S PÍSTEM KONAJÍCÍ PŘÍMOČARÝ VRATNÝ POHYB 

A S KLIKOVOU HŘÍDELÍ 

Vysoká účinnost, kompaktní konstrukce, vysoký měrný výkon a moţnost rychlých změn 

provozního reţimu patří k obecným výhodám pístových spalovacích motorŧ s vnitřním 

spalováním. Další výhodou je moţnost úpravy jejich konstrukce pro vyuţití rŧzných paliv, 

např. propan-butan (LPG), zemní plyn (CNG), motorová nafta, benzín. Celková účinnost 

těchto motorŧ se udává do 35% u záţehových, do 40% u vznětových a do 45% u vznětových 

přeplňovaných motorŧ (TDI). 

Oproti spalovacím turbínám je pístový motor s klikovou hřídelí podobného výkonu větší 

a těţší. Další nevýhody plynou z konstrukce pístových spalovacích motorŧ s klikovou hřídelí, 

např. komplikovaná konstrukce, nízká přetíţitelnost a setrvačné účinky pohybujících se mas 

motoru (dokonalé vyváţení je velmi obtíţné). To vede k nerovnoměrnému chodu budícímu 

vibrace a hluk. Pro uvedení do chodu je zapotřebí vnější zdroj energie (akumulátor 

a elektromotor). Při velkém podchlazení mŧţe být start motoru obtíţný. 
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3 ALTERNATIVNÍ KONCEPCE SPALOVACÍCH MOTORŮ 
 

3.1 MOTORY S KLIKOVOU HŘÍDELÍ 

Motory s klikovou hřídelí převádí přímočarý vratný pohyb vykonávaný pístem přes ojnici 

na rotační pohyb klikové hřídele, coţ je hlavním znakem motorŧ uvedených v této kapitole. 

Princip činnosti těchto motorŧ je shodný s principem činnosti klasických pístových 

spalovacích motorŧ (viz. kapitola 2.1.2). 

 

3.1.1 HVĚZDICOVÝ MOTOR 

První hvězdicový motor postavil v New Yorku roku 1901 inţenýr Charles M. Manly. Jednalo 

se o motor Manly-Balzer vyrobený pro pohon letadel a několik let drţel rekord v poměru 

výkon/hmotnost. Poslední model tohoto motoru byl vodou chlazený jednořadý pětiválcový 

hvězdicový motor o výkonu 52 koní. [15] Modernější hvězdicové motory byly chlazeny 

vzduchem. 

Uvnitř válcŧ probíhají čtyři takty, stejně jako v klasických pístových spalovacích motorech 

s klikovou hřídelí. Odlišné je pořadí zapalování válcŧ, uspořádání válcŧ a uchycení ojnic 

ke klikové hřídeli. Válce jsou umístěny okolo klikové hřídele v jedné rovině kolmé na osu 

hřídele tak, ţe dva sousední válce svírají stejný úhel. Hlavní ojnice (jednoho pístu) 

je připevněna přímo ke klikové hřídeli. Ostatní ojnice (dalších pístŧ) jsou připojeny k této 

hlavní ojnici pomocí otočných kloubŧ. U čtyřtaktních hvězdicových motorŧ musí být počet 

válcŧ v jedné hvězdici lichý, aby vycházelo zapalování. [16] Počet válcŧ v jedné hvězdici 

se obvykle pohyboval od 5 do 9 (ojediněle 3 nebo 11). 

Hvězdicové motory byly pouţívány pro pohon letadel, avšak v raných dobách letectví 

soutěţily s rotačními hvězdicovými motory a vodou chlazenými řadovými motory. Rotační 

hvězdicové motory měly stacionární klikovou hřídel, kolem které se otáčel zbytek motoru. 

Svŧj vrchol zaţily v období první světové války a staly se aţ překvapivě úspěšnou koncepcí. 

Kombinovaly nízkou hmotnost hvězdicových motorŧ s dobrým chlazením. Hlavní nevýhodou 

byla velká rotující hmotnost, coţ mělo nepříznivý vliv na let, především kvŧli velkému 

reakčnímu a gyroskopickému momentu. Později se tomuto negativnímu jevu konstruktéři 

snaţili předejít tím, ţe vrtule rotovala na opačnou stranu neţ motor, ale toto řešení nebylo 

příliš spolehlivé, a tak po první světové válce vymizely. [16, 17] 

Vzduchem chlazené hvězdicové motory měly několik výhod oproti řadovým motorŧm 

chlazeným kapalinou. Byly lehčí a díky absenci vodního chlazení snesly větší poškození 

v boji, také byly jednodušší a měly kratší klikovou hřídel. Dalšími výhodami byla 

spolehlivost a klidnější chod. Mezi nevýhody hvězdicových motorŧ patřily jejich rozměry, 

kdy velká čelní plocha zvětšovala aerodynamický odpor letadla a zhoršovala výhled pilota. 

Problémy byly také s chlazením, protoţe proud vzduchu sice dobře chladil první řadu 

(hvězdici) válcŧ, ale další řady uţ výrazně méně. Dalším nedostatkem bylo obtíţné pouţití 

více neţ dvou ventilŧ na válec, coţ redukovalo výkon těchto motorŧ. Pouţíval se rozvod 

OHV. [16] 
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Za jeden z vrcholŧ hvězdicových motorŧ mŧţe být povaţován čtyřdobý záţehový, 

přeplňovaný, vzduchem chlazený motor Pratt & Whitney R-4360 s objemem 71,488 l. 

Jednalo se o poslední motor řady Wasp od tohoto amerického výrobce leteckých motorŧ. 

Vyráběl se od roku 1944 do roku 1955 a celkem bylo vyrobeno téměř 19 000 kusŧ. Jednalo 

se o čtyřhvězdicový motor s 28 válci, tedy se 7 válci v jedné hvězdici. Větší efektivita 

chlazení spočívala v tom, ţe kaţdá hvězdice byla oproti té předchozí pootočena. Poslední 

varianta motoru měla aţ 4 300 koní. [18] 

 

Obr. 16 Motor Pratt & Whitney R-4360 [18] 

Hvězdicové motory byly nahrazeny motory proudovými, protoţe byly spolehlivější a výrazně 

výkonnější. [16] V omezené míře se však pouţívají dodnes především u malých letounŧ. 

 

3.1.2 MOTOR QAMFREE 

Na Pekingském autosalonu roku 2016 byl představen přeplňovaný čtyřválcový benzínový 

motor o objemu 1,6 l pojmenovaný Qamfree. Jeho výkon je 231 koní a točivý moment 

330 Nm, avšak jeho nejzajímavější vlastností je absence vaček a vačkové hřídele. Za jeho 

vývojem stojí spolupráce čínské automobilky Qoros a švédské firmy FreeValve AB. 

FreeValve není nic jiného, neţ dceřiná firma Koenigsegg Automotive AB, která byla zaloţena 

speciálně pro vývoj motoru bez vačkové hřídele. FreeValve vyvíjí takzvaný PHEA 

(Pneumatic-Hydraulic-Electric-Acutator). Jedná se o systém ovládání ventilŧ, kdy je ventil 

ovládán pneumaticko-hydraulickým motorkem. Hydraulika ovládá otevírání a zavírání 

ventilŧ. Stlačený vzduch se pak stará o časování rozvodu a velikost zdvihu ventilŧ. Natočení 

klikové hřídele je hlídáno elektronicky a podle něj je počítačem řízeno ovládání ventilŧ. 

Moţnosti nastavení jsou opravdu pestré. Ventily mohou být otevírány rychleji, tudíţ mohou 

být otevřeny déle. Ventily lze otevírat jen částečně, a tak suplovat funkci škrtící klapky. 

Ventily mohou být otevírány na rŧzně dlouhou dobu, či naopak zŧstat zavřeny a tím „odpojit“ 

některé válce pro úsporu paliva. Také mŧţe být nastaven odlišný termodynamický cyklus 

pro rŧzné otáčky pracovního spektra. Pouze díky těmto moţnostem ovládání ventilŧ má prý 

motor Qamfree skoro o 50 % větší výkon a točivý moment. Zároveň má o 15 % niţší spotřebu 

po zahřátí motoru, u studeného motoru dokonce o 30 %, coţ vede k niţším emisím, motor 

je tak ekologičtější. Motor je celkově kompaktnější s níţe poloţeným těţištěm, zároveň 
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je lehčí a jednodušší. Je však draţší a prozatím méně spolehlivý neţ klasická koncepce 

s vačkovou hřídelí. Také chod motoru v nízkých otáčkách není tak kultivovaný, coţ je spíše 

vlivem nedokonalého ovládacího softwaru. Systém je intenzivně testován, aby se vyřešily 

jeho nedostatky a mohl se v dohledné době dostal na čínský trh. Podle Christiana 

von Koenigsegga, předsedy představenstva FreeValve AB a zakladatele Koenigsegg 

Automotive AB, by se toto konstrukční řešení mohlo do několika let objevit u sériově 

vyráběných automobilŧ a zpŧsobit alespoň takovou revoluci, jako přechod od karburátorŧ 

k vstřikování u záţehových motorŧ. [19, 20, 21, 22] 

 

Obr. 17 Pneumaticko-hydraulicky ovládaný ventil motoru Qamfree [20] 

 

3.1.3 PAUT MOTOR 

Paut motor nese jméno podle svého vynálezce Chorvata Draţena Pauta. V současné době 

je motor ve fázi prototypu. Vynálezce na svých internetových stránkách uvádí základní 

technické informace o tomto motoru, ze kterých jsou čerpána fakta uvedená v této kapitole. 

Odkaz na webové stránky je uveden v seznamu zdrojŧ pod číslem 23. 

Paut motor je dvojčinný dvoutaktní, přeplňovaný  motor s oboustranným pístem. Směs paliva 

a vzduchu je střídavě přiváděna před a za oboustranný píst a ten tak koná uţitečnou práci 

při pohybu oběma směry. Kliková hřídel je uloţena v excentru a připojena k setrvačníku. 

I přes to, ţe je hřídel umístěná v excentrech, tak díky tvaru klikového hřídele konají písty 

pouze přímočarý vratný pohyb. 

 

PRINCIP ČINNOSTI PAUT MOTORU 

Princip činnosti motoru je znázorněn na obr. 18. Jeden válec slouţí jako kompresor (1), druhý 

jako motor (2). Kompresní píst (3) je o pŧl zdvihu napřed oproti motorovému (4). 

Na nákresu a) je píst kompresoru (3), který předběţně stlačuje vzduch pro píst motoru (4) 

nacházející se v DÚ. Píst motoru (4) odkryl výfukový kanál (15) a tím umoţnil spalinám 

opustit pracovní prostor. Díky tlaku vzduchu v kompresoru (1) se otevírají klapka (8) a ventil 

(7) a do motorového válce (2) proudí vzduch. Tím dojde k výměně náplně. Prŧměr válce 

kompresoru DK je větší neţ prŧměr válce motoru DM. 
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Na nákresu b) je vyobrazen okamţik, kdy píst kompresoru (3) dosáhne HÚ, tím je všechen 

vzduch přesunut do motorového válce (2), který se nachází v polovině zdvihu. Výfukový 

kanál je jiţ uzavřen (15), stejně jako přepouštěcí kanál (5) (tlak v motoru překonal tlak 

v přepouštěcím kanále). Dochází k vstřiku paliva do motorového válce (2) tryskou (11). Díky 

tomu, ţe je výfukový kanál (15) v době vstřiku paliva jiţ uzavřen, nedochází k částečnému 

odchodu čerstvé směsi výfukovým kanálem (na rozdíl od klasických dvoutaktních motorŧ). 

Na nákresu c) je píst kompresoru (3) v polovině zdvihu, nasává čerstvý vzduch přes sací 

kanál, klapkový ventil (9) a škrtící klapku (10) regulující mnoţství vzduchu. Současně píst 

motoru dosáhl (4) HÚ a tím maximálně stlačil směs. Směs je zapálena svíčkou (13).  

Na nákresu d) je vidět, ţe píst kompresoru (3) dosáhl DÚ a klapkový ventil přívodu vzduchu 

(9) je uzavřen. Píst motoru (4) se nachází v polovině pracovního zdvihu (je tlačen 

expandujícími plyny a koná práci). Před dosaţení DÚ pístem motoru (4) je otevřen výfukový 

kanál (15), spaliny odchází z válce a cyklus se opakuje, viz. nákres e). 

 

Obr. 18 Princip činnosti Pautova motoru [23] 

Zatím byly vyrobeny dva prototypy tohoto motoru, kdy první prototyp pracoval jako čtyřdobý 

motor a jeho válce byly umístěny rovnoběţně vedle sebe. U druhého prototypu jsou válce 

vzájemně pootočeny o 90°, tím je dosaţeno sníţení hmotnosti a rozměrŧ motoru.  

  

Obr. 19 Písty Pautova motoru vs. písty 

klasických spalovacích motorů [23] 

Obr. 20 Druhý prototyp Pautova motoru [23] 
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VÝHODY A NEVÝHODY PAUTOVA MOTORU - DRUHÝ PROTOTYP 

Pautŧv motor se nachází ve fázi prototypu, není sériově vyráběn, proto není moţné zcela 

objektivně popsat všechny výhody a nevýhody. 

Podle Pauta má motor tyto výhody: 

 lepší chlazení válcŧ, protoţe nejsou vzájemně spojeny, 

 menší tření díky méně pohyblivým částem, 

 jednodušší a kompaktní konstrukce, 

 těţiště se nachází níţe a ve středu motoru, 

 dokonalé vyváţení díky symetrii motoru, 

 lze demontovat jednotlivé válce či písty samostatně, 

 princip mazání je stejný jako u čtyřtaktních motorŧ přesto, ţe jde o motor dvoutaktní 

(není nutné míchat směs paliva a oleje), 

 absence mechanických rozvodŧ, ventily jsou ovládány rozdíly tlakŧ, 

 větší prŧměr válce kompresoru umoţňuje dostatečné plnění válce motoru čerstvým 

vzduchem a dokonalé vyplachování (coţ u klasických dvoutaktních motorŧ nelze), 

 delší expanze umoţněná umístěním výfukového kanálu níţe, coţ má za následek 

zvýšení prŧměrného efektního tlaku na píst a tím zvýšení výkonu točivého momentu 

a sníţení spotřeby paliva, 

 start motoru za nízkých teplot je snadnější (vzduch je ohřát stlačením v kompresoru 

asi na 90 °C), 

 motor lze vyrobit v několika modifikacích, např. klasický jednočinný motor s pístem, 

ojnicí a klikovou hřídelí, kde jeden válec slouţí jako kompresor a druhý jako motor. 

 

Jako nevýhody motoru konstruktér uvádí: 

 kvŧli absenci olejové vany je nutné přídavné olejové čerpadlo, 

 kliková hřídel, válce i písty jsou více namáhány kvŧli dvojnásobnému počtu 

pracovních zdvihŧ za otáčku klikové hřídele ve srovnání s klasickým dvoudobým 

motorem. 

 

3.2 VAČKOVÉ MOTORY 

Princip činnosti vačkového motoru je stejný jako u klasického pístového spalovacího motoru 

s tím rozdílem, ţe k přeměně přímočarého vratného pohybu na rotační nevyuţívá ojnice 

a klikovou hřídel, ale píst je veden pomocí vačky. Vačkové motory se řadí ke koncepcím, 

které lze označit jako neúspěšné. V minulosti nezaznamenaly úspěchy v praktickém vyuţití 

a nedošlo k jejich rozšíření. 

 

3.2.1 DANIELŮV VAČKOVÝ MOTOR 

Motor Francouze Paula Daniela byl v USA patentován v r. 1906. Jednalo se o řadový, 

čtyřválcový čtyřtaktní motor se zapalovací svíčkou a klasickými ventily, které však nebyly 

poháněny od samostatné vačkové hřídele ale centrální hřídelí. Toto bylo moţné díky tvaru 

vačky, ke které byly připojeny písty, protoţe ve válci proběhly všechny čtyři takty během 

jedné otáčky hřídele, a tím pádem nebylo potřeba redukovat otáčky pro pohon ventilŧ 

na polovinu jako u klasických čtyřtaktních motorŧ. Vačka eliptického tvaru byla pevně 
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spojena s centrální hřídelí. Písty byly k vačce připojeny pomocí válečkŧ na vnější a vnitřní 

stranu ráfku vačky. Tloušťka ráfku vačky byla proměnlivá tak, aby přesně vymezovala 

stejnou vŧli mezi válečky při všech polohách vačky vŧči pístu. Vačky byly vzájemně 

pootočeny o 90°. Nevýhoda spočívala v nutnosti mazání prostoru mezi vačkou a válečky, 

k čemuţ slouţilo čerpadlo. Čerpadlo také slouţilo pro vhánění stlačeného vzduchu do válce 

motoru, který umoţňoval překonat mrtvý bod ve fázi, kdy se píst nacházel v HÚ (sání), také 

usnadňovalo start motoru (bez pouţití kliky). [24] 

 

Obr. 21 Vačkový mechanismus Danielova motoru [24] 

 

3.2.2 CAMINEZŮV VAČKOVÝ MOTOR 

Odlišné řešení vačkového mechanismu představil roku 1926 Američan Harold Caminez. 

Jednalo se o čtyřválcový vzduchem chlazený motor s válci do kříţe, který byl úspěšně 

otestovaný v letadlech. Slabou stránkou byly příliš silné vibrace motoru, které znemoţňovaly 

jeho další vyuţití. Stejně jako u Danielova motoru proběhly v kaţdém válci všechny čtyři 

takty za jednu otáčku centrální hřídele (díky tvaru vačky). V kaţdém válci probíhala v daném 

okamţiku jiná čtvrtina pracovního cyklu (sání, komprese, expanze, výfuk). Na pístu byl 

umístěn jeden váleček, který se odvaloval po okraji vačky. Ve srovnání s Danielovým 

motorem plnily funkci spodního válečku tyče spojující sousední písty, které zajišťovaly 

neustálý kontakt horního válečku s vačkou. [24] 

 

Obr. 22 Vačkový mechanismus Caminezova motoru [24] 

 



BRNO 2017                 36 

 

 

 

ALTERNATIVNÍ KONCEPCE SPALOVACÍCH MOTORŮ 

 
3.2.3 REVETEC VAČKOVÝ MOTOR 

Mezi moderní pojetí vačkových motorŧ patří práce australské firmy Revetec, která vyvíjí 

jiţ osmý prototyp. Tento čtyřtaktní motor mŧţe mít dvě konfigurace se dvěma vačkami 

a dvěma (viz. obr. 23) nebo čtyřmi písty (do X). Kaţdá vačka se otáčí opačným směrem a má 

třícípý tvar. Přesný tvar vačky závisí na pouţitém palivu nebo na poţadovaném točivém 

momentu. Dva protilehlé písty jsou spojeny. Pod kaţdým z nich se nachází dvě loţiska, která 

zajišťují neustálý kontakt s vačkou. Píst ve válci je mazán pod tlakem tak, ţe je výrazně 

redukováno tření, tím pádem je moţné vyuţít keramické písty. Výstupní hřídel je spojena 

s vačkami převodem v poměru 1:3 tak, ţe na jednu otáčku výstupní hřídele vychází dva takty. 

Podle Revetecu je kliková hřídel neefektivní pro přenos energie a jejich řešení disponuje 

například těmito výhodami: 

 vyšší mechanická a tepelná účinnost, niţší emise, 

 niţší hmotnost a kompaktní rozměry, vyšší měrný výkon, 

 větší točivý moment při niţších otáčkách, 

 snadnější start studeného motoru, 

 efektivnější spalování, 

 moţnost vyuţití rŧzných paliv, 

 levnější výroba při hromadné produkci. 

Revetec dále uvádí, ţe při testování prototypu X4v2 byla zjištěna účinnost 39,5 %, coţ z něj 

činní nejúčinnější benzínový motor. [24] 

 

Obr. 23 Vačkový mechanismus motoru firmy Revetec [25] 

3.3 AXIÁLNÍ MOTORY 

Středem axiálního motoru prochází hlavní hřídel, okolo které je umístěno několik válcŧ, 

ty jsou rovnoběţné s hlavní hřídelí. Píst ve válci koná přímočarý vratný pohyb a mŧţe být 

s hlavní hřídelí spojen rŧznými mechanismy, např. zařízením skládající se ze dvou talířŧ 

(tzv. swashplate). Jeden talíř je vychýlen vŧči vnější normále povrchu hřídele a druhý talíř 

je připevněn pomocí ojnic k pístŧm. Oba talíře leţí na sobě a vzájemně se vŧči sobě otáčí, 

viz. obr. 24. 

Při expanzi spalin ve válci je píst tlačen do DÚ. Síla je ojnicí přenášena na jeden z talířŧ, 

který tlačí na druhý talíř tak, ţe díky jeho šikmému uloţení převádí pohyb přímočarý 

na rotační pohyb centrální hřídele. Podobné zařízení se pouţívá pro natáčení listŧ vrtule 

helikoptéry.  
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Obr. 24 Swashplate - moderní provedení [26] 

 

Výhody axiálního motoru: 

 kompaktní rozměry, 

 vyváţený motor, eliminace vibrací. 

Nevýhody axiálního motoru: 

 náročné na mazání, 

 utěsnění spalovacího prostoru a přívod paliva u motoru s rotujícími válci, 

 ovlivnění ventilových rozvodŧ odstředivými silami u motoru s rotujícími válci. 

 

3.3.1 MACOMBERŮV MOTOR 

V roce 1911 společnost Macomber Rotary Engine (USA) začala vyrábět jeden z prvních 

axiálních motorŧ. Jednalo se o 7válcový motor s variabilním kompresním poměrem. Toho 

docílili změnou úhlu mezi talířem a hřídelí a tím se změnila délku zdvihu pístu. To se nejeví 

jako příliš šťastné řešení pro regulaci výkonu ve srovnání s regulací škrcením, protoţe 

docházelo ke špatnému spalování paliva v závislosti na redukovaném kompresním poměru 

a plýtvání paliva (stále stejné mnoţství přiváděného paliva). Směs se tvořila v karburátoru. 

V hlavě válcŧ byl umístěn sací a výfukový ventil. Přenos pohybu z pístu na centrální hřídel 

byl realizován podobným zařízením jako je uvedeno v kap. 3.3. Není jasné, kolik bylo celkem 

vyrobeno těchto motorŧ, jistě se ví pouze to, ţe alespoň jeden motor byl úspěšně otestován 

v letadle. [27] 

 

Obr. 25 Řez Macomberovým motorem [27] 
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3.3.2 MICHELLŮV MOTOR 

Anthony Michell, australský inţenýr, patří mezi nejúspěšnější konstruktéry axiálních motorŧ. 

V roce 1905 vyvinul axiální segmentové loţisko s „klínovitým“ mazáním. Toto loţisko 

a znalosti jejich mazání vyuţil při konstrukci swashplate mechanismu ve svých axiálních 

motorech. Mechanismus vyţadoval dostatečné mazání, bylo pouţito olejové čerpadlo. Díky 

tomu, ţe bylo loţisko natáčecí umoţňovalo plynulé klouzání po povrchu talíře při libovolném 

natočení talíře (kdyţ se píst nacházel v HÚ byl úhel mezi ojnicí a talířem tupý, kdyţ se píst 

nacházel v DÚ byl úhel mezi ojnicí a talířem ostrý). Talíř byl pevně spojen s centrální hřídelí. 

První verze motorŧ měly válce pouze z jedné strany, u pozdějších variant motorŧ byly přidány 

další válce tak, ţe obklopovaly talíř z obou stran. [27] 

 

 

Obr. 26 Nákres Michellova ložiska [27] Obr. 27 Řez Michellovým motorem [27] 

 

3.3.3 DALŠÍ KONCEPCE AXIÁLNÍCH MOTORŮ 

Dalším z celé řady axiálních motorŧ byl např. Bristol (r. 1934), který vyuţíval k přenosu sil 

z pístu speciálně tvarovanou hřídel (tvar písmene Z), talíř byl kolmý k zalomené části hřídele, 

jak je zřejmé z obr.  28. Motor byl krátce vyuţíván pro pohon autobusŧ městské dopravy 

v anglickém Bristolu. 

 

Obr. 28 Řez motorem Bristol [27] 
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Mezi moderní pojetí konstrukce axiálních motorŧ patří motor od novozélandské firmy Duke 

Engines, která v současné době pracuje na jiţ třetí generaci jejich motoru. Jde o čtyřtaktní 

axiální motor s rotujícími válci, které rotují na opačnou stranu neţ centrální hřídel. Hlava 

motoru obsahuje tři sací kanály, tři výfukové kanály a tři zapalovací svíčky. Válce s písty 

se posunují vŧči statické hlavě válcŧ tak, aby vykonaly příslušnou část cyklu v daném místě 

hlavy. Válec s pístem tedy vykonají za jednu otáčku okolo osy motoru tři pracovní cykly. 

Vývojáři avizují výhody motoru, kterými jsou nízká hladina vibrací, velký kompresní poměr, 

kompaktní rozměry a nízká hmotnost, odolnost vŧči detonačnímu spalování, moţnost pouţít 

rŧzná paliva podobná benzínu (zapalovaná svíčkou) bez nutnosti úpravy motoru či paliva 

podobná naftě (zapalovaná kompresním teplem) po úpravách. [28]  

Dŧleţitým úkolem pro vývojáře zřejmě bude vyřešení problému s utěsněním prostoru mezi 

válcem a hlavou.  

 

Obr. 29 Motor firmy Duke Engines [29] 

 

3.4 MOTORY S ROTAČNÍMI PÍSTY 

Existuje nespočet návrhŧ motorŧ s rotačními písty. Největšího rozmachu dosáhly ve druhé 

polovině 20. století. I přes slibně vypadající budoucnost se nakonec slávy a praktického 

vyuţití dočkal pouze Wankelŧv motor. Podobně jako pístové spalovací motory, jsou i rotační 

motory zaloţeny na principu rozpínání plynŧ, zpŧsobené hořením směsi vzduchu a paliva 

ve spalovacím prostoru. Písty motorŧ tohoto typu nekonají přímočarý vratný pohyb, jako 

konvenční motory, ale otáčí se stále v jednom směru. Není tak potřeba sloţitě transformovat 

přímočarý pohyb na pohyb rotační. Motory jsou lehčí, menší a obsahují méně pohyblivých 

součástí neţ klasické pístové spalovací motory. Největší nedostatky těchto motorŧ spočívaly 

především v nedostatečném a komplikovaném utěsnění spalovacího prostoru a také v menší 

účinnosti ve srovnání s klasickými pístovými motory.  

Zřejmě nejstarším návrhem motoru s rotačními písty byl Webbŧv motor z roku 1853. 

Pravděpodobně nebyl nikdy postaven. Dalším vynálezcem, který se zabýval motory 

s rotačními písty, byl Novozélanďan Walker. Jeden z jeho prvních motorŧ byl zvláštní tím, 

ţe měl rotační píst elipsovitého prŧřezu a dvě kyvné hlavy. Ve druhé polovině 20. století 
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vyvinul nejméně 16 rŧzných motorŧ a jednalo se o druhého nejúspěšnějšího vynálezce motorŧ 

s rotačními písty po Felixi Wankelovi. Jeho motory nebyly nikdy komerčně vyuţity. [40]  

 

Obr. 30 Walkerův motor s rotačním pístem a kyvnými hlavami [40] 

 

3.4.1 WANKELŮV MOTOR 

Němec Felix Wankel (1902-1988) začal na vývoji rotačního motoru pracovat roku 1951 

u německé automobilky NSU Motorenwerke AG. Nejednalo se o zcela novou koncepci, 

ale vycházel z návrhu čerpadla s trojúhelníkovým pístem konstruktéra Bernarda Milliarda. 

Wankel dokončil roku 1957 první funkční prototyp motoru s názvem Drehkolbenmotor neboli 

DKM 54. U tohoto motoru rotoval nejen píst, ale také blok motoru, kaţdý kolem své osy. 

Motor dosahoval vysokých otáček, byl však velmi komplikovaný, a to především 

na údrţbu. [30] 

V roce 1958 byl vyvinut další typ motoru označený jako KKM, neboli Kreiskolbenmotor, 

vypadal podobně jako dnešní motory typu Wankel. Blok motoru byl stacionární a píst 

excentricky rotoval okolo hřídele a tím se výrazně zjednodušila jeho konstrukce. Licence 

na výrobu prototypu KKM byla poskytnuta několika dalším automobilkám, například Curtis-

Wright, Mazda, Rolls-Royce, Citroën. Rolls-Royce později vyvinul dvourotorový vznětový 

motor typu Wankel. [30] 

První typ sériově vyráběného automobilu pouţívající Wankelŧv motor byl NSU Spider 

představený roku 1963. Roku 1967 byl představen revoluční automobil NSU Ro 80, který 

poháněl dvourotorový Wankel s výkonem 85 kW při 5 500 otáčkách za minutu, a to při 

objemu jedné komory 497,5 cm
3
. U tohoto motoru byl částečně vyřešen jeden z největších 

problémŧ, tj. utěsnění spalovacího prostoru. [30] „Značná pozornost byla věnována zlepšení 

spolehlivosti rotačního motoru, zejména těsnicím lištám trojbokých pístů oddělujícím 

spalovací komory. Tyto těsnicí lišty byly třídílné a vyrobené ze stejného materiálu. Střední 

část lišty však měla tendenci k vyššímu obrušování při studených startech a postupně ztrácela 

těsnicí schopnost. Tento problém vedl ke zvýšení spotřeby a někdy až k fatální poruše motoru. 

Byl vyřešen až použitím materiálu Ferrotic.“ [31] 

Mimo NSU byl motor typu Wankel pro sériově vyráběné automobily pouţit ještě u dalších 

dvou automobilek, tj. Mazda a Citroën. Wankelŧv motor do nedávna pouţívala i ruská 

automobilka VAZ, která jej montovala do policejních a vládních vozŧ. Dnes Wankelŧv motor 

vyuţívá a dále vyvíjí především automobilka Mazda. [30] 
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KONSTRUKCE WANKELOVA MOTORU 

Wankelŧv motor je spalovací motor s vnitřním spalováním a rotujícím pístem. Pracovní 

prostor má tvar epitrochoidy a píst (rotor) je tvaru trojúhelníkovitého s oblými rohy 

a vypouklými stranami. Vrcholy pohybujícího se pístu kopírují tvar pracovního prostoru 

a obsahují těsnící lišty oddělující jednotlivé komory. Sací a výfukové kanály jsou 

otevírány/uzavírány pohybem pístu. Píst je umístěn excentricky na hřídeli s excentrem. 

„Vnitřní prostor trochoidální komory je vždy rozdělen na tři pracovní komory. Otáčením 

rotoru jsou tyto pracovní komory vždy v pohybu, mění svůj objem a postupně vykonávají čtyři 

pracovní takty motoru - sání, kompresi, spalování a expanzi a nakonec výfuk. Každý takt 

se přitom odehrává v rozdílných místech trochoidální komory. Toto je podstatný rozdíl oproti 

recipročním pístovým motorům, ve kterých se všechny čtyři pracovní takty vykonají v každém 

válci na tom stejném místě.“ [1] V jedné komoře proběhnou všechny čtyři takty během jediné 

otáčky pístu. Vzhledem k faktu, ţe píst rozděluje pracovní prostor motoru na tři oddělené 

komory, proběhnou během jedné otáčky pístu tři kompletní cykly. Za jednu otáčku pístu 

se hřídel s excentrem otočí třikrát, a to díky zpřevodování mezi vnitřním věncem uvnitř pístu 

a ozubením na excentru hřídele. 

 

Obr. 31 Wankelův motor [32] 

U tohoto motoru je specifické mazání, kdy je „olej vstřikován do vzduchu spolu s benzínem 

a tvoří směs ke spálení ve „válci”, a jednak je vstřikován ještě znovu do „válce”, aby tam 

lubrikoval vrcholová těsnění na rotačním pístu. To znamená, že se olej spaluje spolu 

s benzínem, podobně jako u dvoutaktních motorů.“ [33]  

Toto mazání má za následek zvýšení emisí škodlivých látek a sníţení efektivity spalovacího 

procesu. 

 

PRINCIP ČINNOSTI WANKELOVA MOTORU 

Motor pracuje s Ottovým cyklem. Pracovní cyklus Wankelova motoru má čtyři takty 

(obr. 32): 

 sání - píst odkryje sací kanál. Směs vzduchu a paliva je nasávána do pracovního 

prostoru motoru sacím kanálem díky podtlaku vyvolaným pohybem pístu, 
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 komprese - jak se píst dále pohybuje, je díky excentrickému pohybu pístu prostor 

ve spalovací komoře zmenšován. Směs vzduchu a paliva je stlačována na minimální 

objem, tlak a teplota roste, 

 expanze - zapálení směsi se děje pomocí svíčky. Většina rotačních motorŧ má dvě 

svíčky, pro rychlejší rozšíření plamene relativně dlouhým prostorem. Po zapálení roste 

teplota i tlak, který nutí píst do pohybu, 

 výfuk - po expanzi následuje výfuk. Píst odkryje výfukový kanál a umoţní tak 

spalinám opustit spalovací prostor. [1] 

 

Obr. 32 Princip činnosti Wankelova motoru [32] 

VÝHODY A NEVÝHODY WANKELOVA MOTORU 

Výhody Wankelova motoru ve srovnání s klasickými pístovými spalovacími motory: 

 o třetinu niţší hmotnost a o třetinu menší rozměry při stejném výkonu, 

 díky rotujícímu pístu lze motor dokonale vyváţit, toho se dosáhne konstrukcí motoru 

se dvěma písty, 

 méně pohyblivých součástí, 

 celkově méně součástí, 

 dokonalé vyváţení má za následek tišší a kultivovanější chod s minimem vibrací, 

 absence klikové hřídele, ojnic, ventilŧ, ventilových rozvodŧ,  

 velký měrný povrch pracovního prostoru v době hoření směsi dává motoru značnou 

odolnost proti přehřátí a zadření. [1] 

Nevýhody Wankelova motoru ve srovnání s klasickými pístovými spalovacími motory: 

 malý kompresní poměr vlivem geometrie pístu a pracovního prostoru motoru, 

 velká spotřeba paliva a oleje, 

 velký měrný povrch pracovního prostoru v době hoření směsi zpŧsobuje malou 

tepelnou účinnost, 

 vysoké emise, 

 problémy s těsněním mají za následek omezení maximálních otáček a niţší ţivotnost 

zejména těsnících lišt, 

 jedna strana pracovního prostoru je neustále zahřívána, coţ vede k nerovnoměrné 

tepelné roztaţnosti a tedy vyšším nárokŧm na pouţité materiály. [1] 

 

APLIKACE A BUDOUCNOST WANKELOVA MOTORU 

Rotační motor typu Wankel dále vyvíjí a komerčně vyuţívá především automobilka Mazda. 

Nejznámější vozy s tímto motorem jsou ikonické Mazdy RX-7 a RX-8. Poslední generace 

Wankelova motoru „Renesis“ získala ocenění Mezinárodní motor roku 2003. V roce 2015 byl 
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představen koncept sportovního kupé Mazda RX-Vision, který dává naději na pokračování 

modelové řady RX s Wankelovým motorem. Tento koncept obsahuje novou generaci 

rotačního motoru, o němţ sice nebyly uvolněny bliţší technické specifikace, avšak podle 

vyjádření automobilky samotné byly vyřešeny tři klíčové nedostatky, které trápily předchozí 

generace motoru. Byly to především spolehlivost, spotřeba paliva a neekologičnost. Právě 

emise výfukových plynŧ byly dŧvodem, proč se Mazda RX-8 přestala v Evropě prodávat 

jiţ v roce 2010 (2 roky před ukončením výroby). Motor nesplňoval emisní normu 

EURO 5. [34,35] 

Pro letecký prŧmysl se pouţívají jak konverze motorŧ Mazda, tak motory od jiných výrobcŧ, 

například od rakouské firmy Austro Engine. Jedná se vesměs o malá a lehká letadla, 

kde se nejvíce uplatní výhody motoru Wankel popsané výše. 

 

3.4.2 KVAZITURBÍNA 

Kvaziturbína (Quasiturbine) je rotační pístový motor, poprvé byla patentována roku 1996 

ve Francii jaderným fyzikem Saint-Hilairem. Kvaziturbína vychází z Wankelova rotačního 

motoru, od kterého se ale značně liší. V patentu podaném v USA a schváleném roku 2005 

je prezentována jako: „Vynález týkající se dokonale vyváženého, rotačního zařízení 

bez vibrací, který lze použít jako rotační motor, kompresor nebo čerpadlo.“ [36] 

Kvaziturbína měla být pokusem o vytvoření motoru, který pracuje s vyšší účinností, je šetrný 

k ţivotnímu prostředí a mŧţe spalovat rŧzná paliva, např. vodík. 

 

KONSTRUKCE KVAZITURBÍNY 

Hlavními součástmi Kvaziturbíny jsou rotor (píst) a stator. Rotor je oproti Wankelově motoru 

čtyřhranný. Má tvar čtverce, případně kosočtverce, v závislosti na jeho natočení vŧči statoru. 

Tím pádem dělí rotor pracovní prostor motoru na čtyři oddělené komory, coţ je jeden 

z největších rozdílŧ oproti Wankelově motoru. Rotor Kvaziturbíny se skládá ze čtyř stejných 

částí spojených k sobě zámkovým mechanismem leţící ve vrcholech čtyřúhelníku. Na vnější 

straně vrcholŧ čtyřúhelníku se nachází těsnící lišty, které oddělují jednotlivé komory 

vymezené rotorem. Osa rotace rotoru leţí uprostřed spalovací komory, coţ je další rozdíl 

oproti motoru typu Wankel, kde je rotor umístěn excentricky. Kvaziturbína stejně jako 

Wankelŧv motor nepouţívá klikovou hřídel, coţ se dále kladně projeví na zvýšení účinnosti. 

Výstupní hřídel je přímo napojena na rotor, takţe se otáčí stejnou rychlostí, coţ znamená, 

ţe na jednu otáčku výstupní hřídele připadají čtyři pracovní cykly. Stator má tvar elipsy 

se čtyřmi otvory (pro zapalovací svíčku, pro sání směsi vzduchu a paliva, pro výfuk a otvor 

uzavřený odnímatelnou záslepkou). Boky statoru jsou uzavřeny víky. Díky této konstrukci 

je moţné získat velké kompresní poměry, coţ byl jeden z hlavních záměrŧ autora. 

Kvaziturbína neobsahuje ventily, vačky, zdvihátka ani další prvky typické pro klasické 

pístové motory. [37,38] 
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PRINCIP ČINNOSTI KVAZITURBÍNY 

Díky velkému kompresnímu poměru mělo být dosaţeno tzv. fotodetonace. Princip 

fotodetonace spočívá v samovznícení silně stlačené směsi vzduchu a paliva vlivem 

kompresního tepla. Tento jev příznivě ovlivňuje spalování, dochází k dokonalému spalování 

paliva. Takový motor je velmi ekologický. Na druhou stranu obrovský tlak a teploty kladou 

velké nároky na pouţité materiály a samotné zpracování. Kvaziturbína je navrţena tak, aby 

podobné extrémní podmínky ustála. U motoru typu Wankel není tento jev realizovatelný 

v dŧsledku nedostatečného kompresního poměru. [37] 

V roce 1999 postavila první prototyp Kvaziturbíny (podobné jako na obr. 33) redakce 

časopisu European Automotive Design, dle návrhu vlastníka patentu. Na tomto prototypu 

bylo zjištěno, ţe k jevu fotodetonace nedochází. Proto byl návrh pozměněn a byla přidána 

svíčka, která měla zapalovat palivo. Princip činnosti této Kvaziturbíny je viditelný 

na obr. 34. [39] 

Kvaziturbína vykonává čtyři takty: 

 sání - rotor svým pohybem odkryje sací kanál, komora má největší objem, 

aby umoţnila nasátí co největšího mnoţství čerstvé směsi paliva a vzduchu, 

 komprese - směs je stlačena na minimální objem, poté je zapálena svíčkou, 

 expanze - expandující plyny otáčí rotorem a konají tak práci, objem pracovní komory 

se zvětšuje, 

 výfuk - rotor odkryje výfukový kanál a spaliny skrze něj odchází pryč z komory. 

Rotor svým pohybem zmenšuje objem komory a vytlačí tak zbytky spalin.  

 

  

Obr. 33 Kvaziturbína QT.6LSC [38] Obr. 34 Princip činnosti Kvaziturbíny [37] 

V roce 2005 vznikl nový návrh Kvaziturbíny s přepracovaným rotorem. Tento rotor se skládá 

ze čtyř speciálně tvarovaných součástí spojených čtyřmi čepy. Tvar těchto součástí je takový, 

aby zajistil maximální stlačení směsi. Zvenčí jsou na čepech otáčivě připevněny další díly, 

jejichţ funkcí je oddělit a utěsnit jednotlivé komory. Uvnitř těchto dílŧ jsou zabudována dvě 

kolečka, která zajišťují plynulý pohyb těchto dílŧ po vnitřní stěně statoru. Další zajímavostí je 
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absence olejové vany, podle vývojářŧ bylo tření značně redukováno, proto není třeba 

speciální systém mazání. [37, 39] 

 

Obr. 35 Kvaziturbína dle návrhu z r. 2005 [37] 

 

VÝHODY A NEVÝHODY KVAZITURBÍNY 

Výhody Kvaziturbíny ve srovnání s Wankelovým motorem a s klasickými pístovými 

spalovacími motory jsou: 

 vysoká účinnost (přes 50 %), 

 nulové vibrace a menší hluk díky moţnosti motor dokonale vyváţit, 

 větší kroutící moment  a výkon i při nízkých otáčkách, 

 lepší spalování díky většímu kompresnímu poměru, 

 motor dokáţe rychleji měnit otáčky díky absenci setrvačníku, 

 moţnost spalování rŧzných paliv, 

 niţší hmotnost a kompaktní rozměry. [38] 

Kvaziturbína nebyla nikdy pouţita v praxi jako spalovací motor. Na prodej jsou pouze 

varianty poháněné stlačeným vzduchem nebo párou. Proto zŧstávají skryty nedostatky 

Kvaziturbíny jako spalovacího motoru. Lze však očekávat podobné nedostatky, které 

v minulosti trápily nebo stále trápí motory typu Wankel. Jsou to především malá ţivotnost 

a problémy s utěsněním jednotlivých komor vytvořených rotorem uvnitř statoru. Kvŧli 

extrémním tlakŧm a teplotám budou muset být pouţity kvalitní a tudíţ drahé materiály. Tyto 

materiály se budou muset vypořádat mimo jiné i s faktem, ţe jedna strana statoru je neustále 

zahřívána, coţ vede k nerovnoměrné tepelné roztaţnosti. 

APLIKACE A BUDOUCNOST KVAZITURBÍNY 

O vývoj Kvaziturbíny se stará rodiná firma autora Saint-Hilaira, proto nelze očekávat, 

ţe se Kvaziturbína do několika let stane běţně pouţívaným motorem. V dlouhodobém 

časovém horizontu je však moţné, ţe Kvaziturbínu čeká slibná budoucnost. Aktuálně je 

nabízen model QT.6LSC s výkonem 1,5 kW a model QT5LSC s výkonem 12 kW. 

V současné době je vyvíjen model QT40LSC s výkonem 100 kW. Kaţdý model je nabízen 

v úpravě poháněné párou nebo stlačeným vzduchem. Kvaziturbína poháněná stlačeným 

vzduchem byla pouţita pro pohon malého automobilu, motorové pily nebo motokáry. [38] 
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3.4.3 KAUERTZŮV MOTOR 

Německý inţenýr Eugen Kauertz v roce 1962 představil svŧj koncept rotačního motoru. 

Pracovní prostor motoru (stator) měl kruhový prŧřez a byl chlazený vodou. Motor měl místo 

rotačního pístu dvě dvojité lopatky, rotující okolo společné osy. Jedna sada lopatek byla 

připojena na výstupní hřídel a otáčela se konstantní rychlostí. Druhá sada lopatek byla spojena 

s první pomocí planetového mechanismu a konala kývavý rotační pohyb. Lopatky se při svém 

pohybu přibliţovaly a oddalovaly, tím se měnil objem pracovní komory. Motor tak vykonal 

všechny čtyři takty, jako klasický pístový spalovací motor. V kaţdé komoře proběhl jeden 

pracovní cyklus za otáčku výstupní hřídele. Vzhledem ke skutečnosti, ţe byly komory čtyři, 

proběhly za jednu otáčku výstupní hřídele celkem čtyři kompletní cykly. Motor neobsahoval 

ventily, ale sací a výfukový kanál, které byly otevírány/uzavírány pohybem lopatek. Podle 

Kauertze bylo moţné měnit časování systému otevírání/uzavírání sacího a výfukového 

kanálu, a to i za provozu. K zapálení se pouţívala svíčka, ale podle autora bylo moţné motor 

upravit zvýšením kompresního poměru i pro spalování nafty. [41] 

Motor se skládal pouze ze 22 součástí a byl relativně podrobně popsán v časopise Popular 

Mechanics. Zajímavostí bylo, ţe při objemu necelých 770 cm
3
 poskytoval výkon 105 koní 

při 2 800 ot/min. Byl dokonale vyváţný a měl kultivovaný chod. O vynález Kauertze 

projevilo zájem několik firem, ale i přes jejich podporu se tento motor nikdy nedočkal 

významného rozšíření. Slabou stránkou motoru byl planetový mechanismus, který nedokázal 

dlouhodobě odolávat extrémním silám vznikajícím při hoření a expanzi. [41] 

 

Obr. 36 Princip činnosti Kauertzova motoru [41] 

 

3.5 MOTORY S ROTUJÍCÍ PÍSTNÍ SKUPINOU 

Motory s rotující pístní skupinou jsou motory, kde uvnitř skříně motoru rotují válce s písty. 

Písty konají klasický přímočarý vratný pohyb a ten je převáděn na pohyb rotační pohybem 

valivých elementŧ po trochoidální vnitřní ploše skříně motoru. 
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3.5.1 MERCERŮV MOTOR 

Začátkem 70. let 20. století pan Mercer pracoval na vývoji motoru s rotující pístní skupinou. 

Šlo o šestiválcový dvoutaktní motor, kde kaţdý píst vykonal za jednu otáčku výstupní hřídele 

dva cykly. Válce byly spojeny prostřednictvím středového rotujícího ventilu. Při expanzi 

spalin ve válci došlo k pohybu pístu do DÚ. Valivé elementy (na spodní straně pístu) 

se odvalovaly po vnitřní straně skříně, která byla trochoidálního tvaru a tím docházelo k rotaci 

celé skupiny válcŧ a výstupní hřídele (z jedné strany motoru). Přívod směsi vzduchu a paliva 

byl realizován centrální, stacionární dutou hřídelí (z druhé strany motoru) přes rotující ventil 

do válce pomocí dmychala. Kaţdý válec měl vlastní zapalovací svíčku. Blízko DÚ pístu se ve 

stěně válce nacházel výfukový kanál. Nevýhodou motoru bylo pravděpodobně vysoké tření 

valivých elementŧ a pŧsobení velkých sil na vnitřní stranu skříně motoru, coţ vedlo k nutnosti 

masivní, těţké konstrukce skříně motoru. [42] 

 

Obr. 37 Řez Mercerovým motorem [42] 

Další verze Mercerova motoru obsahovala dva protiběţné písty v jednom válci. Princip 

přenosu síly přes valivé segmenty byl stejný jako u předchozího motoru s tím rozdílem, 

ţe zde byly dva valivé elementy na jeden píst. Směs vzduchu a paliva byla přiváděna 

z karburátoru přes dutou stacionární hřídel pod písty. Odtud byla přepouštěna přepouštěcími 

kanály do spalovacího prostoru mezi písty. Spalování probíhalo uprostřed válce mezi písty 

a tlačilo je od sebe. Spaliny byly odváděny kanálem ve výstupní hřídeli. Sací a výfukový 

kanál byly otevírány/zavírány pohybem pístu a zapalovací svíčka se nacházela uprostřed 

válce. [43] 

 

Obr. 38 Řez Mercerovým motorem s protiběžnými písty [43] 
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3.6 MOTORY S PROTIBĚŽNÝMI PÍSTY 

Hlavním konstrukčním prvkem motoru s protiběţnými písty jsou dva písty v jednom válci, 

které konají přímočarý vratný pohyb proti sobě. Motor je dvoutaktní, postrádá hlavy válcŧ 

(eliminace tepelných ztrát) a ventilové rozvody (eliminace tření), místo kterých je pouţíván 

sací a výfukový kanál, které jsou umístěny na konci válcŧ nad DÚ pístŧ (kaţdý na jedné 

straně). Kanály jsou uzavírány/otevírány pohybem pístu, tím umoţňují vyplachování válce. 

Spalovací prostor se nachází uprostřed válce. Palivo (nafta) je vstřikováno do spalovacího 

prostoru v okamţiku, kdy je vzduch maximálně stlačen písty. Směs se vznítí, expanduje 

a tlačí písty od sebe. U motorŧ s více klikovými hřídeli je kroutící moment z jednolitých 

klikových hřídelí převáděn převodovým ústrojím na jednu výstupní hřídel. [44] 

Výhody motorŧ s protiběţnými písty: 

 vysoký měrný výkon, 

 kompaktní rozměry, 

 velký kompresní poměr, 

 absence hlavy válcŧ a ventilových rozvodŧ, 

 vysoká objemová a termická účinnost. 

Nevýhody motorŧ s protiběţnými písty: 

 velké emise vlivem asymetrického vstřiku paliva, 

 velká náročnost na údrţbu, 

 vibrace. 

 

3.6.1 MOTOR JUNKERS JUMO 

První motor s protiběţnými písty zkonstruoval v roce 1910 Hugo Junker, který hledal 

vhodnou alternativu pro pohon letadel. Při konstrukci vycházel z dieselova motoru. První 

prakticky vyuţitelný dieselový letecký motor s protiběţnými písty Jumo 204 měl dvě klikové 

hřídele, šest válcŧ. Na kaţdou klikovou hřídel bylo připojeno šest pístŧ. Pro vyuţití 

v letadlech byly motory limitovány svou velikostí, proto nebylo moţné vyuţít motor 

Jumo 204 pro jeho nevhodné rozměry (byl velmi vysoký a přidáváním dalších válcŧ se stával 

příliš dlouhým). Proto společnost Junkers pracovala na vývoji dalších motorŧ s protiběţnými 

písty. [45] 

 

Obr. 39 Řez motorem Jumo 204 [45] 
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V roce 1936 započaly práce na novém motoru Jumo 223 (dříve označení P2000). Jednalo 

se o 24válcový motor. Válce v jedné řadě motoru tvořily čtverec, v kaţdém válci se proti sobě 

pohybovaly dva písty. V jedné řadě se nacházely čtyři válce a osm pístŧ, skládáním 

takovýchto řad za sebe se vytvořil motor. Ve vrcholech vzniklého čtverce byly vţdy dva písty 

připojeny na klikovou hřídel, viz. obr. 40. Tato kliková hřídel se skládala ze dvou částí 

uprostřed spojených ozubeným kolem, které bylo napojeno na centrální ozubené kolo. 

Výstupní hřídel, napojená na centrální kolo z obou stran, pohání v zadní části pomocná 

zařízení motoru a v přední části přenáší výkon na vrtuli. 

Pravá a levá kliková hřídel pohání vačkové hřídele, které slouţí pro pohon vstřikovacích 

čerpadel. Výfukové spaliny pohání turbodmychadlo. Poprvé byl motor testován r. 1940. Bylo 

zjištěno, ţe kvŧli asymetrickému vstřiku paliva docházelo k pittingu a zadírání pístŧ. Tento 

problém byl vyřešen úpravou systému vstřikování paliva. Při dalším testování byly zjištěny 

další nedostatky, např. v dŧsledku nadměrných vibrací. Kvŧli nespolehlivosti těchto motorŧ 

bylo od komerčního vyuţití Jumo 223 upuštěno, avšak vývoj pokračoval. Tento motor dále 

slouţil jako vzor pro vývoj většího a výkonnějšího motoru Jumo 224. Definitivní práce 

na vývoji Jumo 223 byly ukončeny na začátku roku 1943. Po skončení druhé světové války 

byl tento motor převezen do Ruska za účelem jeho zkoumání. Celkem bylo vyrobeno pouze 

osm prototypŧ motoru Jumo 223. [45] 

 

Obr. 40 Motor Jumo 223 [45] 

 

3.6.2 NAPIER DELTIC 

Napier Deltic je britský dieselový, přeplňovaný, vodou chlazený dvoudobý motor 

s protiběţnými písty, který nemá ventily. Pouţívá se k pohonu lodí a lokomotiv. 

Před druhou světovou válkou společnost D. Napier & Son zakoupila licenci od firmy Junkers 

na výrobu motorŧ Jumo 204 a Jumo 205 a tak není pochyb o tom, ţe tyto motory do jisté míry 

inspirovaly konstruktéry motoru Napier Deltic. Zajímavostí je, ţe konstruktéři od Napier 

Deltic neměli tušení, ţe ve firmě Junkers pracují na vývoji motoru Jumo 223, přesto 

zkonstruovali motor, který měl podobné uspořádání válcŧ. [45] 
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Práce na vývoji nového motoru je spjata s potřebami britského námořnictva, které hledalo jiný 

vhodný pohon pro torpédové čluny, které byly do té doby poháněny záţehovými motory. 

Slabinou bylo pouţívané palivo - benzín, které zvyšovalo zranitelnost při zásahu 

od německých lodí, kdy docházelo k častým poţárŧm a výbuchŧm. V roce 1944 britská 

admiralita oslovila firmu English Electric Co. (mateřská firma D. Napier & Son), 

ta na koncepci nového motoru začala pracovat v roce 1947. První motor byl dokončen v roce 

1950. O dva roky později bylo k dispozici celkem šest motorŧ. Dva z nich byly testovány 

na ukořistěném německém válečném člunu, který byl pŧvodně poháněn třemi dieselovými 

motory Mercedes-Benz. Testovaný motor Deltic se osvědčil hlavně díky poloviční délce 

a pětinové hmotnosti. Pro zajištění dlouhé ţivotnosti motoru byly pouţívány kvalitní 

materiály a nejmodernější výrobní postupy. [46] 

Válce motoru tvoří trojúhelník, v kaţdém válci se proti sobě pohybují dva písty. Ve vrcholech 

trojúhelníku jsou vţdy dva písty připojeny na jednu klikovou hřídel, která se nachází 

ve vlastní klikové skříni. V jedné řadě se nachází tři válce a šest pístŧ, skládáním takovýchto 

řad za sebe se vytvoří motor.  

Vzduch je do válce vháněn turbodmychadlem, které zajišťuje téměř dokonalou výměnu spalin 

za čerstvou směs a přeplňování. Palivo je vstřikováno palivovým čerpadlem. Všechny tři 

klikové hřídele jsou spojeny převodovým ústrojím, které kombinuje kroutící moment 

přicházející z těchto hřídelí a přenáší ho na jedinou výstupní hřídel. Převodové ústrojí rovněţ 

pohání pomocná zařízení motoru kromě vodních a olejových čerpadel, která jsou poháněna 

ozubenými koly od spodní klikové hřídele. Zajímavostí je, ţe se jedna kliková hřídel otáčí 

opačným směrem neţ další dvě. 

  

Obr. 41 Řez motorem Napier Deltic [47] Obr. 42 Převodové ústrojí motoru Napier Deltic [47] 

 

3.6.3 OPOC 

Na koncepci moderního pojetí motoru s protiběţnými písty pracuje od roku 2003 profesor 

Peter Hofbauer. Motor nese název OPOC (opposed pistons - opposed cylinders), je vyvíjen 

americkou firmou Ecomotors. Jde o dvoutaktní dieselový motor s protiběţnými písty, který 

mŧţe po patřičných úpravách alternativně spalovat např. metanol, benzín aj. Díky tomu, 

ţe má o 50 % méně částí, je redukována velikost a hmotnost. OPOC je navrţen tak, aby byl 

o 15 - 45 % účinnější, levnější na výrobu a měl o třetinu niţší spotřebu paliva ve srovnání 
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s konvenčními motory s vnitřním spalováním. Vývojáři avizují, ţe mají být vyřešeny největší 

problémy motorŧ s protiběţnými písty, které dosud bránily jejich rozšíření, tj. problémy 

s plněním emisních norem a ztrátovým mazáním. Záměrem je vyuţívat tyto motory 

v terénních a uţitkových automobilech. Motory se mají vyrábět v Číně ve společnosti 

Zhongding Power. [48, 49, 50]  

Válce tohoto motoru jsou umístěny jako u motoru typu boxer. Mezi válci se nachází jediná 

kliková hřídel, ke které jsou ojnicemi připojeny protiběţné písty. Vnitřní píst je ke klikové 

hřídeli připojen jednou ojnicí, vnější píst je ke klikové hřídeli připojen dvěma ojnicemi, které 

vedou po stranách pístu. 

 

Obr. 43 Řez motoru OPOC [48] 

 

3.7 TOROIDÁLNÍ MOTORY 

Na začátku 20. století vzniklo několik koncepcí toroidálních motorŧ. Vynálezci těchto motorŧ 

byli přesvědčeni o správnosti myšlenky pístŧ oscilujících nebo rotujících v zakřiveném válci. 

Nedokázali však navrhnout jednoduchý a spolehlivý mechanismus přenášející sílu z pístu 

na výstupní hřídel. Kvŧli tomuto nedostatku se tyto motory nikdy nedočkaly významného 

rozšíření. Jedním z prvních toroidálních motorŧ byl např. v roce 1909 představený Beckŧv 

čtyřtaktní benzínový motor s osmi oscilujícími písty, pŧvodně konstruovaný pro pohon 

letadel. Dva protilehlé páry pístŧ byly spojeny rameny, převodovým mechanismem byl 

kmitavý pohyb pístŧ převáděn na pohyb rotační. [51] 
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Obr. 44 Řez Beckovým motorem [51] 

V současnosti je jedním z vyvíjených toroidálních motorŧ CHB-Evo americké společnosti 

NIAMA-RISSER. Jedná se o přeplňovaný dieselový motor s přímým vstřikováním. Motor 

se skládá ze dvou oboustranných, protiběţných pístŧ, které oscilují v zakřivených válcích 

(torus). Písty jsou pomocí ramene z jedné strany kluzně připevněny na klikovou hřídel, 

z druhé strany jsou druhým ramenem připevněny ke kleci, která se na vodicích tyčích 

pohybuje nahoru a dolŧ (v ose y). V kleci se pohybuje segment ve tvaru krychle (v ose x). 

Tento segment je kluzně uchycen na excentrickém čepu klikové hřídele. Součtem těchto 

pohybŧ je získáván rotační pohyb klikové hřídele. Vyplachování spalovacího prostoru 

je zajištěno sacím a výfukovým kanálem, které jsou otevírány a zavírány pohybem pístŧ 

(kaţdý píst obsluhuje jeden kanál). Při kompresi je do spalovacího prostoru (mezi dvěma 

písty) vstřikováno palivo. Vývojáři slibují vyšší účinnost motoru a niţší emise ve srovnání 

s konvenčními motory, mimo jiné díky součástem z keramických kompozitŧ. [52] 

 

Obr. 45 Motor CHB-Evo [52] 

 

3.8 SFÉRICKÉ MOTORY 

Nepříliš známou koncepcí spalovacích motorŧ je sférický motor, který má kulový tvar. Jeden 

z prvních sférických motorŧ představil anglický vynálezce Beauchamp Tower na konci 



BRNO 2017                 53 

 

 

 

ALTERNATIVNÍ KONCEPCE SPALOVACÍCH MOTORŮ 

 
19. století. Jeho motor pracoval na parní pohon. Jednoduše ho lze popsat jako kulový motor, 

uvnitř kterého rotují čtvrt koule. Tyto čtvrt koule byly připevněny k hřídelím, z nichţ jedna 

byla výstupní a druhá slouţila k uloţení ve skříni motoru. Kloubem byl k čtvrt koulím 

připevněn disk. Díky vyosenému uloţení hřídelí, disk kývavě rotoval. Tím se měnila velikost 

prostoru mezi diskem a oběma čtvrt koulemi. Pára byla přiváděna do pracovního prostoru, 

kde expandovala a umoţnila tak chod zařízení. Towerŧv motor byl vyuţíván pro pohon 

dynama v parních lokomotivách. [53] 

    

Obr. 46 Princip činnosti Towerova sférického motoru [53] 

V současné době je patrně jediným vyvíjeným sférickým motorem čtyřtaktní Hüttlin-

Kugelmotor, prototyp švýcarské společnosti Innomot AG. Hlavní část motoru tvoří dvě 

zakřivené komory kruhového prŧřezu, ve kterých se pohybují dva páry zakřivených pístŧ vŧči 

sobě. Kdyţ se jeden pár pístŧ přibliţuje, druhý pár se oddaluje. Ve vrcholu pístu je kulovité 

loţisko. Loţisko zapadá do dráţky v rotující části motoru. Dráţka opisuje v jedné rovině kruh 

a ve druhé rovině tvar sinusoidy. Písty svou činností pohybují rotující částí motoru 

prostřednictvím těchto dráţek. Výstupní hřídel je ozubeným kolem připojena k rotující části 

motoru. Do spalovacího prostoru je z boku přiváděn vzduch a odváděny spaliny, tento proces 

je regulován zařízením pro výměnu plynu. Také je zde umístěna zapalovací svíčka. Existuje 

několik verzí tohoto motoru, např. Hüttlin-Kugelmotor-Hybrid, kde je v rotující části motoru 

umístěn magnet pro generování elektrické energie uvnitř elektromagnetu statoru. Hüttlin-

Kugelmotor-Hybrid je tak předurčen pro pouţití v hybridních automobilech. Vývojáři avizují 

hlavní výhody motoru, kterými jsou nízká hmotnost, kompaktní rozměry, nízké vibrace, 

vysoká účinnost. Motor je sloţen z relativně malého mnoţství součástí. [54] 

 

Obr. 47 Řez motorem Hüttlin-Kugelmotor [54] 
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3.9 MOTORY S ROTUJÍCÍMI VENTILY 

V minulosti se mnoho vynálezcŧ zabývalo myšlenkou nahradit klasické talířové ventily 

rotujícími. Lákala je myšlenka zdánlivé jednoduchosti pohybu rotačních ventilŧ a eliminace 

detonačního spalování (vlivem zahřátých výfukových ventilŧ) při pouţití paliv s nízkým 

oktanovým číslem. Ve válci motoru pŧsobí značné tlaky, které pŧsobí i na ventily. V případě 

talířových ventilŧ tlačí talíř do sedla, avšak u  rotujících ventilŧ byly problémy se zachycením 

sil pŧsobící na rotující ventily při kompresi a expanzi probíhající ve válci. Další nedostatky 

spočívaly v problémech s mazáním rotujícího ventilu a tedy v nadměrném tření. Princip 

činnosti rotujících ventilŧ spočíval v tom, ţe při svém pohybu ventil periodicky otevíral 

a uzavíral sací a výfukový kanál, tím umoţňoval vyplachování válce a utěsnění spalovacího 

prostoru. [55] 

Jedním z prvních patentovaných motorŧ s rotujícími ventily byl v roce 1907 motor Frayera 

a Howarda (USA). Ventil byl poháněn poloviční rychlostí, řetězem od klikové hřídele. Byl 

uloţen ve válci horizontálně nad pístem (v kuličkových loţiscích). Ale není známo, zda byl 

zkonstruován funkční prototyp. Největší pozornosti se dostalo ve 40. letech 20. století 

Aspinovu a Crossovu motoru (Velká Británie). [55] 

 

3.9.1 CROSSŮV MOTOR 

Roland Cross se vývojem motoru s rotujícími ventily věnoval mezi roky 1920–1945. První 

motor, který zkonstruoval, měl horizontálně uloţený ventil nad pístem v hlavě motoru 

(obr. 48). Ventil byl poháněn řetězem od klikové hřídele a otáčel se konstantní rychlostí 

(na rozdíl od Aspinova motoru). Potřebný převodový poměr (2:1) byl realizován ozubenými 

koly u klikové hřídele. Dále byl pohyb přenášen řetězem na ozubené kolo rotačního ventilu 

v poměru 1:1. První Crossovy motory měly problémy s utěsněním spalovacího prostoru, coţ 

se projevovalo únikem směsi paliva a vzduchu a velkou spotřebou oleje pouţívaného 

pro mazání ventilu. [55] 

 
Obr. 48 Řez Crossovým motorem (jeden z prvních návrhů) [55] 

K zásadnímu vylepšení došlo roku 1935. Cross rozdělil skříň ventilu horizontálně, přičemţ 

spodní polovina skříně ventilu byla odlita společně s válcem motoru jako jeden kus. Horní 

polovina skříně ventilu byla čtyřmi šrouby připevněna přes válec do klikové skříně. Dané 

konstrukční řešení umoţňovalo válci vertikální pohyb v malém rozsahu. To mělo příznivý 

vliv na těsnost a omezení úniku paliva na minimum. Později pouţil místo čtyř šroubŧ pouze 
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dva a vytvořil pákový mechanismus umístěný na skříni ventilu, skrze který se část sil od válce 

přenášela na šrouby. Šrouby tyto síly absorbovaly tak, aby nedošlo k poškození ventilu 

a přitom ventil dostatečně těsnil. [55] 

Dva motocykly s Crossovými motory se roku 1935 účastnily závodu Isle of Man Tourist 

Trophy, avšak ani jeden nedojel. První se nekvalifikoval, druhý motocykl odstoupil v prŧběhu 

závodu v dŧsledku zanesení zapalovací svíčky olejem stříkajícím od rotujícího ventilu. I přes 

to, ţe Cross značně pokročil v odstraňování nedostatkŧ, se nikdy jeho motor nedočkal 

hromadné výroby. Na svou dobu měly Crossovy motory dobrý výkon a malou spotřebu 

paliva. [55] 

 

Obr. 49 Řez Crossovým motorem (r. 1935) [55] 

 

3.9.2 ASPINŮV MOTOR 

Frank Aspin zvolil jiný přístup v konstrukci motoru s rotujícími ventily. Navrhl mechanismus, 

kde byl rotující kuţelový ventil uloţen vertikálně v kuţelíkovém loţisku, které absorbovalo 

vertikální síly od rozpínajících se plynŧ ve válci. Aspin experimentoval s proměnlivou 

rychlostí rotace ventilu. Hlavní ideou bylo, ţe se ventil pohyboval pomaleji v částech cyklu 

s vysokým třením. Toto však nikdy uspokojivě nefungovalo. Za 30 let práce na svém motoru 

se snaţil vyřešit potíţe s chlazením a mazáním ventilu, ale nikdy se mu to zcela nepodařilo. 

V 60. letech 20. století byl pouţit Aspinem upravený motor pro pohon autobusu. Na ventil 

pouţil ochranný povlak z olova a beryllia, který měl sníţit tření. Motor údajně uspokojivě 

fungoval „tisíce mil“, ale po opotřebování ochranného povlaku se prudce zvýšila spotřeba 

oleje. O dalším testování Aspinova motoru nejsou informace, ale zdá se, ţe parametry motorŧ 

uváděné Aspinem byly na tu dobu nezvykle vysoké a trpěly výrazně více technickými 

problémy, neţ Crossovy motory. [55] 

 
Obr. 50 Řez Aspinovým motorem [55] 
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3.10 MOTORY S VNĚJŠÍM SPALOVÁNÍM 

Motory, ve kterých se palivo nespaluje v pracovním prostoru, ale mimo něj, se nazývají 

motory s vnějším spalováním. Typickým příkladem je parní stroj, který ke své činnosti 

potřebuje páru dodávanou parním kotlem. Pracovní látkou bývá vodní pára, spaliny nebo 

ohřátý plyn. V porovnání s podobně výkonnými motory s vnitřním spalováním bývají tyto 

motory těţší a větší, mohou však pracovat s vyšší účinností. Podle druhu pouţitého paliva 

mohou být ekologičtější nebo naopak mohou spalovat i nekvalitní paliva, případně vyuţívat 

odpadní teplo. 

 

3.10.1 PARNÍ STROJ 

Parní stroj je nejstarším typem tepelného stroje, který byl pouţíván pro pohon strojŧ a vozidel 

jiţ v 18. století. V parním kotli je spalováno pevné palivo (nejčastěji uhlí), které roztápí kotel 

a tím vytváří páru. Parní stroj přeměňuje tepelnou energii přehřáté páry na mechanickou práci, 

tj. přímočarý vratný pohyb pístu.  

Historicky první stroj poháněný parou vyvinul v 1. století našeho letopočtu Hérón 

Alexandrijský. Jednalo se o parní kouli, do které byla přiváděna pára, která unikala tryskami 

ven a koule tak rotovala. K praktickému vyuţití však nikdy nedošlo. S vynálezem parního 

stroje se nejčastěji spojuje jméno skotského vynálezce Jamese Watta, který získal patent 

na parní stroj v roce 1769. Avšak Watt nevymyslel parní stoj od píky, ale významně vylepšil 

stávající vynálezy Tomase Saveryho a Thomase Newcomena, a také se významně podílel 

na masovém rozšíření parního stroje do rŧzných oblastí především v prŧmyslu. Watt přispěl 

v rozvoji parního stroje konstrukcí dvojčinného parního stroje a Wattova odstředivého 

regulátoru, který slouţil ke stabilizaci otáček. Na obr. 51 je nákres Wattova parního stroje 

s dobře viditelným odstředivým regulátorem pod písmenem Q. 

 

Obr. 51 Wattův parní stroj [56] 

První a z počátku hlavní vyuţití parních strojŧ bylo ulehčení, zrychlení a tím pádem zlevnění 

těţby v podpovrchových dolech. Parní stroj se vyuţíval především pro čerpání vody, která 
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zaplavovala doly a komplikovala těţební práce. Parní stroje sestrojené pro tento účel 

se v některých dolech vyuţívaly aţ do konce devadesátých let 20. století. V 19. století, 

kterému se přezdívá století páry, byly parní stoje hojně vyuţívány v dopravě a prŧmyslu 

a staly se symbolem prŧmyslové revoluce. Svou existencí velkou měrou přispěly 

k industrializaci a rozvoji všech odvětví lidské činnosti.  

Ve 20. století význam parního stroje klesá. V dopravě jsou nahrazovány účinnějšími 

spalovacími motory, v prŧmyslu parními turbínami a elektromotory. 

 

NEWCOMENNŮV ATMOSFERICKÝ PARNÍ STROJ 

Na obr. 52 je vidět schéma Newcomennova parního stroje, který se uplatnil zejména 

v cínových dolech. Pracuje na jednoduchém principu, kdy závaţí na jednom konci kyvadla 

zvedá píst. Při tomto pohybu je otevřen spodní ventil, který umoţňuje horké páře naplnit 

pracovní válec. Kdyţ se píst přibliţuje HÚ, tak se otevírá druhý ventil, skrze který je do válce 

vstřikována studená voda. Toto zpŧsobí kondenzaci páry a vznik podtlaku uvnitř válce, který 

umoţní atmosférickému tlaku tlačit píst směrem dolŧ a cyklus se opakuje. Podstatnou 

nevýhodou je ochlazování pracovního válce při kaţdém vstřiku vody, tuto nevýhodu odstranil 

Watt přidáním kondenzační komory. Tento typ parního stroje měl celkovou účinnost pouze 

1 %. I tak zpŧsobil revoluci v hornictví. [57] 

 

Obr. 52 Newcomennův atmosférický parní stroj [58] 

 

WATTŮV DVOJČINNÝ PARNÍ STROJ 

Princip činnosti Wattova dvojčinného parního stroje je uveden na obr. 53. Z kotle je přehřátá 

pára přiváděna do šoupátkové komory. Pístové šoupátko v šoupátkové komoře řídí 

rozdělování páry do a z parního válce. Šoupátko střídavě pouští páru před píst a za píst, 

kde pára expanduje. To umoţňuje, aby píst pŧsobil silou na ojnici při pohybu oběma směry. 
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Pára, která vykonala práci, odchází výfukem. [59] Oproti jednočinnému parnímu stroji je tak 

získáván dvojnásobný výkon při stejném objemu válce a hladší chod. Kromě šoupátkových 

rozvodŧ se pro rozvod páry vyuţívají i rozvody ventilové. 

 

Obr. 53 Činnost dvojčinného parního stroje [59] 

 

SDRUŽENÉ PARNÍ STROJE 

Sdruţené parní stroje, neboli parní stroje s členěnou expanzí, jsou parní stroje, ve kterých 

probíhá několikanásobná postupná expanze páry v několika pracovních stupních. Vyuţívají 

se obvykle dva nebo tři pracovní stupně. „V prvním stupni pracuje pára ostrá nejvyššího 

tlaku a nejmenšího objemu, v dalších stupních tlak klesá, a objem páry roste; podle toho 

je pracovní prostor (parní válec) prvního stupně nejmenší, a v dalších stupních se přiměřeně 

zvětšuje. Pracovním prostorem každého stupně je obyčejně samostatný parní válec 

dvojčinný.“ [60] Stěny pracovních válcŧ nesmí být společné pro více válcŧ rŧzných 

pracovních stupňŧ, protoţe tím by narostly ztráty vlivem opakovaného ohřívání a ochlazování 

stěn válce. Pouţitím sdruţeného parního stroje se výrazně sniţuje spotřeba páry, a díky 

rozdělení celkového tepelného spádu na menší díly, se zmenšují ztráty vlivem opakovaného 

ohřívání a ochlazování stěn válce a zvýší se termodynamická účinnost. Pro malé tlakové 

a tepelné spády postrádá dělení tepelného a tlakového spádu smysl. [60] 

 

VÝHODY A NEVÝHODY PARNÍHO STROJE 

Výhody parního stroje: 

 relativně snadná konstrukce a z toho plynoucí vysoká spolehlivost,  

 parnímu stroji nevadí přetíţení a nedojde k poškození ani pokud se přetíţením zcela 

zastaví, 

 motor poskytuje i při nízkých otáčkách velký kroutící moment.  

Nevýhody parního stroje: 

 nízká účinnost, 

 velká hmotnost, 

 malý měrný výkon, 

 nerovnoměrný chod. 

Právě nízká účinnost byla jedním z hlavních argumentŧ pro hledání jiné, vhodnější 

alternativy. Celková účinnost parního stroje se pohybuje mezi 5 % – 15 %, coţ je vzhledem 
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k moderním pístovým spalovacím motorŧm, které běţně dosahují účinnosti 35 % – 45%, 

nedostačující. Problémové mohou být i nízké otáčky.  

 

3.10.2 STIRLINGŮV MOTOR 

Jedná se o motor s vnějším spalováním, který se od jiných horkovzdušných motorŧ odlišuje 

regenerátorem. Pracuje na principu cyklického stlačování a rozpínání pracovního plynu 

v závislosti na teplotě. Je nejčastěji pouţíván jako motor stacionární. 

Změny objemu plynu v závislosti na teplotě si jiţ v prvním století našeho letopočtu všiml 

Héron Alexandrijský. V prŧběhu staletí se tomuto jevu věnovalo mnoho velkých vynálezcŧ, 

např. Leonardo Da Vinci nebo prŧkopník letectví Sir George Cayley. Avšak za vynálezce 

Stirlingova motoru je povaţován  skotský duchovní Robert Stirling, který si jej nechal 

patentovat roku 1816. Výhodou motoru bylo především pouţití regenerátoru, který výrazně 

zvýšil účinnost. Stirligŧv motor se měl stát konkurencí pro parní stroj. Jelikoţ exploze parních 

kotlŧ zabily v prŧběhu 17. století spoustu lidí, snaţil se Stirling o prosazení bezpečnější 

alternativy. V 17. století však parní stroj prodělával drastický vývoj, který neumoţnil masové 

rozšíření Stirlingova motoru. V 19. století byl příleţitostně vyuţíván jako alternativa pro parní 

stroje malého výkonu zhruba do 5 kW. Dále byl vyuţíván tam, kde nebyly velké nároky 

na výkon, avšak s uţitkem šlo vyuţít jeho výhody jako jsou nízká hlučnost a vysoká 

spolehlivost. „Dalším průkopníkem Stirlingových motorů se pak stal švédský vynálezce John 

Ericsson, který si dobře uvědomoval jeho výhody. Postavil například Stirlingův motor 

poháněný pouze sluneční energií. Kvůli nedokonalosti materiálů a jejich zpracování byly však 

tyto teplovzdušné motory ve 20. století vytlačeny motory spalovacími.“ [61] 

O znovuobjevení Stirlingova motoru se před druhou světovou válkou zasadila společnost 

Philips Laboratories, která hledala malý generátor elektrické energie vyuţívající teplo 

pro provoz vysílaček v odlehlých oblastech. Výsledkem snaţení byl generátor vyuţívající 

malý Stirlingŧv motor o výkonu 200 W. Po druhé světové válce zájem o malé generátory 

opadl. Vývoj Stirlingova motoru pokračoval a byly snahy o jeho vyuţití v automobilech, kde 

se však příliš neosvědčil. Mezi firmy, které v minulosti vyvíjely či stále vyvíjí Stirlingŧv 

motor, mŧţeme jmenovat United Stirling, General Motors, Honda nebo Ford. [64] 

V současnosti jsou Stirlingovy motory vyuţívány například v solární energetice, kde 

se v kombinaci se zrcadly, které koncentrují sluneční paprsky, dokáţe svou účinností 

vyrovnat fotovoltaickým článkŧm. Další aplikací jsou například konvenční diesel-elektrické 

ponorky, kde plní roli záloţního pohonu nezávislého na přístupu vzduchu tzv. AIP (např. 

švédská třída Gotland). 

 

PRINCIP ČINNOSTI A MODIFIKACE STIRLINGOVA MOTORU 

Motor pracuje se Stirlingovým tepelným cyklem. Větší účinnosti motoru lze dosáhnout 

zvětšením rozdílu teplot na ohřívači a chladiči. Výkon motoru závisí na rozdílu teplot mezi 

ohřívačem a chladičem a tlaku pracovního plynu. Mŧţe však pracovat i reverzně a být 

vyuţíván pro topení a chlazení jako tepelné čerpadlo. 
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Popis α modifikace 

Αlfa modifikace Stirlingova motoru se skládá ze dvou oddělených válcŧ (studeného 

a teplého), přičemţ kaţdý obsahuje vlastní pracovní píst. Ohřívač ohřívá teplý válec 

a pracovní plyn tak mŧţe expandovat. Chladič naopak chladí studený válec a pracovní plyn 

zmenšuje svŧj objem. Pracovní plyn je přesouván mezi válci. V potrubí mezi válci je umístěn 

regenerátor. Jedná se o nejrozšířenější modifikaci Stirlingova motoru. V porovnání 

s ostatními typy má vysoký  výkon a nízkou hmotnost. Nevýhodou je obtíţné utěsnění 

a mazání teplého pístu, kvŧli značným teplotám a také citlivosti regenerátoru na nečistoty 

v pracovním mediu. [62] 

1.   2.   3.   4.  

Obr. 54 Princip činnosti Stirlingova motoru( α modifikace) [63] 

Na obr. 54 je znázorněn popis činnosti α modifikace, kdy:  

1. pracovní plyn má minimální objem a proudí do teplého válce, kde je ohříván, 

2. plyn je ohříván v teplém válci a expanduje. Plyn tlačí píst teplého válce do DÚ, 

zároveň plyn expanduje do studeného válce, který mu začíná odebírat teplo, 

3. pracovní plyn má maximální objem. Plyn proudí z teplého do studeného válce, který 

mu odebírá teplo, tlak klesá, 

4. pokračuje ochlazování plynu. Píst studeného válce postupně stlačuje plyn aţ na jeho 

minimální objem. Díky niţší teplotě pracovního plynu je práce potřebná na jeho 

stlačení menší, neţ kterou dodal expandující teplý plyn. 

 

Popis β modifikace 

Beta modifikace Stirlingova motoru má pouze jeden válec. V tomto válci se pohybuje 

pracovní píst a přehaněč. Přehaněč slouţí k přesunu pracovního plynu mezi studenou a teplou 

částí válce a nekoná ţádnou uţitečnou práci. Vzhledem k jeho funkci je nutná značná vŧle 

mezi válcem a přehaněčem. Regenerátor je umístěn v pístu přehaněče nebo v potrubí kolem 

přehaněče. Pracovní píst se pohybuje ve studené části válce, tudíţ odpadá problém se sloţitým 

těsněním a mazáním jako u alfa modifikace. Pracovní píst je tedy studený. [62] 

1.   2.   3.   4.  

Obr. 55 Princip činnosti (β modifikace) [63] 

Na obr. 55 je znázorněn popis činnosti β modifikace, kdy:  

1. pracovní píst stlačuje plyn díky setrvačným účinkŧm motoru. Přehaněč ţene plyn 

do teplé části válce a tam je plyn ohříván, 
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2. plyn se ohřívá a expanduje, tlak roste. Pracovní píst je tlačen do DÚ, 

3. přehaněč přesouvá plyn do studené části válce, 

4. pracovní píst stlačuje plyn, díky setrvačným účinkŧm motoru. Díky niţší teplotě 

pracovního plynu je práce potřebná na jeho stlačení menší, neţ kterou dodal 

expandující teplý plyn. 

Popis γ modifikace 

Gamma modifikace pracuje na stejném principu jako beta modifikace, ale přehaněč i pracovní 

píst se pohybují kaţdý ve svém vlastním válci. Kompresní poměr je menší neţ u modifikace 

beta, je však mechanicky jednodušší. Ojnice pohánějící přehaněč neprochází pracovním 

pístem, nároky na utěsnění pracovního prostoru jsou tedy niţší. Pouţívá se pro motory 

o malých výkonech, řádově stovky wattŧ. 

 

DALŠÍ TYPY STIRLINGOVA MOTORU 

Další modifikací Stirlingova motoru je například dvojčinný Stirlingŧv motor vynalezený 

Franchotem. „Dvojčinný Stirlingův motor, oproti předchozím modifikacím, využívá prostor 

pod pístem jako studenou stranu sousedního válce, které jsou tak navzájem propojeny 

(z principu motoru je patrné, že nejmenší možný počet válců dvojčinného Stirlingova motoru 

je 3, ale častěji bývají 4 až 6-válcové).“ [64] 

 

Obr. 56 Dvojčinný Sterlingův motor [64] 

Existují taktéţ Stirlingovy motory s volnými písty, kde píst není pevně spojen s výstupem 

z motoru. Veskrze se jedná o modifikace β nebo γ. Například Bealŧv motor má volný 

přehaněč i pracovní píst nebo Ringbomŧv motor, který má volný přehaněč, ale pracovní píst 

je řízen klasicky, například klikovým mechanismem. 

Kromě Stirlingových motorŧ konajících přímočarý vratný pohyb lze realizovat princip 

Stirlingova motoru i v motorech rotačních, jako lze vidět na obr. 57. Jedna část pracuje jako 

studená a druhá jako teplá. V potrubí mezi nimi jsou umístěny regenerátory. „Jedna studená 

a jedna teplá část musí být navzájem propojeny s vhodnou úhlovou fází, čímž vzniknou tři 

samostatné Stirlingovy motorové jednotky, z kterých každá prochází dvěma procesy za jednu 

otáčku pístu. Podle jednoduchého rozdělení bychom mohli Stirlingův pístový rotační motor 

nazvat trojčinným „alfa“ typem.“ [1]  Tato koncepce má spoustu výhod. Jedna jednotka 

pracuje za nízké a druhá za vysoké teploty, tudíţ je teplota rotorových skříní konstantní, coţ 

ulehčuje jejich utěsnění, např. ve srovnání s rotačním motorem typu Wankel. Oddělení 

jednotek také minimalizuje tepelné ztráty a tím zvýší účinnost a výkon motoru. [1] 
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Obr. 57 Rotační Stirlingův motor [1] 

 

SOUČÁSTI STIRLINGOVA MOTORU 

Zdrojem tepla mŧţe být téměř cokoli, např. geotermální, jaderná nebo solární energie, 

spalování fosilních paliv či odpadní zdroje tepla. 

„Ohřívák je povrchový tepelný výměník motoru, kterým se do motoru přivádí teplo. 

A to nejčastěji ze spalin nebo z koncentrovaných slunečních paprsků. Ohřívák, v ideálním 

případě, tvoří většinu mrtvého objemu teplé strany motoru.“ [64] Mrtvý objem je vnitřní 

objem motoru, který není vyuţit pro zdvih pracovního pístu. U malých Stirlingových motorŧ 

lze ohřívač nahradit stěnou teplého prostoru. U větších motorŧ je poţadován dostatečný 

přestup tepla, proto bývá ohřívač opatřen ţebry nebo mnoha malými trubicemi. 

 „Chladič podobně jako ohřívák je povrchový tepelný výměník motoru, kterým se z motoru 

odvádí teplo, nejčastěji pomocí chladící kapaliny nebo vzduchu. Chladič, v ideálním případě, 

tvoří většinu mrtvého objemu studené strany motoru.“ [64] U malých Stirlingových motorŧ 

lze chladič nahradit stěnou studeného prostoru.  

Regenerátor je vnitřní tepelný výměník, pracovní plyn skrze něj prochází střídavě v obou 

směrech. Regenerátor v sobě uchovává tepelnou energii mezi expanzí a kompresí pracovního 

plynu a tím zvyšuje účinnost celého stroje. Konstrukčně se jedná o navzájem spečené dráty 

malého prŧměru uspořádaných do pravidelné nebo chaoticky uspořádané mříţky, případně 

bývá tvořen tenkým plechem. [64] 

Dalšími součástmi Stirlingova motoru je pracoví píst. U β a γ modifikace se vyskytuje ještě 

přehaněč, coţ je píst, který zajišťuje přesun pracovního plynu mezi studenou a teplou částí 

válce a nekoná ţádnou uţitečnou práci. Vzhledem k jeho funkci je nutná značná vŧle mezi 

válcem a přehaněčem.  

Náplň pracovního plynu je stálá, jedná se tedy o motor s uzavřeným pracovním cyklem. 

Pracovní plyn musí mít velkou tepelnou vodivost a tepelnou roztaţnost. Pracovním plynem 

bývá nejčastěji vzduch, u sofistikovanějších motorŧ vodík nebo bezpečnější helium. 

V přetlakových motorech je pracovní plyn po vysokým tlakem zhruba v rozmezí 10 - 22 MPa. 

[61] 
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VÝHODY A NEVÝHODY STIRLINGOVA MOTORU 

Výhody Stirlingova motoru: 

 tichý a klidný chod, 

 pouţití rŧzných i nekvalitních paliv či odpadního tepla, 

 při pouţití vhodného paliva ekologický či zcela bez emisí, 

 velký kroutící moment při nízkých otáčkách, 

 vysoká termická účinnost (aţ 33 %), 

 téměř bezúdrţbový s vysokou ţivotností, 

 snadné spuštění i při nízké teplotě okolí, 

 bezpečný provoz. 

Nevýhody Stirlingova motoru: 

 špatná regulovatelnost (ideální je poţadavek na dodávání konstantního výkonu), 

 potřeba výkonného chladiče, 

 vysoká teplota ohřívače a tím kladené nároky na kvalitu materiálŧ a jejich zpracování, 

 nutnost vysokých tlakŧ pracovního plynu pro dosaţení vysoké účinnosti, 

 velký zastavěný objem, 

 velká hmotnost, 

 vyšší cena, 

 vyšší poměr cena/výkon neţ u PSM. 
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ZÁVĚR 
Tato bakalářská práce byla zaměřena na alternativní koncepce spalovacích motorŧ. 

Na začátku práce byly popsány základní pojmy, které se spalovacími motory souvisí. Bylo 

uvedeno stručné rozdělení spalovacích motorŧ, nejdŧleţitější teoretické tepelné cykly, které 

modelují činnost motoru (Ottŧv, Dieselŧv a další). Byly popsány klasické pístové spalovací 

motory a alternativní koncepce spalovacích motorŧ z hlediska jejich konstrukce, principu 

funkce.  

Jak bylo jiţ v úvodu zmíněno, historie alternativních spalovacích motorŧ  je velmi rozsáhlá. 

Její kompletní zmapování by bylo časově náročné a rozsahem by zcela jistě přesahovalo 

rozsah bakalářské práce. I přes spoustu návrhŧ, nápadŧ a moţných řešení, nedokázala ţádná 

z koncepcí dosud nahradit pístový spalovací motor s klikovou hřídelí, který se za více neţ 

100 let své existence a vývoje stal jedním z nejspolehlivějších a konstrukčně nejvyspělejších 

strojŧ vŧbec.  

Alternativní koncepce uvedené v této práci se staly neúspěšnými, protoţe měly řadu 

technických nedostatkŧ a nedokonalostí, např. utěsnění spalovací komory, nespolehlivost, 

problémy s mazáním. V době, kdy tyto koncepce vznikaly, nebylo moţné jejich zdokonalení 

či odstranění nedostatkŧ, proto byly předurčeny k neúspěchu. V dnešní době však mohou 

konstruktéři ve vývoji uplatnit nové poznatky vědy a techniky, moderní materiály a výrobní 

postupy. V současné době jsou vyvíjeny některé nové motory, které vycházejí 

z konstrukčních principŧ svých historických předchŧdcŧ. Jedná se o nákladné projekty, 

u kterých však není zaručen úspěch.  

I kdyţ automobilky stále přichází s „novými“ motory pro své automobily, jedná se pouze 

o vylepšování pŧvodní koncepce spalovacího motoru s klikovou hřídelí. Výrobci automobilŧ 

nemají dŧvod a motivaci pro změnu, která by s sebou jistě nesla nemalé finanční náklady 

na vývoj a testování, snad s výjimkou Mazdy, která ještě úplně nezatratila motory typu 

Wankel. Dŧvodem také mŧţe být trend posledních let, kdy se automobilky zaměřují na vývoj 

elektromobilŧ. Nutí je k tomu především tlak na sniţování spotřeby pohonných hmot a emisí 

v souvislosti s ochranou ţivotního prostředí. Přesto všechno klasický spalovací motor 

s klikovou hřídelí ještě neřekl své poslední slovo neboť k jeho úplnému nahrazení v nejbliţší 

budoucnosti nedojde. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

A [J] Práce 

AIP 

 

Air Independent Propulsion 

CNG 

 

Compressed Natural Gas 

cp [J∙K-1] Měrná tepelná kapacita za konstantního tlaku 

cv [J∙K-1] Měrná tepelná kapacita za konstantního objemu 

D [m] Prŧměr 

DÚ 

 

Dolní úvrať 

Hd [J∙K-1] Dolní hranice výhřevnosti paliva 

HÚ 

 

Horní úvrať 

i [–] Počet válcŧ 

LPG 

 

Liquefied Petroleum Gas 

M [kg] Hmotnost 

Mp [kg∙hod-1] Hodinová spotřeba paliva 

mpi [g∙kW-1∙hod-1] Měrná indikovaná spotřeba paliva 

N [min-1] Otáčky motoru 

OHC 

 

Over Head Camshaft 

OHV 

 

Over Head Valve 

OPOC 

 

Opposed Pistons - Opposed Cylinders 

P [Pa] Tlak 

Pe [W] Efektivní výkon motoru 

pe [Pa] Střední efektivní tlak 

PHEA 

 

Pneumatic-Hydraulic-Electric-Acutator 

Pi [W] Indikovaný výkon motoru 

pi [Pa] Střední indikovaný tlak 

PSM 

 

Pístový spalovací motor 

Pz [W] Ztrátový výkon 

Q [J] Teplo 

s [J∙K-1] Entropie 

T [K] Termodynamická teplota 

TDI 

 

Turbo Direct Injection 

V [m3] Objem 

β [–] Expanzní poměr 
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ε [–] Kompresní poměr 

κ [–] Poissonova konstanta 

φ [–] Stupeň plnění 

ψ [–] Stupeň zvýšení tlaku 

𝝶 [–] Účinnost 

 


