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Úvod
Název knihy uvádí motory, které nejsou v současné době příliš známé, i když v minulosti
tomu bylo jinak. Historicky jsou to vlastně současníci pístového parního stroje a
v devatenáctém století byly pro některé oblasti a pro některé aplikace výhodnější než parní
stroj. Pro některé své vlastnosti s nástupem pístových spalovacích motorů s vnitřním
spalováním posléze upadly v zapomenutí a opět se s nimi začali výrobci zabývat.
Ale začněme po pořádku. Motory jsou energetické stroje, které přeměňují nějaký druh energie
a energii mechanickou, tedy práci. Teplovzdušné motory budou tedy logicky motory, které
využívají tepelné energie vzduchu, patří tedy mezi motory tepelné. Teplené motory pracují na
základě přeměny tepelné energie pracovního média na mechanickou práci a můžeme je
rozdělit jednak podle principu práce na objemové (nejznámější pístové) a dynamické
(turbíny), jednak podle pracovního média na parní a plynové. Parní motory jsou jasné,
zahrnují objemový pístový parní stroj, který má lví podíl na počátku rozvoje techniky a parní
turbínu. Pracují s párou (nejčastěji vodní) která musí být vyrobena spálením paliva. Děj je
tedy rozložen na přeměnu chemické energie paliva na tepelnou energii spalin, které předají
své teplo vodě a vodní páře a přeměnou tepelné energie páry získáme mechanickou práci.
S plynovými motory je to na první pohled složitější. Patří mezi ně opět plynový motor
objemový (pístový) a plynová (spalovací) turbína, ale kam zařadíme snad nejrozšířenější
spalovací motory, jako jsou benzínové, nebo naftové? A kam patří například letecké motory,
jejichž turbíny také používají kapalná paliva. Tady je nutno si uvědomit, že palivo u těchto
motorů představuje pouze zdroj chemické energie a jeho spálením se stlačená směs plynů
(spaliny) ohřeje na vysokou teplotu a přeměnou této tepelné energie získáme mechanickou
práci. Plynové motory, tak jak je známe, jsou proti parním motorům jednodušší. Pracují pouze
s plynem, nepotřebují zařízení na úpravu vody a výrobu páry, ale tato jednoduchost je
zaplacena nutností použít ušlechtilá paliva. Plynové motory, jak je známe, jsou schopné
pracovat pouze s plynnými, nebo kapalnými palivy a pokusy se spalováním jiných paliv
(například použití jemně mletého černého uhlí místo nafty pro vznětový motor, nebo nahradit
benzín u zážehového motoru plynem ze zplyňování dřeva nebyly úspěšné). Princip trvale
udržitelného rozvoje a s tím spojená snaha o snížení emisí škodlivin a ušetření vyčerpatelných
zdrojů energie vedly k nárůstu zájmu o využívání biopaliv a druhotných zdrojů energie, které
jsou pro pístové spalovací motory s vnitřním spalováním nepoužitelné. Tato skutečnost vedla
v posledních letech k oživení zájmu o dnes již poměrně málo známé motory teplovzdušné,
označované také jako motory s vnějším spalováním, anebo Stirlingovy motory, podle Roberta
Stirlinga, který je jako první patentoval.
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Motory pro výrobu elektrické energie a kogeneraci

Porovnání současných způsobů výroby energií
Tepelnou a elektrickou energii je možno vyrábět odděleně v elektrárnách a výtopnách,
přičemž samostatná výroba tepla dosahuje účinnosti až 90%, ale výroba elektrické energie
dosahuje špičkově účinnosti pouze 35%. Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie
dosahuje celkové účinnosti 85 – 90% a tedy pro výrobu stejného množství elektrické energie
a tepla v oddělené výrobě spotřebujeme o cca 40% více paliva. Kogenerace znamená tedy
reálnou úsporu paliva a snížení absolutního množství škodlivin oproti oddělené výrobě.
Nepopíratelnou nevýhodou kombinované výroby je, že je závislá na zajištění současného
odběru obou energií. Odběr tepelné energie se vyznačuje velkými rozdíly a samostatná výroba
elektrické energie v kogeneračním zařízení je ekonomicky nevýhodná, protože vyráběné teplo
1.1
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je nutno nějakým způsobem mařit a v některých případech (protitlaková parní turbína) je
účinnost výroby elektrické energie výrazně nižší, než u samostatné výroby.
Jak již bylo řečeno kombinovanou výrobu elektrické a tepelné energie je možno
realizovat v parním nebo v plynovém cyklu.
Parní cyklus je v současné době realizován prakticky výhradně v parní turbíně. Parní turbína
pro výrobu elektrické energie bývá označována jako kondenzační, pro kombinovanou výrobu
přichází v úvahu turbína odběrová nebo protitlaková. Obecně je parní cyklus složitější, má
vysoké požadavky na kvalitu pracovního media (úprava napájecí vody) a malou pohotovost,
danou dlouhou dobou najetí parního kotle ze studeného stavu. Nepopíratelnou výhodou je
možnost použití širokého spektra paliv, bez ohledu na jejich stav a výhřevnost. Vzhledem ke
složitosti tohoto cyklu bývají jednotky většinou vyššího výkonu, řádově v desítkách MW,
s jednotkami o výkonu v řádu jednotek MW se setkáme spíše u paroplynových cyklů,
případně jako s redukčními zařízeními u parních vytápěcích systémů. Pro toto použití je
v současné době v nabídce firem i pístový parní stroj s výkonem cca 150 kWe.
Plynový cyklus může být realizován se spalovací turbínou, pro kogeneraci je za turbínou
zařazen kotel na odpadní teplo, který může produkovat teplo v podobě teplé nebo horké vody
nebo páry. Plynové turbíny bývají běžně v řádu jednotek MWe. Tepelný výkon jednotky bývá
vyšší než elektrický a může být zvýšen přitápěním v kotli. V případě přerušení odběru tepelné
energie je možno s použitím havarijního komína vyrábět samostatně elektrickou energii se
stejnou účinností, jaká byla dílčí účinnost výroby elektrické energie při kogeneraci.
V poslední době se začaly na trhu objevovat kogenerační jednotky s tzv. mikroturbínami
s elektrickým výkonem řádově 100 kWe. Kogenerační jednotky s pístovými spalovacími
motory jsou na trhu ve velkém výkonovém spektru (u nás jsou v provozu jednotky ve
výkonovém rozsahu 14–4500 kWe). Jsou postaveny na bázi zážehových případně vznětových
motorů, upravených většinou na zemní plyn, několik jednotek pracuje s bioplynem. Předností
této varianty je vysoká sériovost výroby těchto motorů. Další výhoda je možnost úpravy
těchto motorů pro spalování bioplynu. Určitá nevýhoda kogeneračních jednotek s pístovými
spalovacími motory je výroba tepelné energie v horké vodě, výjimečně v syté páře. Další
nevýhoda je, že v případě přerušení odběru tepelné energie je nutno jednotku buďto odstavit,
nebo zajistit chlazení motoru náhradním způsobem.
Jak bylo řečeno, plynové motory mohou být konstruovány jako objemové (pístové), nebo jako
stroje dynamické (turbíny).
Rozdělení plynových motorů:
Plynové (spalovací) turbíny:
- S otevřeným cyklem
- S uzavřeným cyklem
Pístové spalovací motory:
- S vnitřním spalováním (s otevřeným cyklem)
- S vnějším spalováním (s uzavřeným cyklem)
Máme tedy v obou druzích motor s otevřeným a uzavřeným cyklem. Co to znamená? Motor
s otevřeným cyklem nasává na začátku cyklu vzduch z okolí. Tento vzduch je použit v další
části cyklu po kompresi ke spálení paliva a horké spaliny s vysokým tlakem pak expandují a
konají práci. V závěru ¨cyklu jsou potom odvedeny (vyfouknuty) do atmosféry a děj se
opakuje.)
U motorů s uzavřeným cyklem pracuje motor s nějakým pracovním plynem. Může to výt čistý
vzduch, ale dnes se častěji používají plyny jako je hélium nebo vodík, které mají lepší tepelní
vlastnosti. Plyn je v první části cyklu komprimován, pak ohřát ve výměníku (ohřívači) teplem
z vnější a po expanzi a vykonání práce musí být v dalším výměníku ochlazen na původní
5

teplotu. Přívod tepla zvenčí přes výměník má výhodu. Tyto motory mohou použít v podstatě
jakékoliv palivo a mohou využívat třeba odpadní teplo z nějaké technologie, případně solární
energie. Nevýhoda je, že netěsností systému dochází k úniku pracovního média, které je nutno
doplňovat.
Kombinované cykly (paroplynové) bývají většinou v sériovém provedení, tedy jako první je
jedna, nebo více spalovacích turbín. Výstupní spaliny z turbín vstupují do kotle na odpadní
teplo, kde vyrábí přehřátou páru, která expanduje v protitlakové turbíně a tepelná energie
redukované páry se používá pro vytápění nebo technologii.
Další technologie, o kterých se mluví, jsou kogenerační jednotky s palivovými články
a tzv. ORC – Organické Rankinovy cykly tedy parní cykly pracující s nízkými teplotami.
Motory s vnějším spalováním
Na začátku 19. století, současně s rozvojem parních strojů pístových probíhal rozvoj
motorů, které používaly jako pracovní médium vzduch. Pro tyto motory se vžil název
teplovzdušné motory a používá se dodnes, i když vzduch byl většinou nahrazen jinými plyny
s lepšími termodynamickými vlastnostmi. Pracovní plyn je v těchto motorech ohříván ve
výměnících teplem, vznikajícím spalováním paliv mimo pracovní prostor motoru. Proto se
setkáme i s názvem motory s vnějším spalováním, pro odlišení od spalovacích motorů, kde
spalování probíhá v pracovním prostoru válce. Ani tento název není ostatně zcela přesný,
protože tyto motory jsou schopné využívat tepla principiálně z jakéhokoliv zdroje, například
odpadní tepla odpadních plynů z různých technologických procesů nebo sušáren a používají
se i v solárních systémech. Protože spalovací proces probíhá mimo pracovní prostor motoru,
nejsou tyto motory tak striktně závislé na spalování ušlechtilých paliv, jako motory s vnitřním
spalováním.
Teplovzdušné motory je možno rozdělit
do dvou skupin podle ideálních
tepelných oběhů. Společné pro obě
skupiny je, že během oběhu dochází
k regeneraci tepla a to se pozitivně
odrazí na účinnosti motorů. Do první
patří motory, u nichž k výměně a
regeneraci tepla dochází za stálého tlaku
(izobaricky) – motory Ericssonovy. Pro
druhou skupinu je charakteristická
výměna a regenerace tepla za stálého
objemu
(izochoricky)
–
motory
Stirlingovy. Různé konstrukční verze
motorů z této skupiny bývají označovány
jmény autorů patentů, takže se vedle
Stirlingova motoru můžeme setkat i
Obr. č. 1 – Stirlingův teplovzdušný motor
s motorem Wendhamovým, Bénierovým
podle patentového návrhu z roku 1816
a podobně, ale nejznámější označení je
Stirlingův
motor,
podle
Roberta
Stirlinga, který v roku 1816 podal patent na teplovzdušný motor se dvěma písty v jednom
válci (uveden na Obr. 1). Motorem v tomto provedení bylo podle dostupných údajů poháněno
čerpadlo v kamenolomu.
1.2
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Původní konstrukci Robert Stirling se svým bratrem Jamesem několikrát vylepšil.
Přesto teplovzdušné motory zůstaly ve stínu motorů parních a s nástupem pístových
spalovacích motorů s vnitřním spalováním se postupně prakticky přestaly používat. Jedním
z důvodů byl nedostatek kvalitních materiálů, které způsobovaly malou životnost těchto
strojů.
První náznak změny přístupu ke Stirlingovu motoru se objevuje v třicátých letech 20.
století. Holandská firma Philips jej použila jako zdroj energie pro mobilní radiostanice.
Základní předností, která vedla k volbě Stirlingova motoru, byl jeho tichý chod. S rozvojem
elektrotechniky sice význam Stirlingova motoru pro toto použití poklesl, ale firma Philips
pokračovala v pracích až do roku 1978. Výsledky jejích výzkumů, formou nákupu licenčních
práv a transferu odborníků využily jiné firmy, např. United Stirling ve Švédsku, Ford Motor
Co, General Motors Co nebo Stirling Thermals Motors Inc. v USA a další. Výzkumný
program v USA, sponzorovaný Department of Energy částkou okolo 100 milionů dolarů
v letech 1982-1986 vedly ke slibným výsledkům, na základě kterých byly Stirlingovy motory
(konkrétně model SSPC o výkonu 25 kW) použity v kosmickém programu. Stirlingovy
motory firmy United Stirling (typ 4-95 a 4-275) jsou používány v ponorkách, firmy
Whispergen z Nového Zélandu nabízí úspěšně kogenerační jednotky se Stirlingovým
motorem pro odlehlé lokality a plachetní jachty. Jejich jednotka má výkon 1 kWe a 5 až 6 kWt
a může být provozována na kapalné nebo plynné palivo. Uvádí se, že je každoročně na celém
světě publikováno více než 100 výzkumných prací a jsou konány pravidelné konference jako
například ISEC (International Stirling Engine Conference (v roce 2003 již 11.). Obecně se
předpokládá, že se zmenšujícími zásobami fosilních paliv bude význam využití Stirlingova
motoru narůstat.

2
2.1

Teplovzdušné motory
Ideální cykly teplovzdušných motorů

2.1.1 Ericssonův cyklus:
John Ericsson byl švédský inženýr a vynálezce. Jeho práce byla zaměřena zejména na
konstrukci lodí a horkovzdušných motorů. Známější je jeho cyklus rovnotlaké spalovací
turbíny. Mimo jiné je mu přičítána konstrukce první pancéřované válečné lodi s děly
umístěnými v otočné věži (USS Monitor) v době války Severu proti Jihu.
V literatuře častěji uváděný cyklus Ericsson-Braytonův je tvořen dvěma izobarami a
dvěma adiabatami. Toto provedení odpovídá spíše ideálnímu cyklu rovnotlaké spalovací
turbíny, kde v turbokompresoru probíhá stlačení pracovního média bez chlazení, u ideálního
cyklu tedy adiabaticky a v turbíně expanze bez přívodu tepla, tedy opět adiabaticky. Mezi
kompresí a expanzí je pracovní plyn ohříván při stálém tlaku buďto přímým spalováním
paliva ve spalovací komoře u otevřeného cyklu, nebo přívodem tepla přes výměník u
uzavřeného cyklu. Po expanzi v turbíně se pracovní médium vrací do původního stavu, buďto
vypuštěním pracovního plynu (spalin) do atmosféry a nasátím nového vzduchu do
kompresoru, nebo ochlazením pracovního média ve výměníku (uzavřený cyklus). EricssonBraytonův cyklus v diagramu p-V a T-s je uveden na Obr. č. 2.
Nahradíme-li turbokompresor a turbínu stroji objemovými, tedy kompresorem a
tepelným motorem získáme pístový motor, pracující podle Ericsonova cyklu. Ovšem ideální
komprese objemového stroje, který může být přímo chlazen je izotermická. Nahradíme-li
adiabatické změny v původním Ericssonově cyklu změnami izotermickými, získáme
Ericssonův cyklus pro pístový spalovací motor, rozdělený do dvou pracovních prostorů.
7

V prvním, kompresoru, dojde při odvodu tepla k izotermické kompresi. V ohřívači je plynu
přivedeno teplo a v pístovém tepelném motoru pak stlačený horký plyn expanduje opět
izotermicky, tedy za přívodu tepla. Vzduch po expanzi se buďto vypouští do atmosféry a do
kompresoru se nasává nový (otevřený cyklus), nebo se ochladí v chladiči (uzavřený cyklus),
jak je uvedeno na schématu pístového motoru, pracujícího podle Ericssonova oběhu na Obr.
č. 3, znázornění oběhu v p-V a T-s diagramu je uvedeno na Obr č. 4.
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Obr. č. 2 - Ericsson-Braytonův cyklus v p-V a T-s diagramu
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Obr. č. 3 - Schéma Ericssonova motoru v otevřeném a uzavřeném cyklu (uzavřený cyklus je
naznačen čárkovaně)
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Obr. č. 4 - Ericssonův cyklus pro pístový motor v p-V a T-s diagramu
(čárkovaně cyklus EB turbíny)
Oběh charakterizují dva parametry, poměr teplot a poměr tlaků:



T3 T4

T2 T1

a

p 

p 2 p3

p1 p 4

(22)

Přívod a odvod tepla bude u tohoto cyklu probíhat vždy při izobarické a izotermické změně a
přivedená a odvedená tepla lze stanovit podle vztahu:
změna 1-2 – izotermická komprese s odvodem tepla:

q12  r .T1 ln

p2
p
 r .T2 ln 3
p1
p4

J .kg 

(23)

J .kg 

(24)

1

změna 2-3 – izobarická expanze s přívodem tepla:
q23  c p .T3 T2 

1

změna 3-4 – izotermická expanze s přívodem tepla:

q 34  r . T3 ln

p
p2
 r . T2 ln 3
p1
p4

J .kg 

(25)

J .kg 

(26)

J .kg 

(27)

1

změna 4-1 – izobarická komprese s odvodem tepla:
q41  c p .T1 T4 

1

Práce cyklu je dána rozdílem přivedeného a odvedeného tepla:

ac  q23  q34  q41  q12  r . T3  T1 . ln

p2
p1
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1

Teoretický snitřní výkon cyklu pak z rovnice:

PEid  m p . ac . n  m p . n . r . T3  T1 . ln

p3
 m p . n . r .T1 .  1. ln  p
p1

W 

(28)

Teoretický vnitřní výkon nezávisí na použitém plynu, je dán pouze parametry motoru.
Závislost teoretického výkonu Ericssonova cyklu na plnícím tlaku a teplotě v horkém prostoru
je uvedena na Obr. č. 4. Výpočet byl proveden pro motor s o objemu 590 cm3 a teplotu ve
studeném prostoru 50°C.
Účinnost cyklu je pak poměrem práce cyklu a přivedeného tepla:

 Et 

ac

q 23  q34

r . T3  T1 . ln

p3
p1

p
c p . T3  T1   r .T1 . ln 3
p1



(29)



(30)

Dosazením poměrů tlaků a teplot dostaneme pro účinnost vztah:

 Et 

 1.  1. ln  p
 .  1   1. ln  p

Účinnost ideálního cyklu tedy závisí pouze na parametrech motoru a hodnotě
adiabatického exponentu pracovního plynu. Závislost účinnosti ideálního cyklu pro různé
pracovní plyny na teplotě v horkém prostoru při kompresním poměru 1,5 a teplotě ve
studeném prostoru 50°C je uvedena ne Obr. č. 6.
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Obr. č. 4 - Závislost vnitřního výkonu ideálního Ericssonova cyklu na teplotě v horkém
prostoru motoru pro různé plnící tlaky při komprecním poměru 1,5
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Obr. č. 6 - Závislost teoretické účinnosti ideálního Ericssonova cyklu na teplotě v horkém
prostoru motoru pro různé pracovní plyny při kompresním poměru 1,5 bez regenerace
Teoretická účinnost Ericssonova cyklu samozřejmě závisí také na kompresním
poměru, ale vzhledem k nutné velikosti výměníků není možno počítat s jeho vysokou
hodnotou. Závislost teoretické účinnosti Ericssonova cyklu na teplotě v horkém prostoru pro
helium a hodnoty kompresního poměru v rozmezí 1,5 – 2,0 je uvedena na Obr. č. 7. V obou
případech jsou účinnosti stanoveny bez uvažování regenerace.
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Obr. č. 7 - Závislost teoretické účinnosti ideálního Ericssonova cyklu na teplotě v horkém
prostoru motoru pro helium a různé kompresní poměry bez regenerace
Teplo přivedené během izobarické komprese a odvedené během izobarické expanze je
stejné. Zařadí-li se tedy do oběhu regenerátor, je možno část tepla regenerovat a tím zvýšit
účinnost oběhu. Při úplné regeneraci tepla by pak oběh měl účinnost danou pouze poměrem
teplot a jeho účinnost by se rovnala účinnosti cyklu Carnotova. Stoprocentní regenerace tepla
není realizovatelná, protože převedení odpadního tepla je provázeno ztrátami tepla a
regenerace je omezena i možnými rozměry regenerátoru a časem, který je během cyklu
k dispozici pro regeneraci. Schematicky je regenerace naznačena v Ts diagramu na Obr. č. 8.
Schéma Ericssonova pístového motoru s regenerátorem je uvedeno na Obr. č. 9.
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Obr. č 8 - Ericssonův motor s regenerací v T-s4 diagramu
Regenerace tepla znamená snížení potřebného tepelného příkonu a tedy zvýšení
účinnosti, takže dokonalost regenerace má výrazný vliv na účinnost cyklu. Závislost účinnosti
teoretického Ericssonova cyklu na teplotě v horkém prostoru a účinnosti regenerace při
kompresním poměru 1,5 pro helium je uvedena na Obr. č. 10.
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Obr. č. 9 - Schéma Ericssonova motoru s regenerací tepla
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Obr. č 10 - Závislost účinnosti Ericssonova pístového motoru na teplotě v horkém prostoru a
stupni regenerace při kompresním poměru 1,5 pro helium
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Podle dostupných údajů
byl zkonstruhován jeden
typ Ericssonova motoru.
V druhé polovině 19.
století bylo vyrobeno asi
2000 kusů. Mimo jiné
byl použit i k pohonu
lodi. Motor byl velmi
hlučný a měl nízkou
účinnost
(neměl
regenerátor), používal se
krátkou
dobu.
Na
obrázku je motor z
Technického muzea v
Mnichově.

Obr. Č. 11 – Ericssonův motor v expozici Technického muzea v Mnichově
2.1.2 Stirlingův cyklus
Reverend Stirling si léta páně 1816 podal
patent na teplovzdušný motor. Tvrdí se, že
hlavní motivací reverenda Stirlinga při
konstrukci tohoto stroje byla snaha ochránit
své ovečky před smrtelným zraněním, které
jim mohl přivodit výbuch parního kotle. K
takovýmto nehodám docházelo v té době
bohužel poměrně často a s tragickými
následky. Teplovzdušný motor nepotřeboval
vodu jako pracovní médium a pracoval
s relativně nízkými teplotami a tlaky.
Nevyžadoval kvalifikovanou obsluhu a
protože nepracoval s vodu a vodní párou,
nebylo třeba několika hodin na roztopení kotle
a nahřátí vody do bodu varu, Stirlingův motor
byl tedy mnohem pohotovější zdroj.
Obr. č. 12 - Reverend Robert Stirling
Stirlingův oběh je tvořen dvěma izotermami a dvěma izochorami. Ideální Stirlingův
oběh v p-V a T-s diagramu je na Obr. č. 13. Jeho pracovní prostor je podobně jako u
Ericssonova cyklu tvořen dvěma prostory pracovními (kompresním a expanzním) a třemi
výměníky (Ohřívač, regenerátor a chladič). Na rozdíl od Ericssonova motoru nejsou tyto
prostory odděleny rozváděcími orgány a celý prostor je trvale propojen. Principiální
provedení Stirlingova motoru je uvedeno na Obr. č. 14. Na tomto schématu jsou prostory se
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stejnou teplotou odlišeny barevně. V expanzním prostoru a v ohřívači je teplota rovna
nejvyšší teplotě cyklu, v kompresním prostoru a v chladiči je teplota rovna nejnižší teplotě
v cyklu, v regenerátoru je teplota proměnná, tak, jak je znázorněno na teplotním schématu.
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Obr. č. 13 - Ideální Stirlingův oběh v p-V a T-S diagramu
Mezi body 1 a 2 dochází k izotermické kompresi (při Tmin – je nutný odvod tepla), tlak roste a
objem se snižuje, mezi body 2 a 3 dochází k izochorické kompresi (za přívodu tepla), tlak a
teplota roste (Tmax), objem je konstantní, 3 – 4 – izotermická expanze (přívod tepla), tlak klesá
a objem roste, a konečně 4 – 1 izochorická expanze (odvod tepla), tlak klesá a teplota rovněž
až na Tmin.

Obr. č. 14 Principiální schéma uspořádání Stirlingova motoru a teplotní schéma
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Tepelná účinnost a výkon ideálního cyklu Stirlingova motoru
Tepelná účinnost ideálního cyklu Stirlingova motoru závisí na základních parametrech
V V
 1  4
V2 V3 a na poměru teplot v expanzním a kompresním
cyklu, tj. na kompresním poměru
T
T
  3 4
T2 T1 a na použitém pracovním médiu.
prostoru
Tepelnou účinnost teoretického cyklu je možno určit dle vztahu:

t 

ln  . ( 1)
1
. ( 1)  . ln 
 1

%

.100

(31)

Závislost tepelné účinnosti teoretického cyklu na teplotě v expanzním prostoru a
použitém pracovním médiu při konstantním kompresním poměru  = 1,5 a teplotě
v kompresním prostoru 50°C je uvedena na Obr. 15. Jsou zde porovnány průběhy účinnosti
pro vzduch, oxid uhličitý, argon a helium. Kompresní poměr Stirlingova motoru vychází
z principu relativně nízký, protože má velký škodlivý prostor, nutný pro výměníky tepla.
Účinnost, vypočtená dle uvedeného vztahu je poměrně velmi nízká (maximální hodnota pro
argon a 800°C 18,82%), což vyplývá z toho, že vztah porovnává práci cyklu s přivedeným
teplem a zanedbává regeneraci tepla. Účinnost ideálního Stirlingova cyklu s různou účinností
regenerace je možno určit podle následujícího vztahu:
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Obr. c 15 - Závislost tepelné účinnosti Stirlingova motoru pro různé plyny v závislosti na
teplotě v expanzním prostoru při teplotě v kompresním prostoru 50°C (ideální oběh) bez
regenerace
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Pro porovnání je na Obr. č. 16 uvedena závislost pro helium, s uvažováním 0 – 80%
regenerace tepla. Dosažitelná účinnost se tak dostává na hodnoty výrazně vyšší (maximální
hodnota pro helium a 800°C 43,69%). Výrobci Stirlingových motorů uvádějí i hodnoty vyšší,
ale většinou se v těchto případech jedná o stanovení účinnosti porovnáním práce cyklu a
expanzní práce, nikoliv s přivedeným teplem. Toto jednoduché porovnání zvýrazňuje nutnost
pečlivého konstrukčního řešení regenerátoru jako komponentu, který se výrazným způsobem
podílí na účinnosti motoru. Řešení regenerátoru je o to důležitější, že čas, který je k dispozici
pro regeneraci v jednom cyklu, je velmi krátký i při relativně nízkých otáčkách.
Vnitřní výkon teoretického oběhu Stirlingova motoru závisí na kompresním poměru,
poměru teplot v expanzním a kompresním prostoru a na plnícím tlaku dle vztahu:


Pvnid  m . avn id  m p . nm . r.T1 . ln
kde:



W 

(41)

hmotnostní množství náplně motoru
otáčky motoru

mp
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1

r .T p

(42)

pp
plnící tlak
[Pa]
Tp
teplota při plnění
[K]
Závislost vnitřního výkonu teoretického cyklu na teplotě v expanzním prostoru pro
různé plnící tlaky je uvedena na Obr. č 17 pro kompresní poměr 1,5, otáčky 600 min-1 a
teplotu v kompresním prostoru 50°C.
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Obr. č. 16- Závislost tepelné účinnosti Stirlingova motoru pro helium v závislosti na teplotě v
expanzním prostoru při teplotě v kompresním prostoru 50°C s různým stupněm účinnosti
regenerace (ideální oběh)
2.1.3 Porovnání Ericssonova a Stirlingova cyklu
Oba popsané typy pístových spalovacích motorů s vnějším spalováním mají několik
společných znaků. Mají dva prostory s proměnným objemem (kompresní a expanzní) a tři
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prostory s konstantním objemem – prostory výměníků (ohřívače, regenerátoru a chladiče),
přičemž k objemům ohřívače je obvykle připočítáván škodlivý prostor expanzního (horkého)
prostoru a k chladiči škodlivý prostor kompresního (studeného) prostoru. Teoreticky odlišuje
oba oběhy neizotermická část komprese a expanze, která u Ericssonova ideálního motoru
probíhá izobaricky a u Stirlingova izochoricky. Další výrazná odlišnost obou cyklů je
v systému řízení chodu a v propojení prostorů. U Stirlingova motoru jsou všechny prostory
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Obr. č. 17 Závislost vnitřního výkonu Stirlingova motoru na plnícím tlaku a teplotě v
expanzním prostoru při teplotě v kompresním prostoru 50°C (ideální oběh)
trvale propojeny a chod motoru a zejména změna objemů během otáčky se dá provést pouze
volbou mechanismu a nastavením předstihu (zpoždění) obou pístů. Tento fakt ovlivňuje
především velikost kompresního poměru, který má u Stirlingova motoru poměrně nízkou
hodnotu. U Ericssonova motoru je možné na určitou část cyklu oddělit prostory motoru
pomocí rozváděcích orgánů (ventilů). Tento fakt dává Ericssonovu motoru možnost
dosáhnout vyššího kompresního poměru a tím dosáhnout vyšší účinnosti a vyššího výkonu.
Na druhé straně znamená použití ventilů určitou konstrukční komplikaci. Ovšem tato
komplikace není tak velká, protože řešení tohoto problému je ověřené léty provozu u
spalovacích motorů s vnitřním spalováním, a komplikace je vyvážena dosažením vyššího
kompresního poměru. Mimo to u Ericssonova motoru není nutno řešit průběh změny objemů
pohybem pístu jako u Stirlingova motoru. Nutnost řešit průběh změny objemů různým
pohybem pístů vedla u Stirlingova motoru za dobu jeho existence ke konstrukci celé řady
různých převodových mechanismů, z nichž některé budou popsány dále. Závěrem tohoto
porovnání bych chtěl podotknout, že znám celou řadu zkušebních i provozně využívaných
konstrukcí Stirlingovy motoru, ale doposud se mi nepodařilo zjistit nic o konkrétní realizaci
Ericssonova motoru.

3

Skutečný Stirlingův motor

Jak bylo řečeno v úvodu, Stirlingův motor patří mezi motory, které bývají označovány
jako motory s vnějším spalováním. Nutno říct, že Robert Stirling nevynalezl teplovzdušný
motor, ale provedl na něm některá velmi důležitá vylepšení. Jednak umístil oba písty do
jednoho válce, jednak doplnil systém výměníků regenerátorem, který vrací část tepelné
energie do cyklu a tím výrazně zvyšuje účinnost. Současní výrobci uvádí účinnost Stirlingova
motoru nad 40%. Motory s vnějším spalováním se zásadně liší od známějších spalovacích
motorů s vnitřním spalováním především tím, že spalování paliva probíhá mimo pracovní
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prostor motoru, případně nemusí probíhat vůbec, pokud je zdrojem tepla něco jiného než
spalování, například solární energie, odpadní teplo z nějaké technologie apod. Pokud
spalování probíhá, nemá explozivní charakter, ale probíhá ustáleně a tedy s výrazně nižší
produkcí škodlivin. Další rozdíl je v tom, že po ukončení expanze není pracovní látka
vypuštěna do okolí a nahrazena novou. Motor pracuje se stálým množstvím plynu, který je
v něm uzavřen a tento plyn je cyklicky přemísťován mezi horkým (expanzním) a studeným
(kompresním) prostorem přes soustavu tří výměníků, ohřívač, regenerátor a chladič.
Přemísťování plynu je zajišťováno zvláštním, poměrně dlouhým pístem, který je u klasického
typu A jednočinný, u typu B a C dvojčinný. Kromě přemísťovacího pístu je Stirlingův motor
vybaven ještě dalším pístem pracovním, jehož pohyb se opožďuje za pohybem pístu
přemísťovacího o fázový posuv (nejčastěji 90°). Úkolem kompresního pístu je stlačit
ochlazený plyn ve studeném prostoru a po jeho ohřevu ve výměnících mu umožnit expanzi
v horkém prostoru. Během přemístění z horkého do studeného prostoru dojde k ochlazení
plynu při průchodu přes regenerátor (část tepla se akumuluje) a v chladiči se ochladí odvodem
tepla do okolí na požadovanou teplotu pro studený prostor. Při opačném chodu se plyn ohřívá
nejdříve v regenerátoru, který se tím „vybije“ a v ohřívači přívodem tepla z okolí se ohřeje na
požadovanou teplotu horkého prostoru. Regenerátor z principu není pro chod motoru
nezbytný, ale jeho absence by se výrazně negativně ovlivnila účinnost motoru.
Z uvedeného popisu vyplývá, že u Stirlingova motoru je pracovní prostor rozdělen na
dvě části zdvihové s proměnným objemem (kompresní – studený a expanzní – horký prostor)
a tři s objemem stálým – výměníky. Stálé objemy tvoří jakousi obdobu škodlivého prostoru u
klasických spalovacích motorů a mají negativní vliv na dosažitelný kompresní poměr.
Z pohledu kompresního poměru by logicky měly být co nejmenší, jejich minimalizace by
však vedla ke zmenšení teplosměnných ploch a tím ke zhoršení přívodu a odvodu tepla. Mimo
to by menší objem výměníků vedl ke zmenšení jejich průtočného průřezu a tím k nárůstu
tlakových ztrát. Dalšími částmi motoru jsou dva písty, uspořádané v jednom nebo ve dvou
válcích a převodový mechanismus, zajišťující koordinaci pohybu obou pístů, což je zejména u
typu B komplikovaná záležitost.

Typ A
Typ B
Typ C
1- expanzní prostor, 2 - kompresní prostor, 3 - ohřívač, 4 - regenerátor, 5 - chladič
Obr. č. 18 Schéma tří typů provedení Stirlingova motoru
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Výkon a účinnost motoru pak výrazně ovlivňují jak absolutní velikosti jednotlivých
objemů, tak jejich poměrná velikost a průběh změny zdvihových objemů, tedy průběh dráhy
obou pístů, expanzního a kompresního během jednoho cyklu a v neposlední řadě i konstrukce
výměníků. Praktické řešení konstrukce motoru je známé ve třech základních typech (A, B a C,
u některých autorů  a ). Společné pro všechny tři typy jsou dva písty, uspořádané v
jednom (typ B) respektive ve dvou válcích (typ A a C) viz Obr. č. 18. U víceválcového
provedení typu A se často setkáme s jakýmsi sériovým upořádáním, při kterém v každém
válci pracuje jeden dvojčinný píst. Schéma této varianty se čtyřmi válci je uvedeno na Obr. č.
19. Je známé i dvouválcové provedení. Pracovní plyn je ohříván v ohřívači zevně spalinami,
vznikajícími spalováním libovolného paliva (příp. využitím sluneční energie nebo jiného

Obr. č. 19 Schéma seriového provedení Stirlingova motoru typu A
zdroje tepla). Přemísťováním plynu uvnitř motoru, který je stabilně pod tlakem 4 - 8 MPa z
expanzního do kompresního prostoru přes ohřívač, regenerátor a chladič se zvyšuje a snižuje
tlak pracovního plynu. Motor pracuje při teplotách v horkém prostoru 400 - 700°C, odpadá
zde explozivní spalování, není nutné zapalovací zařízení, ventilový rozvod ani další obvyklé
příslušenství spalovacích motorů, motor pracuje s velmi nízkou hladinou hluku, spolehlivě s
dlouhou životností a s velmi příznivými emisními hodnotami.
Pro teoretický výpočet průběhu tlaku v závislosti na změně velikostí jednotlivých
objemů bylo vypracováno několik teorií – matematických modelů, které bývají rozdělovány
do tří generací.

Matematické modely pro výpočet Stirlingova motoru

4
4.1

Schmidtova teorie

Pro výpočet Stirlingova motoru vypracoval a roku 1871 publikoval na Německém
vysokém učení technickém v Praze Gustav Schmidt teorii, která vychází ze základních
předpokladů:


motor pracuje za ustálených pracovních podmínek,



množství pracovní látky je stálé (bezztrátový provoz),



pracovní látka je ideální plyn,
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v celém pracovním prostoru motoru je okamžitý tlak stejný,



komprese i expanze probíhají izotermicky,



v celém prostoru výměníku má plyn stejnou teplotu,



teplota v expanzním prostoru je rovna teplotě v ohřívači a je nejvyšší v celém cyklu,



teplota v kompresním prostoru je rovna teplotě v ohřívači a je nejnižší v celém cyklu,



teplota stěn v jednotlivých dílech, tvořících pracovní prostor motoru je stálá,



promíšení plynu v pracovních prostorech je dokonalé,



změna kompresního i expanzního prostoru se děje podle sinusovky s fázovým posuvem
 (klikový mechanismus)
Schmidtovu teorii je možno aplikovat i na jiné mechanismy, je nutno pouze znát
závislost pohybu pístů a tím i změny pracovních prostorů v závislosti na pootočení hřídele.
Na základě těchto předpokladů platí pro určení hmotnosti plynu pro okamžitý tlak a
okamžité objemy:
V
V V 
(15)
kg
. Ex  R  Kx 
T
T
T
R
K 
 E
VEx, VKx
okamžitý objem kompresního a expanzního prostoru [m3]
VR
objem regenerátoru [m3]
TE, TR a Tk
teplota v kompresním a expanzním prostoru a v regenerátoru
[°C]
Předpokládá se, že teplota plynu v regenerátoru je rovna aritmetickému průměru teplot
v kompresním a expanzním prostoru. Obdobně je možno při známé hodnotě hmotnostního
množství plynu v motoru určit okamžitý tlak:
m.r
Pa 
(16)
p
VEx VR VKx
 
TE TR TK
p
r
Kde:
m

Při známých hodnotách zdvihových objemů kompresního (VZK) a expanzního (VZE)
prostoru a objemů škodlivého prostoru kompresního prostoru (VDK – prakticky objem
chladiče), expanzního prostoru (VDE – objem ohřívače) a objemu regenerátoru (VR) a známé
hodnotě fázového posuvu () obou pístů lze okamžité objemy pro úhel natočení kliky ()
určit ze vztahů:
Okamžitý
objem
expanzního
prostoru:
V
VE  ZE . 1  cos  VDE
m3
(17)
2
Okamžitý prostor kompresního prostoru pro typ A:
V
VK  ZK .1  cos    VDK
m3
(18)
2
Okamžitý prostor kompresního prostoru pro typ B a C:

 
 

VZE
V
. 1  cos    ZK .1  cos      VDK
2
2
Okamžitý celkový objem:
VK 
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m 
3

(19)

m 

V VE  VK  VR

3

(20)

Na základě uvedených rovnic je možno pro zadané rozměry Stirlingova motoru,
hodnoty teplot v expanzním a kompresním prostoru (TE, TK) a podmínky plnění (pp a Tp)
sestavit pV diagram motoru a z něj určit teoretickou vnitřní práci cyklu a pro zadané otáčky
určit teoretický vnitřní výkon motoru.

4.2

ac   pdV

J / kg

(21)

PVN  m p . n . ac  m p . n .  pdV

W 

(22)

Bilance vnitřních ztrát – model Martiniho

Výrazný krok k přiblížení výpočtu skutečným podmínkám představuje matematický
model, který zpracoval W. Martini. V tomto modelu jsou superpozicí zavedeny dva členy
vnitřních ztrát, které zahrnuté v rovnicích tepelné a energetické bilance umožňují další
zreálnění popisů dějů v motoru. Základ, na kterém je model postaven je předpoklad, že děj ve
Stirlingově motoru probíhá cyklicky v ustálených podmínkách, tedy že termodynamické
parametry pracovního plynu (tlak, teplota, objem atd.) na konci oběhu jsou stejné, jako na
jeho začátku a následující cykly se opakují s pravidelnou frekvencí f. Takto zformulovaný
předpoklad umožní výpočet různého typu velikosti výkonu nebo tepelného toku jako
středních hodnot s využitím příslušných hodnot vztahujících se k jednomu cyklu a času jeho
trvání t1 = 1/f. Metoda W. Martiniho byla mnohokrát přepracována do různých variant,
označovaných jako model Rioss, Shoureshi a dalších, které zachovávají základní zásadu
vyslovenou W. Martinim. Tyto modely bývají označovány jako tzv. modely druhého řádu.
Základem výpočtu je určení množství tepla Qti (tepelného příkonu), které je nutno přivést
pracovnímu plynu, aby byl realizován opakovaný oběh s danými parametry a získán výkon
Pti. Tepelný příkon Qti a výkon Pti je určován podle některé metody prvního řádu, nejčastěji
podle Schmidtovy teorie.
Modely druhého řádu vychází z představy porovnávacího oběhu s izotermickou
kompresí a expanzí, kdy teplota v expanzním prostoru a ohřívači je rovna maximální teplotě
oběhu a teplota v kompresním prostoru a v chladiči je rovna nejnižší teplotě oběhu.
Okamžitý tlak plynu v pracovním prostoru motoru se pak určí ze vztahu:
m.r
m.r

VHx VR VSx
VEx  VO VR VKx  VC




TH TR TS
TH
TR
TS
VHx
okamžitý objem horkého prostoru
VSx
okamžitý objem studeného prostoru
VEx
okamžitý objem expanzního prostoru
VKx
okamžitý objem kompresního prostoru
VR, VC a VO objem regenerátoru, chladiče a ohřívače
p

kde

Pa 

(23)

Okamžité hodnoty kompresního a pracovního prostoru určíme z kinematiky
pracovního mechanismu v závislosti na úhlu otočení hřídele. Teplotu plynu v regenerátoru
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určíme buďto jako střední aritmetickou hodnotu teplot ve studeném a horkém prostoru ze
vztahu:
TO  TC
2
nebo jako střední logaritmickou hodnotu:
TR 

TR 

TO  TC
T
ln O
TC

K 

(24)

K 

(25)

Elementární práce plynu na dráze kliky od dourčíme ze vztahu:
p  p   
J 
Ati    
.Vt    Vt  
2
kde Vt() je okamžitý objem celkového prostoru motoru, tedy:
V  VH  VR  VS a 

(26)

m 

(27)

W 

(28)

3

Výkon motoru s takto realizovaným oběhem:
2

PtI  f .  Ati

  


0

Podle některých autorů mají změny v kompresním a expanzním prostoru adiabatický
průběh (adiabatický model). V tomto případě určíme okamžitý tlak podle vztahu:
m.r
Pa 
(29)
p
VEx VO VR VC VKx
   
TE TO TR TC TK
V souladu se vstupními předpoklady modelu druhého řádu tok dodávaného tepla
určíme na základě teoretické účinnosti:

P
W 
(30)
QtI  tI

t

Termodynamické a tribologické děje, které probíhají při chodu skutečného motoru
způsobují, že část práce cyklu je spotřebována na tření plynu při průtoku výměníky tepla a
třením pohyblivých částí motoru. V energetické bilanci je nutno vzít v úvahu i spotřebu
energie pro pomocná zařízení motoru. Efektivní výkon motoru je pak dán výkonem P tI,
zmenšeným o ztráty třením:
n

W 

Pe  PtI   Psi

(31)

i 1

Druhá skupina vlivů skutečných vlastností motoru a pracovního media je spojena se
ztrátami, které způsobují nedokonalosti využití dodávaného tepla. Výsledkem těchto ztrát je
nutnost zvětšení tepelného příkonu pro dodání tepelného toku Q tI.
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n



m

W 

Qe  QtI   Qi   Pki
i 1

(32)

i 1

Kde  Qi je suma ztrát, zahrnující:
 Nedokonalost regenerace
 Cyklické předávání tepla vlivem práce přemísťovacího pístu
 Únik pracovního plynu netěsnostmi
 Proměnnost teploty náplně regenerátoru v čase
 Proměnnost teploty náplně regenerátoru po jeho délce
 Ztráty tepla do okolí
 Pki je suma ztrát energie zahrnující:
 Ztráty energie, způsobené odporem proti proudění ve výměnících
 Ztráty tepla vyplývající z hystereze výměny tepla ve válcích
Popis jednotlivých ztrát energií a tepla je uveden dále.
4.3

Ztráty energií

4.3.1 Ztráta energií vlivem aerodynamických odporů
Výměníky tepla, umístěné mezi kompresním a expanzním prostorem představují
aerodynamický odpor pro cyklický průtok plynu. Proto je nutno stanovit závislost změny
tlaku na délce výměníků. Je zřejmé, že během komprese je v příslušném výměníku tlak větší a
během expanze nižší než by byl, kdyby platil předpoklad zanedbatelných tlakových ztrátách.
Pokles tlaku způsobuje, že práce vykonaná pracovním plynem bude menší o velikost těchto
ztrát.
Matematické závislosti, používané pro určování hydraulických ztrát byla určeny pro
ustálené podmínky proudění a příslušné součinitele odporu byly většinou určeny empiricky
v podmínkách, které naprosto neodpovídají dějům, které probíhají ve Stirlingově motoru.
Proto je určení ztrát energie založeno na mnoha zjednodušeních a nemůže být bráno jako
úplné a konečné a výsledky těchto výpočtů je nutno brát s rezervou.
Při výpočtech se nejčastěji používá závislost výstupní, která představuje celkovou
změnu tlaku pracovního plynu po uzavřené křivce změn objemů VC a VE během jednoho
cyklu.

Av   p . dVC    p  p . dVE

(33)

Pokles tlaku p na výměníku tepla je možno určit ze vztahu:
l
w2

p  4 .  f . .  .
 2.  f . .l . w2
dh
2
dh

(34)

Kde dh je hydraulický průměr kanálu a je potřeba znát okamžitou, nebo průměrnou rychlost
pracovního plynu během jednoho cyklu.
Jedna z metod určení okamžité rychlosti je založena na určení okamžitého rozložení
hmoty v jednotlivých částech pracovního prostoru a na základě toho okamžitého
hmotnostního toku a okamžité rychlosti.
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Pro chladič a ohřívač:

w

dm
d

(35)

.A

Pro regenerátor
w  wc
w o
2

(36)

Velikost součinitele odporu třením  f je závislá na rychlosti proudění a parametrech media a
určuje se pomocí kriteriálních rovnic
4.3.2 Ztráta energie třením
Ztráta energie třením vzniká disipací části energie, předané plynem na píst v důsledku
tření pohyblivých částí motoru. Ztráta zahrnuje:
 Tření pístních kroužků obou pístů o stěny válců
 Tření ojnic pístu v ucpávkách
 Tření v ložiskách pracovního mechanismu
 Odpory proti pohybu pracovního mechanismu ve skříni motoru
Velikosti těchto ztrát je možno určit pouze na základě experimentálních prací. Malé
množství doposud získaných výsledků neumožňuje stanovit matematické závislosti,
použitelné pro projektování Stirlingových motorů. Martini [17] řeší velikost těchto ztrát
odhadem na 21% výkonu Pti, Shoureshi [11] na základě výsledků výzkumných prací udává
závislost pro určení ztrát energie třením:

PF 13790 . f . 0,12 . f 1. VO  VC 

(37)

V případě pohonu olejových nebo vodních čerpadel nebo ventilátoru přímým
převodem od mechanismu motoru je nutno počítat s touto spotřebou energie. Výkon
pomocných zařízení se tak započítává do ztrát třením.
4.3.3 Ztráty energie, způsobené rozdílem teplot v expanzní a kompresní části motoru
Jak výkon Pti, tak přiváděný tepelný příkon Qti jsou řešeny s předpokladem, že teploty
plynu v kompresním prostoru TK a v expanzním prostoru TH mají hodnotu, odpovídající
teplotě v chladiči, resp. V ohřívací. Vlivem omezené rychlosti výměny tepla a krátké doby,
která je k dispozici pro výměnu tepla a omezené velikosti teplosměnných ploch teplota plynu
na výstupu z regenerátoru do ohřívače je obvykle nižší než TH a na výstupu z regenerátoru do
chladiče vyšší než TK. Mimo to probíhá i výměna tepla mezi plynem a stěnami válce (i když
poměrně málo intenzivní) a to způsobuje, že komprese i expanze probíhá jako polytropický
děj s polytropickým exponentem vyšším než 1 a nižším než 
Vlivem těchto změn se ve skutečném Stirlingově motoru získává nižší výkon, než
vypočtený PtI. Rozdíl je suma ztrát v expanzním a kompresním prostoru, které je možno určit
ze vztahů:
4.3.4 Ztráta výkonu v expanzním prostoru:
AE . AK .  1. f
PTE 
mE . r .TO . . e 2 NTUO 1
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(38)

4.3.5 Ztráta výkonu v kompresním prostoru:

PTK 
Kde:

AK2 .  1. f
mK . r .TK . . e 2 NTU K 1



 . S vp


m.c p
Kde

St
Svp
S


m

(66)

Kompresní a expanzní práce určená dle Schmidtovy teorie
Poměr teplotních rozdílů ohřívače a chladiče

AK, AE
NTU

NTU 





St . S vp

(39)

S
Stantonovo kritérium výměny tepla
plocha výměníku na straně plynu
průtočný průřez
hmotnostní průtok plynu

4.3.6 Ztráta energie, vznikající z hystereze výměny tepla ve válcích
V průběhu cyklu dochází ke změnám teploty plynu podle obecné rovnice změny
polytropické s průměrným exponentem n. V důsledku těchto změn je v určité části cyklu
teplota plynu vyšší než teplota stěn a naopak, takže teplo přechází střídavě z plynu do stěn a
naopak, tedy teplo přechází střídavě z plynu do stěn a střídavě ze stěn do plynu. Ohřev plynu
ze stěn zvyšuje kompresní práci a tím i práci oběhu. Odvod tepla do stěn při expanzním
prostoru naopak snižuje expanzní práci a tím opět snižuje celkovou práci oběhu. Tyto ztráty
mohou být nulové v případě, že by změny probíhaly izoentropicky nebo izotermicky
s teplotou plynu Tp rovnou teplotě stěn Ts. Pro určení této ztráty uvádí Żmudski [11] Westův
vzorec:

 p 
Ht   1 _
Pv  .
.
 . m . c p .Ts . f . 
4 1 Ht   
 ps 



2

Kde Ht je faktor, zahrnující podmínky výměny tepla a vlastnosti plynu
 . S vp
Ht 
f .c p .m

m - střední hmotnost plynu v motoru

p = pmax – pmin – amplituda změn tlaku v motoru
ps – střední tlak plynu v motoru
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(40)

(41)

4.3.7 Ztráty tepla

a) Ztráty v regenerátoru
- Ztráta dvousměrnou výměnou tepla

TO1

T

 

TC1

TO2

PLYN
NÁPLŇ
PLYN

TC2

x
Obr. č 20 - Změna teploty náplně regenerátoru a plynu po délce regenerátoru
během jednoho cyklu
Ve skutečném Stirlingově motoru probíhá v regenerátoru dvousměrná výměna tepla,
která má k dispozici velmi krátký čas a omezenou plochu výměníku. To způsobuje, že teplota
plynu vytékajícího z regenerátoru do expanzního (horkého) prostoru je nižší, než je teplota
v tomto prostoru a teplota plynu, vytékajícího z regenerátoru do kompresního prostoru je
vyšší, než je teplota v tomto prostoru. Je to dáno tím, že účinnost regenerátoru je nižší než 1.
Chybějící množství tepla, vyplývající z omezené účinnosti regenerátoru je nutno dodat zvenčí
– další snížení účinnosti motoru. Na Obr č. 20 je uveden průběh teplot plynu a náplně
regenerátoru po délce regenerátoru v závislosti na omývaném povrchu v závislosti na
omývaném povrchu Sop:
S op  l R . S o
V případě protiproudého výměníku (regenerátoru)je účinnost dána vztahem:


 Q 
1  exp . NTU . 1  min 
 Qmax 

R 

 Q
Q
1  min . exp  NTU . 1  min
Q max
 Qmax






(42)

(43)

kde
Qmin, Qmax

- jednotkové teplo předávané plynem



Q  m.c p

(44)
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V případě regenerátoru Qmin/Qmax= 1 pak:



NTU R
1 NTU R

(45)

V uvedeném výrazu NTUR představuje výměnu tepla v obou úsecích výměny tepla,
tedy z horkého plynu do regenerátoru z náplně regenerátoru do studeného plynu. S použitím
Standtonova kritéria pro regenerátor:
St . S vp
(47)
NTU R 
 0,5 .NTU
2. S
pak
NTU
(48)

NTU  2
Ztráta v regenerátoru nedokonalostí výměny tepla je popisována jako účinnost regenerátoru.
Na základě prací NASA [11] je tuto ztrátu možno určit na základě vztahu:


p  p min 
2
(49)
PRh 
. m R . c p To  Tk   max
NTU  2
 R . . r 

kde:


hmotnostní průtok plynu v regenerátoru
mR
pmin a pmax
minimální a maximální tlak oběhu
R
střední hustota plynu v regenerátoru
4.3.8 Ztráta cyklickou změnou teploty náplně regenerátoru
Tato ztráta je způsobena omezenou tepelnou jímavostí náplně regenerátoru,
způsobující kolísání místní teploty náplně kolem popsané teploty střední během trvání cyklu.
v důsledku toho vstupuje plyn z regenerátoru do horkého prostoru s nižší teplotou, než je
teplota náplně regenerátoru a tím snižují regeneraci tepla – tedy zvyšují se ztráty. Z tepelné
bilance náplně regenerátoru lze tuto ztrátu určit podle vztahu:
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kde

Tm
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nárůst místní teploty náplně regenerátoru

(50)
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(51)
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4.3.9 Ztráta nerovnoměrností změny teploty náplně po délce regenerátoru
Součinitel tepelné vodivosti materiálu náplně regenerátoru nemá tak vysokou hodnotu,
aby zajistil rovnoměrný ohřev náplně po celé jeho délce, předpokládá se, že změny teploty
jsou nejmenší uprostřed a největší na koncích regenerátoru. Tento jev je příčinou dalších ztrát
tepla, které je nutno dodat v ohřívači, aby bylo dosaženo požadované teploty T O. Na základě
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analýzy podmínek výměny tepla v neustáleném stavu uvádí Martini [17] vztah pro určení této
ztráty:




Q ITS  0,25 . Q TS .

 m . cm . l m2
m

(52)

kde index m označuje parametry náplně regenerátoru.
4.3.10 Ztráty vlivem pohybu pístu v horkém prostoru
Píst pracující v horkém prostoru má obvykle dlouhý plášť (l/D>2) na ochranu
těsnícího kroužku před nadměrným tepelným namáháním. Tím vzniká nad těsnícím kroužkem
mezi pístem a stěnou válce mezikruhová štěrbina, vyplněná pracovním plynem, která je
příčinou tří dalších tepelných ztrát:
 ztráty způsobené střídavým odvodem tepla
 ztráty způsobené prouděním horkého plynu do štěrbiny mezi pístem a stěnou válce
 ztráty způsobené hysterezí výměny tepla
V okamžiku, kdy píst je v horní úvrati (HÚ) je jeho těleso vystaveno výrazně vyšším
teplotám než v dolní úvrati (DÚ). Tímto způsobem přenáší píst během svého pohybu určité
množství fyzického tepla z prostoru horního do prostoru dolního, aniž by se při tom konala
práce. Schéma této výměny tepla je uvedeno na Obr. č. 21.
T
DÚ

T +

T -

HÚ

T = Ts - Tp

h

Ts
Tp

Obr. č. 21 Mechanismus vzniku ztráty střídavým odvodem tepla
Ztráta vznikající prouděním horkého plynu do štěrbiny mezi pístem a stěnou válce
představuje přenos tepla spojené s ochlazením plynu. Její velikost závisí na proudění plynu
jeho entalpii, dané jeho termodynamickými parametry. Při jejím určování předpokládáme, že
štěrbina je dokonale utěsněná.
Ztráta způsobená hysterezí výměny tepla ve válci (v expanzním prostoru) vzniká jako
následek teplotního gradientu mezi plynem a stěnami, způsobeného změnami tlaku během
cyklu.
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Tyto ztráty jsou poměrně malé a obvykle se při projektových výpočtech zanedbají. Ureli [11]
uvádí pro řešení ztrát, způsobených pohybem pístu v horkém prostoru následující vztah“
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(53)


2 .a p

h – šířka štěrbiny mezi pístem a válcem;
součinitel tepelné vodivosti pracovního plynu;
psoučinitel tepelné vodivosti materiálu pístu,
sp - zdvih pístu;
p = pmax – pmin – diference tlaku pracovního plynu;
T1 – teplota plynu pod pístem (obvykle T1 = TK); Dv – průměr válce expanzního prostoru;
 - fázový posuv kompresního a přemísťovacího pístu;
l – délka pístu (od hlavy k těsnícímu kroužku).
První člen tohoto vztahu zahrnuje ztrátu střídavým odvodem tepla a druhý ztrátu prouděním
plynu do štěrbiny.
4.3.11 Ztráty odvodem tepla
Konstrukce Stirlingova motoru se vyznačuje rozdělením prostoru motoru do více
dílčích prostorů s různými teplotami. Stěnami, které oddělují tyto prostory, dochází
k tepelným ztrátám, o jejichž velikosti rozhoduje tloušťka a tepelné vlastnosti materiálu stěny.
K těmto ztrátám dochází zejména.
 vedením a sáláním v plynu, který vyplňuje přemísťovací píst
 vedením po délce přemísťovacího pístu
 vedením v plynu, který vyplňuje štěrbinu mezi přemísťovacím pístem a válcem
 podélným vedením ve stěnách regenerátoru
 podélným vedením v náplni regenerátoru
Ztráty odvodem tepla, uvedené v tomto bodě jsou oproti výše uváděným ztrátám velmi
malé a jsou při výpočtech zanedbávané, případně zahrnované do ztrát tepla do okolí. Pouze
ztráta podélným vedením tepla v kovových stěnách, které jsou jedním koncem v horkém a
druhým ve studeném prostoru je možno v případě potřeby stanovit jejich velikost jako případ
jednorozměrného vedení tepla podle Fourierovy rovnice:


dTm 1
(54)
.
dl l m
Pro stálý průřez a konstantní hodnotu tepelné vodivosti materiálu je možno tento výraz
upravit:

1
(55)
Q p  S m .  m . Tm1  Tm 2 .
lm
Q p  S m . m .
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4.4

Termodynamické analýzy (model třetího řádu)

Skutečný tepelný oběh Stirlingova motoru je realizován v pracovním prostoru
v podmínkách neustáleného proudění pracovního plynu kanály s měnícím se průřezem a
s cyklickými změnami směru proudění. Současně probíhá výměna tepla a tření o stěny
pracovního prostoru. Stav pracovního plynu ve zvoleném elementárním objemu v pracovním
prostoru motoru popsat soustavou diferenciálních rovnic, založených na:
 Rovnici kontinuity (zákon zachování hmotnosti)
 Rovnice hybnosti proudu
 Zákon o zachování energie
Tato soustava obecně umožňuje popis třírozměrného proudění, ale vzhledem
k složitosti řešení a k obtížnosti získání přesných parametrů je řešení provedeno pro
jednorozměrné proudění kde jedna proměnná je proudění ve směru x, které je ve směru osy
pracovního prostoru a druhá proměnna je čas . Vztah mezi termodynamickými parametry
v elementárním objemu je znázorněn na Obr. č 22.
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Obr. č. 22 - Schéma změny parametrů na jednotkovém objemu
Z uvedených rovnic vyplývá:
a) rovnice kontinuity udává, že rychlost přírůstku hmoty ve sledovaném objemu je dána
rozdílem mezi množstvím vstupujícím a vystupujícím
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b) Z rovnice hybnosti proudu vyplývá, že rychlost změny hybnosti proudu plynu, který je
uvnitř sledovaného objemu se rovná sumě osových sil, působících na plyn v tomto objemu
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c) Ze zákona o zachování energie vyplývá rychlost nárůstu celkové energie plynu,
uzavřeného ve sledovaném objemu je dána výslednou sumou energie, vstupující do
objemu přes vstupní průřez, energie uvolňující se ve sledovaném objemu, energie
přivedené výměnou tepla do okolí a práce, vykonané plynem a disipací energie.
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(62)

Uvedené závislosti tvoří soustavu hyperbolických diferenciálních rovnic prvního řádu
s proměnnými x a t. Řešení této soustavy je možné pomocí dvou metod, konkrétně pomocí
metody charakteristik nebo metodou konečných prvků.
Účinnost skutečného Stirlingova motoru
Stanovení účinnosti skutečného motoru musí zahrnout mimo termodynamický oběh
ještě celou řadu dalších vlivů, které zahrnují reálné vlastnosti pracovní látky i samotného
motoru. Vlastní určení účinnosti se pak liší podle toho, kterou hodnotu zvolíme jako získanou
hodnotu energie. U motorů se uvádí nejčastěji hodnota mechanického výkonu, který můžeme
odebrat ze spojky stroje. Jako hodnota vstupující energie bývá nejčastěji uvažován příkon
v palivu, tedy součin množství paliva a jeho výhřevnosti. Porovnáním těchto dvou hodnot
získáváme účinnost spojkovou:
Psp
Psp
(63)
 sp    
Q pal V pl . Qi
4.5

Tento relativně jednoduchý vztah v sobě skrývá několik dílčích účinností, které
zahrnují reálné vlastnosti pracovního media (tedy skutečný průběh cyklu s nevratnými
změnami), ztráty nedokonalostí stroje, (ztráty mechanické, takže po rozepsání získáme vztah
pro určení spojkové účinnosti v následující podobě:
Psp P P
P
(64)
 sp  . m . vn .  id  m .td vn .t id . spal
Pm Pvn Pid V . Q
pl
i
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Praktické stanovení účinnosti tímto způsobem je velmi jednoduché, za předpokladu, že
je možno měřit výkon na spojce motoru a spotřebu paliva. Při měření, která byla prováděna,
tyto podmínky nebylo možno splnit, a proto jsem účinnost stanovil vyhodnocením TS
diagramu, přepočteného z měřeného pV diagramu jako poměr rozdílu přivedeného a
odvedeného tepla (v podstatě práce cyklu) a přivedeného tepla podle vztahu:
Qa  Qb

t 

Qa

1 

Qb

[-]

Qa

(66)

V literatuře jsem se setkal i s vyjádřením účinnosti Stirlingova motoru z poměru práce
oběhu a expanzní práce. Jedná se tedy o jakousi účinnost využití práce motoru. Pro porovnání
jsem vyhodnotil i tuto účinnost (v diagramech je označována jako pracovní).
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Konstrukční uspořádání Stirlingova motoru

5.1

[-]

(67)

Pracovní prostor

U spalovacích motorů s vnitřním spalováním jsou obvyklé hodnoty kompresního
poměru, pohybující se v hodnotách 10 – 20, případně i výše. U Stirlingova motoru je hodnota
kompresního poměru výrazně nižší, což vyplývá z jeho uspořádání. Stirlingův motor je
obvykle proveden v jedné ze tří variant, uvedených na Obr. č.17. Varianta B je na první
pohled odlišná od varianty A a C, protože celý motor je uspořádán do jednoho válce, zatím co
zbývající dvě vyžadují válce dva. Zdánlivá jednoduchost je však vykoupena nutností vyřešit
převodový mechanismus, který zajistí koordinaci rozdílného pohybu dvou pístů v jednom
válci. Podíváme-li se blíže na tyto varianty, dospějeme k závěru, že varianta C je v principu
varianta B, rozdělená do dvou válců. Kompresní poměr je z principu poměr objemu na
začátku komprese a objemu na konci komprese (u spalovacího motoru v podstatě škodlivý
prostor). U Stirlingova motoru typu A je teoreticky největší dosažitelný objem dán součtem
objemů obou zdvihových prostorů a objemů výměníků a nejmenší objemem výměníků. U
zbývajících dvou typů je největší možný objem dán součtem objemů obou zdvihových
prostorů a objemů výměníků, nejmenší součtem objemů výměníků a jednoho zdvihového
prostoru. Tento popis samozřejmě neodpovídá přesně skutečnosti. Rozdíl bude dán fázovým
posuvem pístů průběhem pohybů obou pístů během jedné otáčky. Provedl jsem na základě
Schmidtovy teorie porovnání všech tří typů. Porovnání bylo provedeno pro motory se
stejnými rozměry a teplotami a s klasickým klikovým převodem. Výsledek (porovnání pV
diagramů jednotlivých variant) je uveden na Obr. č. 23. Z porovnání vyplývá, že při stejných
rozměrech pracovních prostorů má varianta A nejvyšší kompresní poměr a největší vnitřní
práci a při stejných otáčkách tedy i vyšší vnitřní výkon, než zbývající dvě varianty, které jsou
z tohoto pohledu naprosto totožné.
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Obr. č. 23 – Porovnání tří základních variant konstrukce Stirlingova motoru s klikovým
mechanismem
Důležitou roli hraje také velikost konstantních prostorů, které jsou tvořeny nutným
škodlivým prostorem zdvihových prostorů a zejména nutným prostorem výměníků. Velikost
těchto objemů má výrazný vliv na kompresní poměr a měla by být tedy co nejmenší. Zároveň
ale velikost těchto prostorů tvoří teplosměnnou plochu výměníků a její zmenšování má
negativní vliv jak na sdílení tepla a tedy tepelný příkon, tak na velikost tlakové ztráty při
průchodu plynu. Na Obr. č. 24 je uvedeno porovnání vlivu škodlivého prostoru na pV
diagram a tedy na vnitřní práci a výkon motoru. Z grafu je patrné snižování plochy diagramu
(vnitřní práce) a hodnoty nejvyššího tlaku s nárůstem konstantních (škodlivých) prostorů.
Vliv poměrné velikosti jednotlivých objemů Stirlingova motoru na hodnotu kompresního
poměru je uveden na Obr. č. 25. Na tomto grafu je závislost kompresního poměru na poměru
expanzního a kompresního objemu pro různé poměry objemů výměníků (škodlivého prostoru)
a kompresního objemu. U většiny konstrukcí Stirlingova motoru jsou oba tyto poměry blízké
jedné a kompresní poměr o těchto motorů se tedy reálně pohybuje okolo hodnoty 1,5. Další
porovnání se týká poměrného rozdělení objemu výměníků a jeho vlivu na velikost vnitřní
práce. Toto porovnání je uvedeno na Obr. č. 26, kde jsou rozděleny objemy výměníků, tedy
ohřívače, regenerátoru a chladiče rovnoměrně a pak v uvedených poměrech.
Z analýzy vyplývá fakt, že práce cyklu a tím i výkon Stirlingova motoru lze do určité
míry ovlivňovat vhodnou volbou uspořádání jednotlivých částí pracovního prostoru motoru.
Pro zvýšení celkové práce je výhodnější zvětšení prostoru s vyššími teplotami na úkor
prostorů s teplotou nižší. Tato analýza nezahrnuje vliv na účinnost. Z pohledu dosažení co
nejvyšší účinnosti je samozřejmě důležitý co nejúčinnější regenerátor, ale jeho účinnost
nemusí být v přímém poměru s jeho velikosti, bude ovlivňována jak použitým médiem, tak
konstrukcí teplosměnné plochy, použitým materiálem a jeho konstrukčním uspořádáním.
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Obr. č. 24 – Vliv velikosti škodlivého prostoru na p-V diagram Stirlingova motoru typu B
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Obr. č. 25 - Závislost kompresního poměru Stirlingova motoru na poměrných objemech
Vv – objem výměníků, Ve objem expanzního zdvihového prostoru, Vk - objem kompresního
zdvihového prostoru
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Obr. 26 – Vliv rozdělení velikosti škodlivého prostoru na p-V diagram Stirlingova motoru
typu B
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Převodové mechanismy Stirlingova motoru
Převodové mechanismy zajišťují požadované časování pohybu obou píst. Pro
Stirlingův motor není vhodné, když oba písty běhají naprosto pravidelně podle sinusové
závislosti. Na Obr. č. 27 je uvedeno schéma uvedena ideální představy o pohybu pístů u
Stirlingova motoru typu B.
5.2
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Obr. č. 27 - Pohyb pístů Stirlingova motoru typu B (ideální představa)
Poloha 1
Přemísťovací píst (P.P.) je v horní úvrati (H.U.P.P.), kompresní píst (K.P.) je v dolní úvrati
(D.U.K.P.).
Změna 1-2 - izotermický děj:
Kompresní píst se pohybuje z dolní do horní úvrati, prostor je chlazen-u ideálního stroje,
Poloha 2
Přemísťovací píst v horní úvrati, kompresní píst v polovině cesta do horní úvrati.
Změna 2-3 – izochorický děj:
Přemísťovací píst se pohybuje z horní do dolní úvrati, kompresní píst dokončuje svoji cestu
do horní úvrati, plyn je vytlačován přes soustavu výměníků do horkého prostoru, objem se
nemění,
Poloha 3
Přemísťovací píst v polovině cesta dolní úvrati, kompresní píst v horní úvrati,
Změna 3-4 - izotermický děj:
Přemísťovací píst dokončuje svoji cestu do dolní úvrati, plyn je v horkém prostoru ohříván a
kompresní (pracovní) píst stojí v horní úvrati,
Poloha 4
Kompresní píst v dolní úvrati, přemísťovací píst v dolní úvrati
Změna 4-1 – izochorický děj:
Přemísťovací píst se přesouvá do horní úvrati, kompresní píst se přesouvá do dolní úvrati,
plyn předává teplo regenerátoru a chladiči.
Popsané provedení pohybu pístů není v praxi reálné, různé převodové mechanismy se k němu
mohou více či méně přiblížit. Roberta Stirlinga snaha o přiblížení k požadovanému pohybu
vedla ke konstrukci složitého mechanismu, který je uveden na Obr. č. 1
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Základní typy převodových mechanismů Stirlingovy motoru
Nejznámější mechanizmy pro Stirlingův motor jsou mechanizmus klikový a
mechanismus rombický. Klikový mechanismus může být použit prakticky pro všechny typy
Stirlingova motoru s více nebo méně komplikovaným provedením. Mechanismus rombický je
vhodný speciálně pro typ B, kdy pracují oba písty v jednom válci. Během doby, po kterou je
znám Stirlingův motor trvá snaha najít alternativu mechanismu s jednodušší konstrukcí a
menším počtem pohyblivých dílů, s menšími nároky na prostor, s lepším vyvážením sil,
s menším namáháním těsnění a ucpávek a zajišťující vhodnější průběh pohybu obou pístů
během jedné otáčky.
5.3

5.3.1 Klikový mechanismus
Klikový
mechanismus
je
vlastně
prvním
mechanismem, se kterým byl původní Stirlingův
motor typu B patentován (Viz Obr. č. 1). Schematicky
je tento mechanismus uveden na Obr. č. 28. Jedná se
vlastně o klikový mechanismus, přímo spojený
s kompresním pístem a kombinovaný s pákovým
mechanismem přemísťovacího pístu. Oba písty se
v tomto případě pohybují podle sinusové závislosti,
ale úpravou pákového mechanismu je možno
dosáhnout i změny pohybu přemísťovacího pístu.
Klikový převod je obvyklejší u motorů typu A a C,
ale i u nich se potkáváme s jinými mechanismy.
Obr. č. 28 – Klikový mechanismus
pro Stirlingův motor typu B
5.3.2 Mechanismus rombický
Tento mechanismus byl patentován v roce 1898 (Lanchester). Využíván byl zejména u
Stirlingova motoru fy Philips (Stirlingův motor typu B). Tento mechanismus umožňuje
souosý pohyb dvou pístů v jednom válci. Schéma mechanismu je uvedeno na Obr. č. 29. Písty
přemísťovací i kompresní jsou spojeny každý vlastní pístnicí pevně s příčkou, kloubově
spojenou se dvěma ojnicemi, kterými jsou opět kloubově spojeny se dvěma klikovými hřídeli.
Klikové hřídele mají protiběžné otáčení, zajištěné ozubeným převodem. Ojnice spolupracující
vždy s jednou klikou nemohou být umístěny v jedné rovině, a proto se používají ojnice
zdvojené, případně vidlicové. Rombický mechanismus je složen vlastně ze čtyř klasických
klikových mechanismů.
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Obr. č. 29– Schéma rombického mechanismu a průběh dráhy pístu
5.3.3 Mechanismus se skloněnou deskou

Obr. č. 30 - Schéma mechanismu
se skloněnou deskou

Mechanismus se skloněnou deskou patří mezi
známější mechanismy, setkáme se s ním například u
dávkovacích čerpadel. Základem tohoto mechanismu
je skloněná (šikmá) deska s osou rovnoběžnou s osou
válců. Rovina symetrie tvoří s osou otáčení ostrý
úhel. S deskou spolupracují šoupátka (běžce),
umístěné ve vedení skříně a spojené ojnicemi pevně
s písty. Osy pístů jsou rovnoběžné s osou otáčení
desky a rozmístěny po jejím obvodu s požadovaným
fázovým posuvem . Protože optimální fázový
posuv je okolo 90°, je možno na obvodu umístit
maximálně čtyři běžce, tedy maximálně 4 válce. U
Stirlingova motoru se s ním setkáme zejména u
sériového provedení motoru typu A (například
kogenerační
jednotka
novozélandské
firmy
Whispergen). Deska může bát rovinná, nebo
tvarovaná, aby se pohyb pístu přiblížil optimálnímu
pohybu.
5.3.4 Mechanismus Rossův

C

B

E

D

A
Obr. č. 31 Schéma mechanismu
Rossova

Tento unikátní mechanismus byl patentován A.
Rossem roku 1985 v USA. Mechanismus kombinuje
převod klikový s převodem pákovým. Základem je
otáčející
se
klika,
spojená
pohyblivě
s trojúhelníkovým jařmem ACD. Jařmo je uprostřed
horní strany spojeno pohyblivě s pákou EB,
kloubově ukotvenou ve skříni motoru. V kloubech
v bodech C a D jařma jsou připojeny ojnice pístů
typu  nebo C Stirlingova motoru. Otáčení kliky
způsobuje, že jařmo vykonává cyklický kyvadlový
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pohyb obou konců jařma C a D a ten je přenášen na pracovní a přemísťovací píst. Dráha bodů
C a D má tvar úzké osmičky, takže dochází jen k malým vychýlením od osy obou válců,
přičemž vychýlení bodu D je několikanásobně menší, než u bodu C.
5.3.5 Mechanismus Ringbomův (hybridní mechanismus)
Poslední příklad, který chci v tomto výběru uvést je
patent Orsiana Ringboma, který spojuje klikový
mechanismus pracovního pístu a volný píst
přemísťovací (proto bývá označován jako hybridní).
Pohyb pracovního pístu je řízen klasickým klikovým
mechanismem, kdežto přemísťovací píst se pohybuje na
základě rozdílu tlaků plynu na pracovní plochy a
gravitační silou, způsobenou hmotností pístu. Pohyb
pracovního pístu je omezen dorazy mechanickými a
plynovými (plynový polštář). Řešení motoru v tomto
případě odpovídá typu CProstor nad přemísťovacím
pístem je ohříván, prostor nad pracovním pístem je
chlazen a těleso přemísťovacího pístu slouží jako
regenerátor. Při pohybu pracovního pístu nahoru
(komprese) dochází k nárůstu tlaku plynu, který vytváří
sílu zvedající přemísťovací píst. Důležitou roli zde hraje
průměr (průřez) ojnice přemísťovacího pístu. Pohyb
přemísťovacího pístu je omezen horním dorazem.
Obr. č. 32 Schéma mechanismu
V horní úvrati zůstane přemísťovací píst tak dlouho,
Ringbaumova
dokud tlaková síla plynu neklesne. Pak dojde ke
zpětnému pohybu do dolní úvrati. Tento pohyb je
omezen spodním dorazem. Další pohyb přemísťovacího pístu nastane při pohybu pracovního
pístu do horní úvrati. Založení pohybu přemísťovacího pístu na tíhové síle omezuje počet
otáček. Vyšší otáčky lze získat vytvořením většího rozdílu tlaků na pracovní plochy
přemísťovacího pístu odpovídajícím průměrem jeho ojnice.
Výměníky tepla
Efektivní práce Stirlingova motoru je závislá na účinnosti výměníků tepla (ohřívače,
regenerátoru a chladiče). Každý výměník pracuje v jiných podmínkách, daných rozdílností
teplot, proudění a konstrukčního uspořádání. Výměna tepla probíhá neustáleně, cyklicky se
mění jak rychlost proudění, tak jeho směr, v případě regenerátoru dokonce i směr tepelného
toku.
Obvykle užívaný postup výpočtů, používaných pro průmyslové výměníky se týká
především ustáleného stavu a pro tyto výpočty je dostupné relativně velké množství výsledků
experimentálních prací. Pro neustálený děj ve Stirlingově motoru je výsledků
experimentálních prací zatím poměrně málo.
Cílem experimentů je získat závislost bezrozměrných kritérií, zahrnujících vybrané
konstrukční parametry výměníků, vlastností pracovního média a proudění. Obecně mají tato
funkce tvar:
5.4

St  f Re, Pr  a

Nu  f Re, Pr 

(68)
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Pro součinitel odporu proti proudění  f pak závislost
 f  f Re

(69)

Pro stanovení součinitele odporu existuje opět řada experimentálně stanovených
závislostí, vyjádřených graficky nebo matematicky, většinou však opět pro ustálený stav.
Podobnostní kriteria, používaná pro tyto výpočty jsou definována takto:
Reynoldsovo:

Re 

Grashofovo

Gr 

Nusseltovo:

w. d

Prandtlovo:


g . d 3 . .t


 .d
Nu 


Pr 

 .c p


(70)
(71)

2

Stantonovo:

St 


cp . .w

(72)

Obvyklý postup je stanovení kritérií Reynoldsova a Prandtlova, případně Grashofova a
pak pomocí jejich empiricky stanovených funkcí určit Nusseltovo, případně Stantonovo a
z nich součinitel přestupu tepla.
5.4.1 Ohřívač
U Stirlingových motorů nízkého výkonu většinou zastávají funkci ohřívače stěny a
hlava válce expanzního prostoru, které mohou být pro zvětšení teplosměnné plochy
žebrovány příčně, nebo podélně, případně bodově (jehličkové) žebrování- příklady těchto
provedení jsou uvedeny na Obr. č. 33. Na předávání tepla má výrazný vliv geometrické
uspořádání, jako důležitý parametr je brán poměr výšky válce k jeho průměru L/D a ten bývá
obvykle v rozmezí 0,6-0,75. Tato geometrie vytváří specifické podmínky a není ji v tomto
případě možno použít a není proto možno použít obvyklých vztahů pro válcové trubky
s délkou l>25d. Pro tyto případy lépe odpovídají výsledky výzkumných prací výměny tepla ve
spalovacích motorech pístových, například rovnice Amandova [11]:

Nu  a . Re 0,8
(73)
kde součinitel a bývá v rozmezí 0,1 ÷0,3. Konkrétní hodnota je závislá na použitém
pracovním plynu a provozních a konstrukčních parametrech výměníku a proudění. S ohledem
na konstrukci této části Stirlingova motoru předpokládá se obvykle hodnota součinitele a
s dolní polovině uvedeného intervalu. Tento závěr potvrzují práce Ivaněnkovy [11], který
uvádí vztah:
Nu  0,456 . Pr 0, 4 . Re 0,5
(74)
případně při použití helia:
Nu  0,4 . Re 0, 4
(75)
Dále se uvádí vztah, který publikoval Toda [11] pro Re = 1000÷4000:
Nu  0,59 . Re 0,64
(76)
U motorů v vyšším výkonem obvykle toto provedení nestačí a ohřívač bývá proveden jako
trubkový v nejrůznějších variantách. Příklady provedení jsou uvedeny na Obr. č. 34 a 35. Pro
trubkové výměníky existuje v literatuře velké množství kriteriálních rovnic pro ustálené
proudění v trubkách i při obtékání trubek.
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a)
b)
c)
Obr. č. 33 - Příklady provedení žebrování stěn expanzního prostoru
a) příčné žebrování, b) podélné žebrování, c) jehlové žebrování
Nečetné výzkumné práce, týkající se přestupu tepla při neustáleném proudění ukazují, že
rozvinuté turbulentní proudění je již při Re>1000. Pro tyto případy uvádí Tursunbajev [11]
kriteriální rovnici:

Nu  0,021. Re

0 ,8

. Pr

0 , 43

a)

T
. 
 Ts





0 , 55

(77)

b)

c)

d)

e)

Obr. č. 34 - Příklady provedení trubkového ohřívače
a) trubky bez kolektorů, b) trubky s horním kolektorem, c) trubky se spodním kolektorem,
d) trubky souosé, e) příklady provedení souosých trubek
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a)

b)

Obr. č. 35 - Příklady provedení trubkového ohřívače
a) ohřívač pro experimentální motor typu C, b) ohřívač pro sériové provedení motoru typu A
5.4.2 Regenerátor
Konstrukce regenerátoru je tvořena jeho tělesem a náplní a jeho tvar závisí na
konstrukci celého motoru. V praxi bývá tvar nejčastěji válcový, případně mezikruhový,
průtok plynu je vždy ve směru osy. U některých konstrukcí plní funkci regenerátoru
přemísťovací píst. Podíl stěn tělesa na regeneraci tepla je zanedbatelný, zásadní vliv má
náplň, která bývá buďto kovová, nebo keramická. Základní úkol náplně je schopnost
akumulovat maximální množství tepla v minimální době (při otáčkách 600 ot/min připadá na
jeden cyklus 0,01s). Během cyklu při přemísťování plynu z horkého prostoru do studeného je
teplota plynu vyšší než teplota náplně regenerátoru a po jeho délce klesá, jak je teplo
odváděno do hmoty náplně. Při opačném proudění je teplota plynu nižší, než teplota náplně a
po délce stoupá, jak je akumulované teplo předáváno plynu. Průběhy teplot jsou uvedeny na
Obr. č. 36.

TO1

T

 

TC1

TO2

PLYN
NÁPLŇ
PLYN

TC2
.
Obr. č. 36 – Průběhy teplot v regenerátoru během jednoho cyklu
41

Výpočet regenerátoru je založen na tepelné bilanci pracovního plynu a tepelné bilanci náplně
regenerátoru.
Tepelná bilance pracovního plynu:
T
T 

 . S n . Tn  T   c p .  m p . l R .  m pR . 
(78)
x
t 

Tepelná bilance náplně regenerátoru:
T
(79)
 . S n . Tn  T   mn . cn . n
t
Kde Sn
povrchová plocha náplně regenerátoru
Tn
teplota náplně regenerátoru
T
teplota pracovního plynu
mp
průtočné množství plynu
lR
délka regenerátoru
mpR hmotnost plynu uzavřeného v regenerátoru
Pro řešení těchto rovnic je nezbytné určit součinitel přestupu tepla , tedy znalost vhodných
kriteriálních závislostí. Podobně jako v předešlém případě se většina dostupných podkladů
týká ustáleného proudění.
Vlastní provedení náplně se v praxi používá:
 kovové nebo keramické kuličky
 kousky zvlněných kovových drátů nebo drátěné spirálky
 kovová vlna
 houbovitý kov
 kovové síťky
 kovové trubičky ve směru proudění
 keramická pěna
Kriteriální rovnice pro vybrané dva příklady:
Pro náplň z kovové síťky uvádí Zmudski [11]:
(80)
St  z . Re  y . Pr 1
pro P  0.39
kde: z  0,5. P

z 1,54  6,34 . P  7,56 . P 2
pro 0.39  P 1
y = 0,43.P + 0,15
P je pórovitost regenerátoru. Je definována jako poměr objemu plynu, uzavřeného
v regenerátoru k celkovitému vnitřnímu objemu regenerátoru bez náplně:

P 1 
kde:

 . d d . id . i s

(81)

2 .l R
dd
id
is
lR

průměr drátků síťky
počet drátků na 1 m
počet sítek v regenerátoru
délka regenerátoru
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Pro náplň z kovových kuliček uvádí Zmudski [11]:

St  0,21Re 0,31 . Pr 1

(82)

Při volbě uspořádání náplně regenerátoru je nutno brát ohled především na velmi
krátkou dobu, která je k dispozici pro akumulaci tepla. Při relativně nízkých otáčkách
pohybuje se čas, vymezený pro akumulaci tepla (i pro vrácení tepla plynu) řádově v setinách
sekundy. Logicky tedy změna teploty náplně bude nepřímo úměrná tloušťce elementů,
tvořících náplň regenerátoru a lze reálně počítat s ohřevem (a ochlazením) náplně
regenerátoru řádově o stupně. Na Obr. č. 37 je uvedena závislost ohřevu pro různé materiály
na tloušťce materiálu. Výpočet byl proveden pro hliník, měď, mosaz a ocel. Ohřev byl počítán
za dobu 0,5 s s teplotním rozdílem 100°C.
2

Dt [°C]

Hliník
Měď
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Obr. č. 37 - Ohřev za 0,05 s při =60 W/m2/K a t=100°C pro různé materiály
Na Obr. č. 38 je uvedena závislost ohřevu hliníku za 0,05 s na tloušťce materiálu pro různé
hodnoty součinitele přestupu tepla a při rozdílu teplo mezi plynem a stěnou 100 °C.
Na Obr. č. 39 je uvedena závislost ohřevu hliníku na tloušťce stěny za 0,05s při =60
W/m2/K pro různé t.
Z obou závislostí jednoznačně vyplývá, že z hlediska akumulace tepla jsou vhodnější
subtilní elementy náplně regenerátoru. Zároveň je ale nutno volit uspořádání takové, aby
zaručovalo co nejnižší tlakovou ztrátu a zachování tvaru náplně, který je střídavě vystavován
tlaku, který by mohl způsobit snížení průchodnosti náplně a zvýšení tlakové ztráty a zároveň
snížení její akumulační schopnosti. Rozměry regenerátoru jsou tedy dány konstrukčním
uspořádáním náplně a potřebným hmotnostním množstvím náplně pro požadovanou
akumulaci tepla.
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Obr. č. 38 - Ohřev hliníku za 0,05s v závislosti na tloušťce stěny při a rozdílem teplot mezi
plynem a stěnou 100°C pro různé součinitele 
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Obr. č. 39 - Ohřev hliníku za 0,05s v závislosti na tloušťce stěny při součiniteli přestupu tepla
=60 W/m2/K pro různé rozdíly teplot plynem a stěnou
5.4.3 Chladič
Chlazení pracovního plynu probíhá v chladiči, který u motorů s malým výkonem bývá
tvořen pouze pláštěm kompresního prostoru, který bývá v některých případech žebrován a
chladícím médiem bývá okolní vzduch. U větších je to nejčastěji trubkový výměník, který
může být uspořádán ve válcovém, nebo mezikruhovém prostoru. Jako chladící médium bývá
ve většině případů kapalina (voda), u motorů s malým výkonem se můžeme setkat se
vzduchovým chlazením.
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Přestup tepla může být řešen obdobným způsobem jako u ohřívače. Příklad uspořádání
trubkového chladiče ve válcovém prostoru pro experimentální Stirlingův motor typu C je
uveden na Obr. č. 40.
Intenzita chlazení je velmi důležitá, protože rozdíl teplot mezi teplým a studeným prostorem
má vliv na výkon a účinnost motoru.
pracovní
plyn

Chladící
voda

Chladící
voda

Obr. č. 40 – Příklad uspořádání trubkového výměníku pro experimentální motor typu C

6

Vývoj Stirlingova motoru

6.1 Rozšíření Stirlingova motoru v 19. století
Jak již bylo řečeno, pro motory s vnějším spalováním se vžil název Stirlingovy motory podle
Roberta Stirlinga. V té době také platil název teplovzdušné motory. Robert Stirling ale tyto
motory nevynalezl, ale výrazně je vylepšil. Podobně jako tomu bylo u pístového parního
stroje, který je obecně považován za vynález Jamese Watta, který ale „jen“ výrazně vylepšil
stroj, používaný před tím.
Pomineme-li práce lidí, kteří se zabývali studiem tepelných vlastností plynů a položili tak
základy moderní termomechaniky, jako byli Robert Boyle a Edme Mariot, pak první člověk,
který se zabýval teplovzdušnými motory, byl sir George Cayley (Obr. č. 41). George Cayley
roku 1807 okolo navrhl a skutečně sestrojil použitelný teplovzdušný motor. Jeho schéma je
uvedeno na Obr. č. 41 vpravo a můžeme si všimnout, že jeho koncepce odpovídá spíše
Erickssonovu motoru, protože vstupní a výstupní kanály obou pracovních prostorů jsou
opatřeny samočinnými ventily. Písty v obou pracovních prostorech jsou dvojčinné a tento
motor není typickým příkladem teplovzdušného motoru, protože nasává vzduch z atmosféry,
ten žene přes spalovací prostor a v expanzním prostoru tedy expandují spaliny.
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Obr. č. 41 sir George Cayley

Obr. č. 41 Motor sira George Cayleye podle dochované rytiny
Tento motor nebyl patentován a sir George Cayley je znám spíše jako průkopník letectví.
Skotský pastor Robert Stirling vložil do známé konstrukce nový prvek, regenerátor.
Regenerátor je výměník tepla, který akumuluje odpadní teplo vyexpedovaného plynu při jeho
ochlazování před kompresí a pak jej předává komprimovanému plynu jako předehřev.
Teplovzdušný motor byl schopen pracovat i bez něj. Použití regenerátoru ale snižovalo
množství tepla, které se muselo odvést v chladiči a zároveň snižovalo potřebu tepla
přivedeného v palivu a tím poklesly tepelné ztráty a zvýšila se účinnost motoru. Pro
vysvětlení principu stojí za to vrátit se k obrázku tohoto motoru, i když je uveden na Obr. č. 1.
Motor byl koncipován jako jednoválcový. V jeho válci byl umístěn dvojčinný přemísťovací
píst a jednočinný kompresní píst. Spaliny z topeniště, ve kterém bylo spalováno pevné palivo,
proudily kanálem a obtékaly povrch expanzního (horkého) prostor. Po předání tepla byly
odváděny do komína. Horký vzduch byl přemísťován přemísťovacím pístem, který nebyl
těsný do studeného (kompresního) prostoru. Expanzní píst byl dlouhý a jeho těleso fungovalo
zároveň jako regenerátor, který do sebe akumuloval část tepla a zbytek byl chladičem, který
tvořil povrch kompresního prostoru odváděn okolním vzduchem. Při opačném pohybu byl
vzduch přemísťován do expanzního prostoru a při proudění kolem přemísťovacího pístu
(regenerátoru) předehříván jeho teplem.
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Obr. č. 42 – Stirlingův teplovzdušný motor podle patentového návrhu z roku 1816
1 – Ohniště a přívod spalin, 2 - odvod spalin, 3 - ohřívač , tvořený pláštěm expanzního
prostoru, 4 - přemísťovací píst a regenerátor, 5 - kompresní prostor, jeho povrch
představuje chladič chlazený okolním vzduchem, 6 - převodový mechanismus

Za povšimnutí stojí poměrně složitý mechanismus, který koordinoval pohyby obou pístů ve
válci. Stroj měl výkon 1 HP (podle dnešního značení 1 kůň = 736 W) a poháněl čerpadlo
v kamenolomu. Stroj pracoval se vzduchem a s atmosférickým plnícím tlakem, teplota
v expanzním (horkém) prostoru se odhaduje cca 400°C s ohledem na přípustné teploty
tehdejších materiálů. Atmosférickým plněním je myšleno, že tlak v pracovním prostoru ve
studeném stavu byl atmosférický. To mělo výhodu, protože pokud docházelo vlivem
netěsnosti kompresního pístu k úniku vzduchu, byl tento únik kompenzován přisátím vzduchu
z ovzduší. Nevýhodou tohoto plnění byl poměrně nízký střední tlak ve válci a tím i poměrně
nízká práce jednoho cyklu. Stirlingovy motory pracují obecně s nízkými otáčkami, a proto
bylo nutno výkon „dohánět“ objemem pracovního prostoru - vycházely tedy poměrně velmi
rozměrné.
Jak ž bylo uvedeno, údajná motivace Roberta Stirlinga k práci na tomto motoru inspirovala
snaha najít motor, který by neohrožoval okolí nebezpečím výbuchu. Porovnejme si tedy
Stirlingův motor s Wattovým pístovým parním strojem, který je uveden na Obr. č. 41.
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Obr. č. 41 - Wattův parní stroj
1 – Pracovní prostor s dvojčinným pístem, 2 – pístní tyč, 3 – křižák, 4 – ojnice, 5 – klika,
6 – převod na šoupátko, 7- setrvačník, 8 – šoupátko, 9 – Wattův rotační regulátor výkonu
Wattův parní stroj pracoval se sytou parou s tlakem několikanásobně vyšším, než
atmosférickým a po ukončení expanze byl vyfukován do okolí. Z toho vyplývá první
srovnání. Pro připomenutí si uvedeme obecný vzorec pro výkon pístového motoru:
[W]

Kde

Vz
pstř
nz

zdvihový objem motoru [m3]
střední pracovní tlak cyklu [Pa]
počet otáček za vteřinu na jeden cyklus [1/s]

Stirlingův motor se stejným zdvihovým objemem a stejným počtem otáček má tedy nižší
výkon, než parní stroj. Parní stroj navíc v naprosté většině případů byl konstruován jako
dvojčinný a Stirlingův motor měl zdvihové prostory 2, takže pro stejný výkon vycházel
výrazně větší. Parní stroj měl navíc určitou zásobu energie akumulovánu v relativně velkém
objemu kotle, takže byl schopen pružněji reagovat na změnu výkonu. Na druhé straně
potřeboval vodu a to zejména v některých oblastech způsobovalo problémy. Akumulační
schopnost kotle měla ale své stinné stránky. Teplo bylo třeba v kotli naakumulovat, tedy
najetí ze studeného stavu zabralo i několik hodin, zatímco rozběh Stirlinga vyžadoval nahřání
malého množství vzduchu a dal se zvládnout za několik minut.
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Pro větší přehlednost si shrneme porovnání do tabulky:

Porovnání parního stroje a Stirlingova motoru
Parní stroj
Stirlingův motor
Vyšší měrný výkon
Nižší měrný výkon
Rychlejší reakce na změnu výkonu
Pomalá reakce na změnu výkonu
Potřeba vody (ta všude není)
Pracovní médium je vzduch
Dlouhá doba najetí (hodiny)
Doba najetí v minutách
Topič se státní zkouškou
Obsluha s nižší kvalifikací
Kotel – tlakový systém, který podléhá revizi Pracovní tlaky nízké
Vysoká spotřeba oleje
Nízká spotřeba oleje
Opotřebení součástek
Nízké opotřebení
Složité rozvody
Jednodušší konstrukce
Vysoká hlučnost
Nízká hlučnost
Vysoká cena
Nízká cena
Parní stroj měl tedy při volbě přednost tam, kde záleželo na velikosti a hmotnosti motoru,
počítalo se s rychlou změnou výkonu a naopak nevadilo, že je nutná vysoká kvalifikace
obsluhy, že je motor hlučnější, složitější a dražší. Tímto výčtem se Stirlingův motor dostával
do pozice stroje, který je vhodný tam, kde pojede v ustáleném režimu a nikdo se o něj celkem
nebude starat, jen mu podle potřeby přiloží, nebo tam, kde jsou problémy s vodou, případně
tam, kde je nutný tichý chod. Proto se tato motory během 19. století používali v suchých
oblastech Spojených států, zejména na
čerpání vody ze studní, na čerpání vody
v kamenolomech na pohon navijáků a
jeřábů a jako zajímavost se uvádí použití
malých Stirlingových motorů pro pohon
stolních ventilátorů nebo pro pohon
zubařských vrtaček. Zejména tato
aplikace je zajímavá a jistě přinesla
velkou humanizaci zubařské práci,
protože do té doby se uvádí pohon
zubařských vrtaček lidskou silou. (Na
Wikipedii je uveden obrázek pohonu
zubařské vrtačky šlapáním a pro ilustraci
je uvedeno zařízení, které si tehdejší
zubař upravil z kolovrátku své matky).
Pro představu: Stirlingův motor systému
Rider (Obr. č. 42) o výkonu 1HP při
100ot./min. měl údajně vrtání přibližně
240mm a zdvih 350mm. Jednoduchým
výpočtem zjistíte, že motor s výkonem
0,736 kW měl zdvihový objem 16
litrů!!!!
Obr. č. 42 Stirlingův motor systému Rider
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Pro představu o rozšíření Stirlingova motoru
v 19. století je možno uvést, že tento motor
měla ve svém výrobním programu Strojírna
a slévárna A. Smékala v Čechách pod
Kosířem. Firma vyráběla hasičskou
techniku a Stirlingův motor byl použit pro
pohon mobilní stříkačky (Obr. č. 43).
Obrázek je z katalogového listu firmy a i na
poměrně nekvalitním vyobrazení jsou patrná
typická dvířka kamen na tuhá paliva.
Označení HMP znamená Heisluft Motor
Pumpe,
tedy
pumpa,
poháněná
teplovzdušným motorem. V porovnání
s parní pumpou byla tato pumpa rozměrově
menší, nevyžadovala kotel a zásobu vody a
pro najetí do provozního stavu stačilo
několik minut. Kotel parní stříkačky musel
ohřát celý objem do bodu varu a to nějakou
dobu trvalo.

Obr. č. 43 Mobilní hasičská pumpa
se Stilingovým motorem
Poslední příklad Stirlingova motoru z 19. století je uveden na Obr. č. 44. Nenechte se mýlit
tím, že se v textu hovoří o Hockově motoru. Vídeňský výrobce měl patrně patentovánu nějaké
technické vylepšení Stirlingova motoru a proto je stroj uváděn jako patent Martin & Hock, ale
jedná se o teplovzdušný motor, tedy Stirlingův. Text inzerátu Pražských hospodářských novin
z 31.5.1878 je ponechán úmyslně ponechán původní, jen je sestříhán tak, aby zabral malou
plochu. Můžete si všimnout popisu předností tohoto motoru proti jiným pohonům. Píše se tam
například: „Hockův stroj jde tiše, nepodléhá tak častým pohromám a tudíž nevyžaduje tak
častých oprav jako jiné stroje, neboť jest velmi jednoduchý.“ Dále se dočtete: „Motor Hockův
nepodléhá také nebezpečí, neboť kotel se nemůže roztrhnout, poněvadž ho není, pracujeť
motor ten bez páry a vody; nepodléhá schválením úředním ani revizím atd. Obsluha je
nepatrná, neb dělník nemusí stále u něho býti, ale potřebuje teprve za hodinu až dvě přiložiti,
přičemž jinou práci vykonávati může.“
Neuvádím tyto výňatky proto, abych zesměšňoval nebo naopak zvýrazňoval tehdejší češtinu,
ale jako důkaz toho, co je uvedeno v předešlém textu takříkajíc slovy očitého svědka.
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Obr. č. 44 Inzerát Pražských hospodářských novin, který nabízí Hockův teplovzdušný motor
pro pohon hospodářských strojů.
6.2 Nástup spalovacích motorů s vnitřním spalováním
Na konci 19. Století se objevují pístové spalovací motory s vnitřním spalováním tedy pístové
spalovací motory, které běžně známe. Objevují se v provedení čtyřdobém (čtyřtakt) a
dvoudobém (dvoutakt). Jako první není, jak se všeobecně uvádí motor německého
konstruktéra N. A. Otto. Již v 2. polovině 19. století – Francouz J. E. Lenoir předvedl –
předvedl stacionární plynový motor. Jako palivo se uvádí svítiplyn, výkon 2,2 kW, motor byl
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dvojčinný, dvoudobý. V roce 1876 - německý technik N. A. Otto – předvedl rovněž
stacionární čtyřdobý plynový, výkon 2,2 kW, 180ot/min. prototyp pro zážehový čtyřdobý
pístový spalovací motor (Ottův oběh spalovacího motoru). Uvádí se, že pan Otto začal pokusy
se spalovacími motory v roce 1860, kdy si zakoupil motor, který vyráběl Lenoir. Pro jeho
motory se mimo názvu zážehové používal výraz výbušné motory a jako nejčastější palivo se
používal benzín. O několik let později - 1897 (uvádí se i 1892) opět německý technik Rudolf
Diesel představil svůj motor, u kterého k iniciaci spalování docházelo v důsledku zvýšení
teploty vzduchu ve válci v důsledku komprese. Motor byl opět stacionární a jako palivo byl
použit olej, některé prameny uvádí minerální, patrně mazací olej, jiné bioolej, údajně oříškový
(asi z podzemnice olejné, známější pod názvem burské oříšky). Výkon 13 kW při 154 ot/min.
Prototyp tohoto čtyřdobého motoru byl označen jako motor vznětový, nebo také dieselův
(Dieselův oběh spalovacího motoru).
Nástup těchto motorů znamenal konec teplovzdušných motoru. Základní důvod byl podobný,
jako u pístového parního stroje. Stirlingův motor s atmosférickým plněním a teplotou
v expanzním prostoru do 500°C (víc tehdejší materiály nevydržely) musel mít opět výrazně
větší pracovní prostor pro dosažení stejného výkonu, jako pístový spalovací motor s vnitřním
spalováním. Rozdíl se začal
zvětšovat od okamžiku, kdy
se
motory
s vnitřním
p
spalováním začaly dělat
s otáčkami v řádu tisíců za
minutu. Tento rozdíl si
můžeme
prezentovat
porovnáním
benzínového
(zážehového)
čtyřdobého
motoru se Stirlingovým
motorem.
Před
porovnáváním je vhodné
připomenout rozdíl mezi
ideálním
a
skutečným
cyklem
o
Ottova
a
Stirlingova motoru. Na Obr.
č. 45 je uvedeno porovnání
cyklu ideálního Ottova
cyklu se skutečným cyklem
čtyřdobého
zážehového
motoru.
Připomeneme
si
V
Obr. č. 45 – Ideální (plnou čarou) a skutečný
ještě,
že
plocha
pV
(čárkovaná čára) Ottův cyklus v pV
diagramu odpovídá práci
diagramu
motoru. Z porovnání je
vidět, že odchylka práce ideálního a skutečného cyklu není nijak dramatická. Uvádí se, že
práce skutečného cyklu je cca 90%.
Na Obr – č. 46 je uvedeno podobné porovnání ideálního a skutečného cyklu Stirlingova
motoru. Na první pohled je patrný výrazný rozdíl mezi ideálním a skutečným cyklem. Ten
ideální je určen s nereálným předpokladem. Že v určitý moment je v celém prostoru motoru
stejná teplota, což naprosto neodpovídá pravdě. Pro výpočet z ideálního cyklu pak musíme
předpokládat, že skutečná práce Stirlingova motoru odpovídá maximálně 40 % práce cyklu
ideálního.
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Obr. č. 46 – Ideální (plná čára) a skutečnýV (čárkovaná čára) Stirlingův
cyklus v pV diagramu
6.3 Porovnání vznětového motoru se Stirlingovým motorem
Pro porovnání byly zvoleny rozměry podle zkušebního Stirlingova motoru, na kterém jsme
prováděli měření. Stirlingův motor i zážehový motor mají tedy stejný průměr pístu a délku
zdvihu (tedy stejný zdvihový objem, ostatní hodnoty, jako je kompresní poměr a otáčky
motoru byly zvoleny podle obvyklých hodnot obou typů motoru. Zadané a vypočtené
parametry jsou uvedeny v následující tabulce, porovnání obou ideálních oběhů v pV diagramu
je na Obr. č. 47. Zážehový motor byl počítán pro dvoudobou i pro čtyřdobou konstrukci.
Ideální vnitřní práce je určena z plochy ideálního diagramu, přepočet na vnitřní výkon je
proveden pro reálné otáčky a přepočtem poměru ploch ideálního a skutečného oběhu.
Stirlingův motor byl počítán s teplotou ve studeném (kompresním) prostoru 20°C, v horkém
(expanzním) prostoru 600°C. Teploty byly voleny poněkud optimisticky. Udržet teplotu
v kompresním prostoru na tak nízké hodnotě vyžaduje intenzívní a účinné chlazení. Teplota
v expanzním prostoru je poměrně vysoká a vyžaduje použití velmi kvalitních materiálů. Je
známo, že v pracovním prostoru spalovacích motorů a vnitřním spalováním je teplota nad
2000°C. Tato teplota je ale pouze krátkodobá v určité části cyklu a motor je chlazen. Horký
prostor Stirlingova motoru z principu chlazen být nemůže a materiál je tedy této teplotě
vystaven po celou dobu provozu. Při porovnání zaujme velký rozdíl mezi kompresním
poměrem Stirlingova a Ottova motoru, ale ten vyplývá z principu konstrukce. Kompresní
poměr u spalovacích motorů je definován jako poměr objemu pracovního prostoru
v okamžiku, kdy je píst v dolní úvrati, (tedy je největší) k objemu, kdy píst je v horní úvrati (a
je tedy nejmenší). U Stirlingova motoru je součástí objemu pracovního prostoru i objem
výměníků, čímž tento objem výrazně narůstá, a proto je kompresní poměr Stirlingova motoru
výrazně menší. Otáčky byly voleny podle typu motoru. Stirlingův motor mívá otáčky řádově
ve stovkách otáček za minutu, zážehový motor v tisících za minutu.
Na diagramu zaujme jednak posunutí diagramu Stirlingova motoru (je dáno jeho kompresním
poměrem) rozdíl tlaků obou oběhů.
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Obr. č. 47 – Porovnání pV diagramu ideálního oběhu Stirlingova a zážehového motoru
Ve vypočtených hodnotách je patrný narůstání diference mezi Stirlingovým motorem a
zážehovým motorem. Vnitřní práce ideálního cyklu je u vznětového motoru přibližně
čtyřnásobná, výkon ideálního cyklu výrazně narůstá vlivem vyšších otáček vznětových
motorů a výkon skutečného cyklu je u vznětových motorů ještě výrazně vyšší než u
Stirlingova motoru v důsledku horšího poměru mezi ideálním a skutečným digramem
(v tabulce je tento poměr označen jako vyplnění ideálního diagramu).
Malý měrný výkon a pomalá reakce na změnu příkonu byly výrazným hendikepem pro
Stirlingův motor při nástupu motorů s vnějším spalováním. Měly sice některé výhody, ale
v celkovém srovnání prohrávaly.
Spalovací motory začaly vítězné tažení a postupně vytlačovaly teplovzdušné motory na okraj.
Dá se říci, že se ještě nějakou dobu držely tam, kdy byly nainstalovány, ale náhradu po
skončení životnosti většinou představoval agregát se zážehovým nebo vznětovým motorem a
tak se koncem 20. let 20. století se můžeme dočíst v závěru krátké kapitolky věnované těmto
motorům v učebnici fyziky pro střední školy lakonickou větu: "Dále nebudeme se již těmito
motory zabývat, neboť jejich hospodářský význam není takřka žádný."
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Tabulka porovnání hodnot Stirlingova a Ottova motoru s atmosférickým plněním

Stirling Otto4
Otto2
0,1MPa 0,1 MPa 0,1 MPa
192
192
192
1,5
10
10
600
3000
3000

Plnící tlak
Zdvihový objem
cm3
Kompresní poměr
Otáčky motoru
1/min
Vypočtené hodnoty
Vnitřní práce ideálního cyklu J/cyklus 46,2
Vnitřní výkon ideálního cyklu
W
462,3
Vyplnění ideálního diagramu
0,4
Vnitřní výkon skutečný
W
184,9
3
Měrný výkon
W/cm
1,0

221,5
221,5
5538,2 11076,5
0,9
0,9
4984,4 7975,1
26,0
41,5

Udělejme si podobné porovnání, jako jsme udělali pro parní stroj.

Zážehové a vznětové motory
Okamžitý start
Vysoký střední tlak
Rychlá reakce na změnu výkonu
Malý měrný pracovní objem
Vysoká spotřeba oleje
Ušlechtilá paliva (V té době nebyl problém)
Hlučnost (V té době nebyl problém)
Vysoké emise (V té době nebyl problém)

Stirlingovy motory
Doba najetí v minutách
Nízký střední tlak
Dlouhá reakce na změnu výkonu
Velký měrný pracovní objem
Nízká spotřeba oleje
Možnost použít méně ušlechtilá paliva
Nízká hlučnost
Nízké emise

6.4 Renesance Stirlingova motoru
Jako impulz pro nový zájem o Stirlingův motor uvádí se problém, který řešila holandská firma
Philips na konci 30. let 20. století. Tato firma v té době dostala od armády zakázku na
vyvinutí mobilní radiostanice s velkým výkonem. Taková radiostanice při tehdejším stavu
radiotechniky představovala malý náklaďák a měla velkou spotřebu elektrické energie. Při
hledání tichého zdroje si technici firmy vzpomněli na nízký hluk Stirlingova motoru. Pro
představu, provozní hluk Stirlingova motoru uvádí se kolem 50 dB, přičemž 52 dB je obvyklá
hodnota moderní kuchyňské kompresorové ledničky. Technici firmy Philips zvolili
uspořádání Beta a rombickým mechanismem a při snaze minimalizovat rozměry přišli na
několik důležitých věcí. Především nahradili dosud používaný vzduch héliem, které má
mnohem lepší tepelné vlastnosti a atmosférické plnění nahradili plněním na vysoký tlak.
Nasazení helia zvýšilo účinnost a umožnilo vyšší otáčky, přetlaková koncepce zvýšila měrný
výkon. Nárůst měrného výkonu s použitým plnícím tlakem je uveden v diagramu na Obr. č.
48 a následující tabulce. Jsou tu uvedeny hodnoty pro Ottův čtyřdobý motor a Stirlingův
motor s atmosférickým plněním a s plněním na 1 MPa a 2,7 MPa, kdy se měrný výkon
Stirlingova motoru pro zadané otáčky vyrovná měrnému výkonu čtyřdobého motoru
vznětovému. Další hodnoty byly voleny obdobně jako u předešlého případu, Stirlingův motor
je pro porovnání opět počítán jako teplovzdušný, vliv helia a jiných plynů na účinnost
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Stirlingova motoru je uvedena v kapitole 2.1.2. Z pV diagramu vyplývá poměrně velká práce
ideálního Stirlingova cyklu oproti cyklu Ottovu, ale to je dáno především nízkými otáčkami a
nízkým stupněm vyplnění ideálního diagramu.

Obr. č. 48 Porovnání ideálního cyklu zážehového motoru s atmosférickým plněním
s ideálním oběhem Stirlingova motoru s různým plnícím tlakem
Firma Philips se zabývala vývojem agregátu se Stirlingovým motorem asi 10 let a výsledná
koncepce byl motor typu beta s rombickým mechanismem, plněný héliem. Průměr pístu byl
55 mm, délka zdvihu 27 mm, elektrický výkon 180/200 W a na začátku 50. let byla zahájena
výroba ověřovací série, která měla mít 250 ks pod označením MP1002CA a byla označována
jako Bungalov set. Schéma motoru je uvedeno na Obr. č. 49, pohled na celou jednotku je na
Obr. č. 50. Palivem měl být olej do lamp, se zdůvodněním, že je levný a všude dostupný.
Vyrobeno bylo asi 150 ks a po té firma Philips ukončila další práce se Stirlingovým motorem.
Důvod? Rozvoj polovodičů a elektroniky vůbec způsobil, že zdroj tohoto typu přestal být pro
firmu zajímavý.
Pro zájemce uvádím odkaz na internet, kde je několik klipů, věnovaných tomuto agregátu a
Stirlingově motoru vůbec.
http://www.youtube.com/watch?v=M9UKu-AP02k
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Tabulka porovnání hodnot Ottova motoru s atmosférickým plněním se stirlingovým motorem
s různými plnícími tlaky

Stirling Stirling Stirling Otto4
Plnící tlak
0,1MPa 1,0MPa 2,7MPa 0,1 MPa
3
Zdvihový objem
cm
192
192
192
192
Kompresní poměr
1,5
1,5
1,5
10
Otáčky motoru
1/min
600
600
600
3000
Vypočtené hodnoty
462,3 1248,2
Vnitřní práce ideálního cyklu J/cyklus 46,2 4623,1 12482,5 221,5
Vnitřní výkon ideálního cyklu
W
462,3
0,4
0,4
5538,2
Vyplnění ideálního diagramu
0,4
1849,3 4993,0
0,9
Vnitřní výkon skutečný
W
184,9
9,6
26,0
4984,4
3
Měrný výkon
W/cm
1,0
600
600
26,0
6.5

Stirlingův motor od 50. let 20. století

6.5.1 Stirlingův motor v kosmickém výzkumu
Výsledky prací firmy Philips neobsahoval jenom návrh na agregát MP1002CA, ale shrnovaly
výsledky prací více než 10 let. O tato výsledky projevila agentura NASA a odkoupila je pro
účely kosmického výzkumu. Pracovníci této agentury pochopili základní přednost Stirlingova
motoru. Stirlingův motor nepotřebuje ke svému provozu palivo. Potřebuje teplo a není
důležité, z jakého zdroje je přivedeno. Proto se Stirlingův motor jevil jako vhodný zdroj
zejména pro tzv. hloubkový kosmický průzkum, tedy pro sondy, které míří mimo sluneční
soustavu. Solární fotovoltaické články nepřicházejí v úvahu a jakýkoliv jiný motor by
vyžadoval zásoby kyslíku. Pro tato účely byl navržen a vyroben Stirling Radioisotope
Generator (SRG), tedy generátor se
Stirlingovým
motorem,
poháněný
teplem z radioizotopů. Schéma tohoto
generátoru je uvedeno na Obr. č. 51,
pohled na jednotku na Obr. č. 52.
Obr. č. 49 Schéma Stirlingova motoru
firmy Philips
1 – expanzní prostor
2 - kompresní prostor
3 - vstup chladicí kapaliny
4 – tepelná izolace mezi horkým
a studeným prostorem
5 – přemísťovací píst
6 – kompresní píst
7 – Rombický mechanismus

57

Obr. č. 50 – Agregát MP1002CAfirmy Philips z Technického muzea Mnichov

Obr. č. 51 - Schéma generátoru SRG pro agenturu NASA.
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Ze schématu je patrno, že se jedná o Stirlingův motor typu Beta s volným přemísťovacím
pístem a lineárním generátorem elektrického proudu, který nevyžaduje převod přímočarého
vratného pohybu pístu na pohyb rotační. Z obr. č. 52 je patrno, že celý agregát je koncipován
jako hermeticky uzavření nádoba, která je natlakovaná pracovním plynem nad nejvyšší tlak
v pracovním prostoru a tím zabraňuje úniku pracovního plynu. Podle dosavadních výsledků
s těmito jednotkami se předpokládá nepřetržitý provoz jednotek po dobu cca 30 let a důvodem
k přerušení jejich provozu bude vyčerpání radioizotopů, které je ohřívají. Tyto jednotky jsou
koncipovány tak, že celou dobu své životnosti nevyžadují z pochopitelných důvodů žádnou
údržbu. Na druhé straně je to případ, kdy výrobní náklady nejsou limitující a teda se nejedná o
běžnou komerční záležitost.

Obr. č. 52 - Generátor SRG pro agenturu NASA
6.5.2 Air Independent Power
Další obor, který projevil zájem o jednu z předností Stirlingova motoru, tentokráte o jeho
tichý chod byli ti, kteří potřebují tichý pohon nezávislý na vzduchu (AIP - Air Independent
Power) a to jsou konstruktéři ponorek. Ponorky, používané v průběhu obou světových válek
měly dva pohony. Při plavbě na hladině je poháněly Dieselovy motory a při plavbě pod
hladinou elektromotory, které braly energie z baterie akumulátorů. Potíž byla v tom, že
akumulátory měly omezenou kapacitu, bylo nutno je nabíjet, a to se provádělo při plavbě na
hladině. S pokrokem techniky lokalizace ponorek v průběhu 2. světové války začal být
problém pro ponorku udržet se na hladině po dobu potřebnou k nabití baterií. Nouzové řešení
byla větrací trubice (tzv. Šnorchl), která umožňovala přívod vzduchu z atmosféry do ponorky,
plující v malé hloubce, ale hluk Dieselových motorů komplikoval život posádce a usnadňoval
lokalizaci ponorky pro jejich pronásledovatele. Jaderný pohon, který se začal do ponorek
dávat tuto situaci řešil, ale je velmi nákladný a nehodí se pro menší ponorky a tak se v 60.
letech minulého století začali zabývat ve Spolkové republice Německo vývojem Stirlingova
motoru pro pohon ponorek. Tato práce byly ukončeny na konci 80. let 20. století v souvislosti
se změnou politické situace v Evropě. Paralelně s tím však pracovala na této problematice
švédská firma Kockum. V 80. letech 20. století byl pokusně instalován Stirlingův motor jako
agregát pro pohon ponorky pod hladinou na švédské ponorce HMS Näcken a po úspěšných
zkouškách je komerčně nabízen pro ponorku typu Gotland. Stirlingův motor, který firma
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Kockum používá je dovážen z USA (firma Stirling Energy Systems –SES) a jedná se o
koncepci víceválcového motoru s dvojčinnými písty. Schéma motoru a pohled na motor je
uveden na Obr. č. 53. Na Obr. č. 54 je znázorněno umístění jednotky v trupu ponorky a na
Obr. č. 55 je uvedeno schéma celého AIP systému. Za povšimnutí stojí, že systém má čtyři
zásobníky. V prvním je palivo (motorová nafta) v druhém helium na doplnění ztrát
pracovního média a v dalších dvou je kyslík a dusík, ze kterých se míchá spalovací vzduch.
Tyto dva plyny jsou patrně v kapalném stavu, což umožňuje výrazné zvýšení zásoby vzduchu
pro provoz motoru. Doba pobytu pod vodou je potom omezena pouze zásobou vzduchu pro
posádku a potřebný pobyt na hladině lze omezit pouze na vyvětrání ponorky. Stirlingův motor
pracuje v ustáleném režimu a pohání elektrický generátor. Vyrobená elektrická energie pohání
elektromotor a přebytky jsou akumulovány v baterii akumulátorů. Z akumulátorů se bere
elektrická energie pro potřebnou regulaci výkonu, jedná se tedy o hybridní pohon.

Obr. č. 53 – Schéma motoru fy Kockum a pohled na tento motor
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Obr. č. 54 – umístění pohonné jednotky v trupu ponorky Gotland

Hélium

Dusík

Výfuk

Stirlingův
motor

Hnací
elektromotor

Generátor

Palivo

Kyslík
Baterie akumulátorů

Obr. č. 55 – Schéma AIP systému pro pohon ponorky
6.5.3 Použití Stirlingova motoru pro kogeneraci energie
Pro použití Stirlingova motoru v kogenerační výrobě elektrické a tepelné energie mluví dvě
vlastnosti tohoto motoru. Jinak jeho tichý chod, jednak možnost využit i méně ušlechtilá
paliva než jsou paliva plynná a kapalná. Velmi vhodný je pak pro tzv. mikrokogeneraci, tedy
pro jednotky s elektrickým výkonem v řádu kilowat.
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Mikrokogenerační jednotky se Stirlingovým motorem na plynná paliva
I když Stirlingův motor umožňuje využití méně ušlechtilých paliv, řada výrobců dá
minimálně v první fázi vývoje přednost plynnému, respektive kapalnému palivu. Tento postup
je dán myšlenkou, že je třeba napřed vyřešit vlastní Stirling a pak se zabývat řešením
spalování. V posledních letech přibývá firem, které tyto jednotky uvádějí ve svém výrobním
programu. Uvedu jen několik příkladů ve dvou výkonových úrovních.
Prvním reprezentantem je pro nás poměrně exotická firma WhisperGen z Nového Zelandu.
V její nabídce je dlouhodobě jednotka Whispergen 1, s elektrickým výkonem 1 kW a
tepelným výkonem 7-14 kW. Uspořádání motoru je 4 válcový dvojčinný Stirlingův motor
(schéma na Obr. č. 19). Čtyři válce jsou uspořádány do čtverce, převodový mechanismus je
rotující šikmá deska. Reálné uspořádání je uvedeno na Obr. č. 56 vlevo, napravo je pohled na
celou jednotku, která je svým výkonem vhodná pro větší rodinný dům. Palivo je zemní plyn,
ale podle některých informací je možná i varianta na kapalné palivo (motorová nafta)

Obr. č. 56 – Kogenerační jednotka Whispergen1 – řez motorem a pohled na jednotku
Firma Whispergen má v nabídce ještě kogenerační jednotku Cleanergy 9, která může spalovat
zemní plyn, bioplyn a LPG. Základem jednotky je Stirlingův motor v uspořádání Alfa.
Elektrický výkon je uváděn 2 – 9 kW, tepelný výkon 8 – 26 kW, hodí se tedy pro větší
objekty, pracovní plyn je helium.
Poměrně novým zástupcem v této kategorii je firma Wiesseman se svou jednotkou Stirling
Wiesseman VITOTWIN 300-W. Vznikla kombinací jednotky Mikro-KWK se Stirlingova
motoru typu Beta, který má volný přemísťovací píst a kompresní píst s pružinovým
mechanismem a lineárním generátorem s kotlem na odpadní teplo spalin. Elektrický výkon je
1 kW, tepelný výkon 3,6 - 26 kW. Podobně jako jednotka Whispergen 1 je koncipována jako
skříňka nástěnného plynového kotle, takže může být umístěna libovolně v interiéru objektu,
v některých případech bývá zakomponována jako jedna skříňka kuchyňské linky.
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Kogenerační jednotku s elektrickým výkonem 10 kW vyvinula také německá firma SOLO.
Jednotka byla vybavena Stirlingovým motorem typu Alfa, palivem byl zemní plyn, pracovní
plyn Helium.
Obdobnou jednotku vyvinula také česká firma TEDOM. Jednotka je vybavena Stirlingovým
motorem typu Alfa, palivem byl zemní plyn, pracovní plyn helium. Firma vývoj jednotky
ukončila a v současné době práce pokračují ve firmě Strojírny Bohdalice, o které bude řeč
ještě v dalším textu.
Kogenerační jednotky na dřevní odpad
První jednotka je produktem, který nabízí firma SUNMACHINE. Je vybavena Stirlingovým
motorem typu Alfa a je konstruována na dřevní pelety. Je vybavena zásobníkem na pelety,
které jsou podávány šnekovým podavačem do spalovací komory. Spaliny ohřívají ohřívač
motoru a odpadní teplo je vedeno do výměníku spaliny voda. Elektrický výkon je udáván 3
kW, tepelný výkon 10,5 kW. Pohled na tuto jednotku je uveden na Obr. č. 58.
Patrně největším představitelem v této kategorii je kogenerační jednotka Dánské firmy
STIRLING DK, jednotka Engine Model SD4-E. Tato jednotka je vybavena 4 válcovým
Stirlingovým motorem s dvojčinnými písty a její elektrický výkon je 35 kW, tepelný výkon je
udáván 90 kW. Pracovním plynem je helium a jako palivo mohou být použity dřevní štěpky
nebo pelety, bioplyn nebo pyrolýzní plyn. V případě požadavku na větší výkon nabízí firma
dodávku více jednotek a podle jejich internetových stránek mají instalace se dvěma i čtyřmi
jednotkami. Motor je uveden na Obr. č. 59.

Obr. č. 57 – Kogenerační jednotka Stirling Wiesseman VITOTWIN 300-W – řez motorem
a pohled na jednotku
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Obr. č. 58 – Kogenerační jednotka firmy SUNMACHINE

Obr. č. 59 – Stirlingův motor s elektrickým výkonem 35 kW dánské firmy STIRLING DK
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6.5.4 Solární jednotky se Stirlingovým motorem
Stirlingův motor se od prvopočátku jeví jako vhodný agregát pro solární jednotku. Jako první
se použitím teplovzdušného motoru s ohřevem sluneční energií zabýval údajně již zmiňovaný
John Ericsson. Umístění ohřívače do ohniska sférického zrcadla umožňuje koncentraci
slunečního záření v dostatečném příkonu. Tyto jednotky navíc bývají vybavena
mechanismem, který umožňuje natáčení jednotky za sluncem, takže jejich výkon je v průběhu
dne téměř konstantní. V devadesátých letech se vývojem takové jednotky zabývala již
zmiňovaná německá firma SOLO, která instalovala dvě tyto jednotky s elektrickým výkonem
6 kW na jihu Španělska. Stirlingův motor firmy SOLO je uveden na Obr.č. 60, solární
jednotka s tímto motorem na Obr. č. 61

Obr.č. 60 - Stirlingův motor firmy SOLO

Obr. č. 61 - Solární jednotka se Stirlingovým motorem firmy SOLO
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V USA firma Stirling Energy Systém (Stát Arizona), o které již byla řeč jako o dodavateli
motorů pro ponorky firmy Kockum vyvinula na základě svého motoru solární jednotku
s elektrickým výkonem 25 kW (Obr. č. 62). Jednotka má zrcadlo o průměru 11,5 m.

Obr. č. 62 - Solární jednotka firmy Stirling Energy Systmens s elektrickým výkonem 25 kW
V roce 2005 Southern California Edison oznámila dohodu o koupi solárních jednotek se
Stirlingovými motory od Stirling Energy Systém v průběhu dvacet let. Jedná se o plán
výstavby solární elektrárny v kalifornské poušti u San Diega se jmenovitým výkonem 500
MW. Jedná se tedy o projekt, který bude obsahovat 20 000 jednotek. Pohled na plánovanou
elektrárnu je pro představu uveden na Obr. č. 63.

Obr. č. 63 – Předpokládaná podoba solární elektrárny o výkonu 500 MW
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6.5.5 Stirlingův motor v České republice v současné době
Jak již bylo uvedeno, Firma TEDOM se zabývala vývojem kogenerační jednotky se
Stirlingovým motorem o elektrickém výkonu 10 kW. Byl zvolen Stirlingův motor typu Alfa a
jako palivo byl použit zemní plyn, pracovní plyn je hélium. Vývoj se dostal do fáze
ověřovacích prací. Firma TEDOM však v souvislosti se změnou strategie firmy tento vývoj
ukončila v roce 2010. Protože v této době probíhaly práce na vývoji solární jednotky s tímto
motorem v rámci dohody firmy TEDOM s firmou Strojírny Bohdalice, převzala práce na
vývoji Stirlingova motoru firma Strojírny Bohdalice a v roce 2012 bylo dosaženo
jmenovitého elektrického výkonu kogenerační jednotky. Zároveň byly v průběhu roku 2012
zahájeny zkoušky solární jednotky, vybavené upravenou verzí tohoto Stirlingova motoru. Na
projektu spolupracuje i Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava. Podrobnější údaje
jsou uvedeny na Obr. č. 64. Solární jednotky se Stirlingovým motorem stejně jako jiné solární
zdroje vyžadují pro svůj provoz solární energii s co největší dobou osvitu v roce. Z toho
důvodu není tento zdroj příliš vhodný pro naše končiny, a proto se předpokládá jeho vývoz do
vhodnějších lokalit. Nakonec německá firma SOLO postavila své zkušební jednotky na jih
Španělska a v USA plánují solární elektrárnu rovněž na jih do pouště u San Diega.
Jiné použití Stirlingova tepelného oběhu
Každý tepelný cyklus se dá provozovat jako přímý, kdy motoru dodáváme teplo, a motor
koná práci nebo jako nepřímý, kdy na základě práce, přivedené a spojku stroje odebírá teplo
chladnějšímu prostředí a předává jej teplejšímu prostředí (chladící agregát). Obdobně i u
Stirlingova motoru, kterému přestaneme dodávat teplo, a budeme mu dodávat mechanikou
práci z jiného motoru, dojde k poklesu teploty v expanzním prostoru na velmi nízké hodnoty.
Uvádí se až teploty – 200°C při použití helia. Takto zapojený Stirlingův stroj se používá
v kryotechnice, tedy v technologii využívající velmi nízkých teplot.
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Teplovzdušné motory dynamické

Je zažité pravidlo, že když se mluví o teplovzdušných motorech, nebo motorech s vnějším
spalováním, myslí se tím motory objemové, pístové, tedy Stirlingovy. Do této kategorie však
svým principem patří i jedna varianta plynové turbíny, a sice spalovací turbína s uzavřeným
cyklem. Spalovací turbína, která je používaná v současné době, pracuje podle oběhu Ericsson
Braytnova, který je v ideální podobě tvořen dvěma izobarami a dvěma adiabatami, ve
skutečné podobě jsou adiabaty nahrazeny nevratnými adiabatami, protože skutečný stroj
pracuje se skutečným plynem. Ideální i skutečný oběh jsou uvedeny na Obr. č. 65. Agregát
spalovací turbíny může být realizován ve dvou podobách, v otevřeném a v uzavřeném cyklu,
tedy jako motor s vnitřním nebo s vnějším spalováním. V otevřeném cyklu (Obr. č. 66) je
agregát tvořen turbokompresorem, spalovací komorou a plynovou turbínou. Kompresor
nasává vzduch z okolí, stlačí jej na požadovaný tlak a stlačený vzduch je veden do spalovací
komory, kde spálením paliva (plynného nebo kapalného) ohřát pracovní plyn na požadovanou
teplotu a v závěrečné fázi cyklu horké spaliny expandují v turbíně a konají práci. V první fázi
tedy je podobně jako u pístových spalovacích motorů komprimován vzduch a v druhé části
v druhé části expandují spaliny, které jsou po ukončení expanze vypuštěny do okolí. Jedná se
tedy o klasický případ motoru s vnitřním spalováním. Druhá varianta Ericsson Braytnova
cyklu (uzavřený cyklus – Obr. č. 67) je koncipována tak, že v kompresoru je na požadovaný
tlak komprimován pracovní plyn (vzduch, helium, vodík). Zkomprimovaný pracovní plyn je
v ohřívači ohřát nepožadovanou teplotu a následně expanduje v turbíně, kde koná práci,
Vyexpandovaný plyn se vrací do kompresoru, ale musí být v chladiči ochlazen na původní
teplotu. Předností toho to uspořádání je, že turbína pracuje s čistým plynem, který neobsahuje
zplodiny hoření.
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Obr. č. 63 – Solární jednotka se Stirlingovým motorem firmy Strojírny Bohdalice
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Jako zdroj tepla může být použito libovolné palivo, nebo odpadní teplo z technologie.
Nevýhodou je, že utěsnění turbokompresoru a plynové turbíny je pouze ucpávkou, která má
určité objemové ztráty a pracovní plyn je nutno doplňovat. Otevřený cyklus plynové turbíny
je tedy klasickým případem motoru s vnějším spalováním a uvádí se v literatuře. O realizaci
jsem ale neslyšel a uvádím je jenom pro doplnění.

8

Teplovzdušné motory – motory budoucnosti

Tuto formulaci jsem dal na titulní stránku a bylo by vhodné udělat nějaký závěr o vyhlídkách
zapomenutých a znovu objevených motorů s vnějším spalováním. V textu byly shrnuty jejich
výhody a nevýhody. Názory technické veřejnosti se dosti výrazně liší a najdeme jejich
ortodoxní zastánce stejně jako odborníky, kteří se o nich vyjadřují jako o velmi zajímavém ale
prakticky celkem nepoužitelném řešení.
Pravdy bude asi jako obvykle někde uprostřed. Jsou aplikace, ve kterých se asi jiné motory
nemohou uplatnit. Představte si kosmickou sondu, která by byla vybavena diesel agregátem a
nesla si sebou zásobu paliva a vzduchu na třicet let. Stejně se určitě dá realizovat AIP systém
se zážehovým, nebo vznětovým motorem, ale jejich výrazně vyšší hlučnost bude představovat
značnou komplikaci. Výhoda tichého chodu Stirlingova motoru je i pro kogenerační jednotky,
ale v tomto případě vyhrávají motory s vnitřním spalováním mimo jednotek na biopalivo a
jednotek s výkonem v řádu několika kW. Důvod je prostý. Firma Whispergen uváděla
nedávno, že už má více než 2000 realizací. A to prosím za více než 10 let, tedy průměrně 200
ročně. Spalovací motory s vnitřním spalováním jsou používány z produkce automobilek a
jejich sériovost je podstatně vyšší a proto se dá předpokládat, že tam, kde se dá technicky
vyřešit, nasazení motorů s vnitřním spalováním budou motory s vnitřním spalováním
převládat.
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