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Reverend Stirling si léta páně 1816 podal 
patent na teplovzdušný motor. Zkazka praví, 
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

Reverend Robert Stirling

Vynález parního stroje, zejména po té, co jej vylepšil a 
patentoval James Watt v roce 1765 představoval konečně motor, 
který nebyl závislý na síle lidské nebo zvířecí, ani na 
nespolehlivé energii vody nebo větru a proto se používal ve 
velkém. Jenže materiály a měřící a zabezpečovací technika byla 
v začátcích a výbuchy kotlů byly často s katastrofálními 
následky. 



Grat Eastern byl svého času (dokončen 1859) největší 
parník světa. Při první zkušební plavbě došlo k výbuchu 
kotle, který si vyžádal šest lidských životů.



Porovnání 
parního stroje a Stirlingova motoru 

• Potřeba vody
• Dlouhá doba najetí 

(hodiny)
• Topič se státní zkouškou
• Kotel – tlakový systém 

který podléhá revizi 
• Vysoká spotřeba oleje
• Opotřebení součástek
• Složité rozvody
• Vysoká cena

• Pracovní médium je 
vzduch

• Doba najetí v minutách
• Obsluha s nižší kvalifikací
• Pracovní tlaky nízké
• Jednodušší zařízení
• Nízká spotřeba oleje
• Jednodušší konstrukce
• Nízká hlučnost
• Nižší cena



Principiální schéma
Stirlingova motoru
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Schéma Stirlingova motoru

1 - expanzní prostor, 2 - kompresní prostor, 

3 - ohřívač,  4 - regenerátor, 5 - chladič

Typ A Typ B Typ C



Schéma „sériového“ provedení 
Stirlingova motoru typu A



V průběhu 19. století a na počátku 20. 
století se začali objevovat nejrůznější 
použití Stirlingova motoru.

Čerpaly vodu pro skot a dobytek na 
vyschlém západě USA, v dolech, na 
železnicích a dodávaly vodu bezpočtu 
sídlům a statkům. 

Malé Stirlingovy motory poháněly 
zubařské vrtačky, domácí ventilátory, šicí 
stroje atd.. Velké typy byly používány k 
pohonu navijáků a v mnoha dalších 
průmyslových aplikacích. Jedním z 
výrobců těchto strojů u nás byla strojírna 
a slévárna A. Smékala v Čechách pod 
Kosířem. 

Na obr je uveden dvouválcový motor 
systému Rider o výkonu 1HP při 
100ot./min. měl údajně vrtání přibližně 
240mm a zdvih 350mm. 



Nástup spalovacích motorů 
s vnitřním spalováním znamenal
konec pro Stirlingův motor

• Okamžitý start
• Rychlá reakce na změnu 

výkonu
• Malý pracovní objem 

(na stejný výkon) 
• Vysoká spotřeba oleje
• Ušlechtilá paliva 

(V té době nebyl problém)
• Hlučnost

(V té době nebyl problém)
• Vysoké emise 

(V té době nebyl problém)

• Doba najetí v minutách
• Dlouhá reakce na změnu 

výkonu
• Velký pracovní objem 

(na stejný výkon)
• Nízká spotřeba oleje
• Možnost použít méně 

ušlechtilá paliva
• Nízká hlučnost
• Nízké emise

Zážehové a vznětové motory Stirlingovy motory



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." 
Teplovzdušné motory ještě nějakou dobu přežívaly 

v odlehlých oblastech, kde bylo problematické 
sehnat palivo pro spalovací motory, ale i tam 
časem vymizely. 



Návrat Stirlingova motoru
V roce 1938 firma N.V. Philips z Holandska, potřebovala kompaktní tichý zdroj 
energie pro armádní radiostanice s velkým výkonem, který na rozdíl od 
zážehových motorů nepoužívá zapalovací svíčky, a tudíž nevytváří interferenci 
radiových vln a začala pracovat na vývoji Stirlingova motoru o výkonu 200 W.

Tento pokus měl bohužel pouze krátké trvání, objev tranzistorů s mnohem menší 
spotřebou umožňoval napájení z akumulátorů a malé elektrocentrály ztratily svůj 
význam a firmy Philips v 50. letech 20. století vývoj ukončila.

Nicméně tato epizoda měla velký význam pro Stirlingův motor. Konstrukce 
motoru Philips byla velice revoluční. 

Přetlaková koncepce umožnila zvýšit výkon motoru omezovaného do té doby 
atmosférickým tlakem (původní Stirlingovy motory měly za studena v pracovním 
prostoru atmosférický tlak, Philips používal plnění v řádu MPa).

Při hledání možností, jak zvýšit měrný výkon a účinnost zjistil, že plyny s nižší 
molekulovou hmotností, jako helium či vodík, jsou výhodnější než vzduch.. 



Výsledky od Philipse odkoupila NASA. 

Rychlý rozvoj technologie výroby materiálů, který 
nastal v padesátých letech minulého století, otevřel nové 
perspektivy i pro Stirlingův motor a proto se jevil jako 
vhodný zdroj energie pro kosmické sondy,které mají 
opustit sluneční soustavu a nemohou se spolehnout na 
fotovoltaické články, napájené sluneční energií. U těchto 
motorů jsou jako zdroj tepla používány radioizotopy a na 
základě zkušeností s prvními motory se předpokládá 
jejich životnost bez jakékoliv údržby cca 30 let 

(Stirling Radioisotope Generator SRG) 



Jiná současná použití



Další možnosti:
Malá kogenerace, tedy společná výroba 
elektrické a teplené energie. V tomto případě se 
využívá další výhodné vlastnosti Stirlingova 
motoru a tou je jeho tichý chod. Hlučnost 
Stirlingova motoru se uvádí cca 50 decibelů (52 
dB se uvádí jako hlučnost běžné kompresorové 
ledničky). 

Příklad:  jednotka fy WhisperGen z Nového 
Zélandu. Její elektrický výkon je 0,75 kW, tepelný 
5 kW. Je dodáván především pro osamělé 
objekty a bezmotorové zaoceánské jachty, ale je 
možné je použít i pro zajištění energií pro rodinný 
domek, případně byt. Jednotky má rozměry 450 
x 500 x 650 mm. Jako palivo se používá zemní 
plyn nebo motorová nafta. 



Jako další aplikace se 
objevují kogenerační 
jednotky uzpůsobení na 
spalování biopaliva. 
Příklad: kogenerační 
jednotka spalující dřevěné 
pelety. Jednotky je 
kompletně zakapotovaná a 
v kapotáži je i zásobník na 
dřevěné pelety. Jednotka 
má elektrický výkon 3 kW a 
tepelný 10,5 kW.



Stirling
fy Kockum



Stirling fy Kockum - schéma



Stirling fy Kockum – praktické 
použití







Děkuji za pozornost

A omlouvám se, pokud jsem nudil.


