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SPALOVACÍ MOTOR

TEPELNÝ STROJ  rozšířený o zdroj tepelné energie uvolněné spalováním uvnitř válce.

SPALOVÁNÍ  - transformace chemické energie v tepelnou  

(změna vazeb složek paliva způsobuje vznik chemicky stabilnějších sloučenin s menší vnitřní 
energii za součinnosti O2=OXIDACE). 

Mechanická  
energie

Tepelná 
energie

Chemická 
energie v 

palivu

spalování

O2
TEPELNÝ STROJ

SPALOVACÍ MOTOR



20013/2014 Pohonné jednotky I.              SCHOLZ 3

TEPELNÝ STROJ

Transformuje tepelnou energii na mechanickou
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Carnotův cyklus (tepelný oběh mezi dvěma teplotami – přívod a odvod tepla 

při izotermických změnách, s izoentropickou kompresí a expanzí) 
- max. tepelná účinnost-

Význam teoretický, slouží jako měřítko dosažitelnosti max. 
tepelných účinností  konkrétního oběhu.

Patrná nemožnost uzavření oběhu bez odvodu tepla, s výjimkou 
změny při nedosažitelné absolutní nule .

Odvod tepla v soustavě uzavřené nebo otevřené (výměna 
pracovní látky použité za novou . SM – výfukové plyny za 
čerstvou směs) 
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ROZDĚLENÍ  SM – TS  podle:

a) způsobu odvodu tepla do okolí s oběhem:
1. UZAVŘENÝM – odvod i přívod tepla (vnější spalování) pomocí 

výměníků.
• kondensační parní stroj nebo turbina (pracovní látka: kapalina – pára)
•Stirlingův motor  (pracovní látka: vzduch, plyn)

2. OTEVŘENÝM – odvod tepla :

• vnějším spalováním – výfukové parní stroje (lokomotivní)
•Vnitřním spalováním - pístové spalovací motory, spalovací turbíny.

b) působení pracovní látky:
1. PÍSTOVÉ - přímé působení tlaku na pohyblivou část stroje – píst:

• posuvný – pístový spalovací motor
• rotační – Wankelův motor

2. LOPATKOVÉ – moment  ze změny hybnosti  na otáčivé lopatce

• turbiny

3. PROUDOVÉ - změna hybnosti proudu pracovní látky při průchodu 

strojem vyvolá sílu působící na rám stroje
• reaktivní motory
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ROZDĚLENÍ  SM – TS  podle:

c) Místní a časové proměnlivosti stavů pracovní látky:

1. NESTACIONÁRNÍ DĚJE

Pístové SM s vnitřním spalováním:
oběh se opakuje v jednom prostoru s nestacionárním zatížením od tlaků a teplot.
Nestacionarita teplot je vítána ( né tlaků).
Vysoké teploty plamene 2800 K působí krátkodobě a spolu s přiměřeným chlazením 
se dosahuje teplot  Al pístů pod 300°C.
Vysoká teplota spalování je podmínkou pro dobrou tepelnou účinnost za přijatelnou 
cenu materiálu u exponovaných dílů.

2. STACIONÁRNÍ DĚJE

Lopatkové stroje – turbiny:
Působení stálých teplot vyžaduje žáruvzdorné materiály lopatek pro vysoké teploty. 
Teploty pod 2000 K
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ROZDĚLENÍ  SM – TS  podle:

c) Místní a časové proměnlivosti stavů pracovní látky:

1. NESTACIONÁRNÍ DĚJE

Pístové SM s vnitřním spalováním:
oběh se opakuje v jednom prostoru s nestacionárním zatížením od tlaků a teplot.
Nestacionarita teplot je vítána ( né tlaků).
Vysoké teploty plamene 2800 K působí krátkodobě a spolu s přiměřeným chlazením 
se dosahuje teplot  Al pístů pod 300°C.
Vysoká teplota spalování je podmínkou pro dobrou tepelnou účinnost za přijatelnou 
cenu materiálu u exponovaných dílů.

2. STACIONÁRNÍ DĚJE

Lopatkové stroje – turbiny:
Působení stálých teplot vyžaduje žáruvzdorné materiály lopatek pro vysoké teploty. 
Teploty pod 2000 K

d) Vhodnosti pro vozidlové použití:
1. PSM ( rotační s klasickým klikovým mechanizmem)
2. Wankelův motor (PSM s rotačním pístem)
3. Spalovací turbina
4. Stirlingův motor
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PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY

Nejrozšířenější v dopravě a v průmyslu jako alternativa k elektromotorům

VÝHODY:
1) Vysoká tepelná účinnost (0,35 -0,55)vyplývající z vnitřního spalování (bez výměníků 

tepla) a nestacionární realizaci cyklu (vysoká teplota plamene působí krátkodobě umožňuje 
rozumné střední teploty dílů) 

2) Otevřený oběh nevyžaduje objemné výměníky tepla (kompaktní konstrukce, přiměřená 
cena, možnost stavebnicové konstrukce se širokou oblastí otáček a výkonů, dobré utěsnění 
vysokých spalovacích tlaků (16-20MPa) ve válci.

3) Nenáročná obsluha, možnost kombinace s turbodmychadlem a činnou turbinou.

NEVÝHODY:
1) Mechanicky komplikovaná transformace posuvného pohybu na rotační (klikový 

mechanizmus se setrvačnými účinky)
2) Nestacionární zatížení od spalovacího tlaku (budí vibrace, hluk)
3) Nestacionární  průběh spalování (plynné a částicové emise)
4) Nutnost spouštění cizím zdrojem
5) Nevýhodná charakteristika točivého momentu (převodovka a spojka)
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HISTORIE  PSM
1678 –Hautefeuilplpe
1680 – Huyghens
1698 - Papin

1792 – Murdoch ……….. 

1860 - Lenoir  ………….

Návrhy na využití tepelné energie známého střelného prachu

Návrh na využití dostupného svítiplynu 

Dvoudobý dvojčinný plynový motor  (podle vzoru již úspěšných parních strojů) – první 
spolehlivě pracující s velkou spotřebou svítiplynu 3 m3/k.h, s účinností 5%, výkon 12 k. 
K zapálení směsi ve válci plamenem v polovině sacího zdvihu). Max. spalovací tlak na 
píst 5 bar. Lenoirovy motory se stavěly řadu let, představují významný technický 
pokrok ve vývoji tepelných motorů a přispěly k urychlení rozvoje průmyslu.
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HISTORIE  PSM
Další vývojový mezník byl čtyřdobý motor s zažehnutím stlačené směsi – motory s kompresí.

1867- Otto, Langen…….. Atmosférický plynový motor. 
Jednočinný stojatý motor, bez KM, ozubená tyč s volnoběžným 
pastorkem. Při počátku zdvihu se do spodní části pístu nasála 
směs, která se zažehla. Píst při uvolněném volnoběhu se 
pohyboval do výše a zároveň vytvářel podtlak.
Při pohybu váha pístu spolu s podtlakem vytváří práci. Snížení 
spotřeby svítiplynu na 1 m3/k.h.
Nevýhodou vysoká stavební výška. 

Motory pracovaly bez stlačení směsi, 
bezkompresorové  motory
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HISTORIE  PSM
Další vývojový mezník byl čtyřdobý motor s zažehnutím stlačené směsi – motory s kompresí.

Princip pracovního oběhu , myšlenka nebyla využita

Ležatý čtyřdobý vodou chlazený motor na svítiplyn  (4k, 
170 min-1, KM, jednočinný píst, stlačení směsi na 2 bar, 
max. spalovací tlak 10 bar. Pracovní cyklus se dochoval 
dodnes. 

Rychloběžný benzinový motor. Benzin jako bezcenný 
vedlejší produkt při výrobě petroleje na svícení z ropy.

Patent na vznětový motor. Snaha o přiblížení ke 
Carnotovu cyklu. Adiabatická komprese (90 bar), 
spalování izotermicky (max tlak 250 bar) a adiabatická 
expanze. Palivem mělo být práškové uhlí a tepelná 
účinnost 72%. Izotermické spalování by omezilo teploty, 
proto nebylo uvažováno s chlazením. 
Tato myšlenka se nedala prakticky realizovat. Vedlo to k
ke konstrukci motorů s kompresí na 30 bar a téměř s 
izobarickým spalováním  petroleje, později naftě.

1860 – Rochas

1878 – Otto …….

1883 – Daimler…..

1892 – Diesel ……




