Pracovní cykly
spalovacích motorů
Spalovací motory - historický vývoj
1807 – François Isaac de Rivaz - patent na motor s vnitřním spalováním a elektrickým zážehem
1860 – Jean-Joseph Étienne Lenoir – první komerčně úspěšný motor s vnitřním spalováním
1867 – Nikolaus Otto – dvoutaktní motor, 1876 čtyřdobý motor
1883 – Gotlieb Daimler – první benzínový motor
1897 – Rudolf Diesel – vysokotlaký motor se samočinným zážehem
1905 – Alfred Buechi – vynález turbodmychadla
Jean-Joseph Nicolaus August Gotlieb Daimler
1930 – Frank Whitle – patent na náporový proudový motor
Étienne Lenoir
Otto
(1834-1900)
(1822-1900)
(1832-1891)
1956 – Felix Wankel – funkční prototyp rotačního motoru

Typy spalovacích motorů s vnitřním spalováním v současnosti
Čtyřdobý vznětový
motor

Dle zapálení pohonné směsi
 Vznětové (Diesel)

Motor Mazdaspeed 3

 Zážehové (Otto)
http://library.thinkquest.org

Dle počtu dob v pracovním cyklu
 Dvoudobé
Pracovní cyklus proběhne za jednu otáčku
klikového hřídele. Na rozdíl od čtyřdobého
spalovacího motoru obstarávají přívod zápalné
směsi místo ventilů píst a kanály. V současnosti
jsou na ústupu pro nižší účinnost a znečištění
příměsemi nespáleného paliva ve spalinách.

Do pracovního prostoru je nasáván vzduch,
který se stlačuje. V optimálním stavu je
vstřikována rozprášená nafta. Palivo začne
hořet samovznícením ve vzduchu ohřátém
kompresí.
Do pracovního prostoru je nasávána směs
vzduchu a benzínové mlhoviny. Pracovní látka
je zapálena elektrickou jiskrou.

Rudolf Diesel
(1858-1913)

Felix Wankel
(1902-1988)

Dvoudobý zážehový
motor

 Čtyřdobé
http://www.mazdashow.info

Jeden pracovní oběh je vykonán za čtyři
zdvihy pístu (dvě otáčky klikového hřídele).

http://library.thinkquest.org

Pracovní cyklus čtyřdobého zážehového motoru
Závislost tlaku a objemu
pracovní látky v průběhu
jednoho cyklu

1-2 sání paliva

2-3 komprese paliva

3-4 expanze zplodin

4-1 výfuk zplodin

- sací ventil otevřen
- výfukový ventil uzavřen

- ventily uzavřeny
- v bodě Z dojde k zapálení směsi

- hoření palivové směsi
- ventily uzavřeny

- výfukový ventil otevřen
- sací ventil uzavřen

Termomechanický popis pracovních cyklů

Kompresní poměr

Popis tepelných oběhů je prováděn prostřednictvím
schémat a tepelných diagramů, nejčastěji typu p-V (tlakteplota) a T-s (teplota-entropie), přičemž rozlišujeme :
indikátorové diagramy – grafické záznamy průběhu
tlaků v pracovním prostoru
ideální diagramy – složeny z termomechanických změn
ideálního plynu v ideálních technických zařízeních
porovnávací diagramy – zjednodušené ideální diagramy

0-1 isobarické sání
1-2 adiabatická komprese
2-3 izochorický přívod tepla QH
3-4 adiabatická expanze spalin
4-1 izochorický odvod tepla QC
1-0 izobarický výfuk zplodin
Vš … škodný objem
Vz … zdvihový objem
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Diagramy nejčastějších tepelných cyklů spalovacích motorů

Cyklus zážehového Ottova motoru
Je převážně používán pro pohon osobních
automobilů.

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Energetický ústav
Technická 2896/2
616 69 Brno

Cyklus rovnotlakého Dieselova motoru
Kompresní poměr je vysoký, aby teplota po kompresi
byla vyšší, než teplota vznícení paliva.

Smíšený cyklus dle Sabata
Hoření probíhá z části při konstantním tlaku
a z části při konstantním objemu.

