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6.    ENERGETIKA, ENERGETICKÉ STROJE A SYSTÉMY  
 
 Energetika a energetické stroje jsou oborem, který pro strojírenství má 
rozhodující význam z hlediska potenciálních možností jak pro strojírenskou výrobu, 
tak pro provoz strojírenských výrobků, a je rovněž určující z hlediska dalšího rozvoje 
a perspektivy strojírenství. 
 
6.1 Energie – zdroje a přeměny 

Energie – Země – člověk – technika: Energie Země, chápaná z řeckého 
energie = činnost, je zejména energií mechanickou její rotace a translačním 
pohybem v Mléčné dráze. Energii otáčení Země, představující cca 2,57.1029 joulů, 
však nelze využít. Energii nitra Země (geotermální energii) lze využít zejména jako 
horkých zřídel k vytápění (Island,..). Na Zemi jako poněkud zploštělou a 
deformovatelnou planetu působí Slunce a Měsíc slapovými silami, vyvolávajícími 
příliv a odliv oceánů, využívaný v přílivových elektrárnách (Marémotrice de la Rance 
ve Francii). Pro život na Zemi má však rozhodující význam zářivá energie Slunce. 
Dopadající příkon na 1 m2 horní vrstvy atmosféry v kolmém směru je cca 1,3 kW. Při 
průchodu zemskou atmosférou se sluneční záření selektivně zeslabuje a asi 31 % 
dopadajícího záření se odráží zpět do vesmíru, asi jednu třetinu pohltí oceány a 
pouze 0,1 % absorbují zelené rostliny v procesu fotosyntézy. Energie pohlcená 
zemským povrchem se přeměňuje na energii větru, mořských proudů, příboje a 
způsobuje též vodní koloběh v přírodě a tím obnovitelný energetický zdroj – vodní 
energii. Ohřátý zemský povrch vyzařuje infračervené záření, které je pohlcováno tzv. 
skleníkovými plny v atmosféře, zejména oxidem uhličitým. Tím dochází k nárůstu 
průměrné teploty ovzduší (skleníkovému jevu). Technický pokrok, rostoucí spotřeba 
energie a zejména spalování fosilních paliv (ropa, uhlí, zemní plyn) způsobují 
akceleraci tohoto jevu. 
Pozn.: Skleníkový efekt na planetě Venuši, jejíž atmosféra je převážně tvořena oxidem 
uhličitým, způsobil teploty cca 470°C. 

Světová populace však spotřebovává energii velmi nerovnoměrně. Zatímco 
v afrických zemích je průměrná spotřeba na osobu a rok cca na úrovni primitivního 
zemědělce z dob 5000 let př. Kr. tj. asi 20 GJ, je spotřeba v Evropě desetkrát větší a 
v USA činí v průměru 350 GJ na obyvatele a rok. Kvalita života v současné “vyspělé” 
civilizaci se již nemůže opírat o neustálý růst spotřeby energie, ale o úsporné a 
efektivní využívání v technice, dopravě, ve službách a denním životě člověka. 
 
Formy a přeměny energie 

Ve strojírenské inženýrské praxi se jevila jako dominantní energie mechanická 
až potud, pokud nedochází k významnějším změnám teploty přetvářených materiálů 
či u strojních technologických zařízení. Uvažujme o přeměně kinetické energie 
automobilu, který zabrzdíme. Tato energie, která nemůže konat práci se sdělí ve 
formě tepla brzdám, obložení, pneumatikám a vozovce, které se ohřejí. Práce a teplo 
jsou tedy fyzikální veličiny, které se měří ve stejných jednotkách jako energie (joule). 
V procesním inženýrství v rámci energetických přeměn dochází k výrazným teplotním 
změnám, doprovázejícím mechanickou energii. Změna termodynamických potenciálů 
je zejména změnou entalpie a vnitřní energie systémů. U systémů s různými 
termodynamickými potenciály dochází ke sdílení tepla tj. nevratnému procesu, který 
je doprovázen nárůstem entropie. 
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Základní principy sdílení tepla jsou: 
Kondukce (vedení tepla), konvekce (proudění, přestup), radiace (záření). 

Kombinaci těchto procesů označujeme pojmem prostup tepla. 
Teplosměnná zařízeni pracující na principu sdílení tepla nazýváme výměníky 

tepla. Dle jejich užití je specifikujeme jako ohříváky, chladiče, přehříváky, 
kondenzátory, odparky apod. Z hlediska principu lze dělit výměníky do čtyř skupin: 

a) rekuperační výměníky, na kterých kontinuálně proudí dvě media (ohřívací 
a   ohřívané) a teplo se sdílí prostupem přes teplosměnnou oddělující 
stěnu 

b) směšovací, ve kterých je teplo sdílené smísením dvou medií 
c) regenerační, ve kterých si media střídavě předávají teplo prostřednictvím 

akumulační hmoty 
d) fluidní, ve kterých dochází ke sdílení tepla mezi horkými částicemi ve 

fluidní vrstvě a proudem druhého media. 
Těleso, které přijme teplo, zvýší svou vnitřní energii. Molekuly plynu, které 

jsou v neustálém chaotickém tepelném pohybu se pohybují rychlostí stovek metrů za 
sekundu. Takovýto chaotický pohyb představuje určitou kinetickou energii, kterou 
nazýváme tepelná energie. Molekuly jsou složeny z atomů, které jsou navzájem 
vázány chemickými silami elektrické povahy. Při chemické reakci se uvolňuje další 
část vnitřní energie – energie chemická. Chemická energie je také zdrojem lidských 
svalových pohybů a všech životních procesů. Atom je tvořen malým jádrem 
obklopeným obalem elektronů. Na jádro tvořené z protonů a neutronů je vázána 
obrovská energie jaderná. Elementární částice, k nimž patří protony, neutrony a 
elektrony mají vlastní energii částicovou, úměrnou své hmotnosti. Četné přírodní i 
technické procesy jsou vyvolány silami gravitačního a elektromagnetického pole. 
Alternátory poháněné turbinami pracují jako převodníky mezi energií mechanickou a 
elektrickou. Elektrická energie se stala nejvíce využívanou ušlechtilou formou 
energie. Energie elektromagnetického vlnění, energie zářivá, je vázána na vlny, 
které mají různé frekvence. Rozlišujeme vlny např. na radiové, mikrovlny a 
infračervené záření přenášející teplo, světelné záření, ultrafialové a rentgenové. 

Přeměny energií jsou vázány zákonem o zachování energie. Za autory tohoto 
zákona jsou považováni: německý lékař Robert Julius von Mayer (1814 – 1878), 
anglický pivovarník a fyzik James Prescott Joule (1818 – 1889) a německý lékař a 
fyzik Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz (1821 – 1894). Robert Mayer dal 
základ pro formulaci zákona o zachování energie z filosoficko-empirických úvah a 
pozorování: v tropech si povšiml, že neexistuje znatelný rozdíl mezi barvou tepenné 
a žilné krve, z toho usoudil, že lidský organismus zde nemusí vynakládat energii na 
udržování tělesné teploty a proces okysličování krve je méně intenzivní. James Joule 
zkoumal přeměny energie mechanické, elektrické a tepelné pomocí kalorimetru. 
Matematickou podobu dostal zákon o zachování energie v roce 1847 v Holmholtzově 
díle ”O zachování síly”. Zákon o zachování energie však není jediným zákonem, 
kterým se řídí přeměny energie. V technických procesech je nutno počítat 
s nevratností dějů (tření v ložisku, zabrždění automobilu, ohřev studenějšího tělesa 
teplejším prostředím, škrcení, …). Chceme-li využít tepelnou energii ke konání práce, 
nemůžeme to nikdy provést beze zbytku. Proto je zaváděn pojem účinnost přeměny, 
účinnost stroje nebo zařízení jako poměr mezi získaným výkonem a energií 
dodávanou za jednotku času (příkonem) a vyjadřujeme ji v procentech. Účinnost 
stroje musí být vždy menší než 100%. Tepelné a jaderné elektrárny například 
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přeměňují vždy asi jen jednu třetinu tepelné energie v energii elektrickou. Tepelné 
stroje (kotle, parní turbíny, spalovací motory, plynové turbíny, jaderné rektory,…) 
pracují vždy v rozmezí dvou teplot – mezi dvěma zásobníky tepla tj.  ohřívačem a 
chladičem. Teplo které odebereme ohřívači přeměníme z části v mechanickou práci 
a z části ho předáme chladiči. 

Zákony, kterými se řídí přeměny energie se zabývá část fyziky zvaná 
termodynamika. Její počátky sahají do roku 1824, kdy mladý francouzský inženýr 
Nikolas Léonard Sadi Carnot publikoval práci “Úvahy o pohybové síle ohně”. Zákon 
zachování energie představuje též první termodynamický zákon. Nevratné změny 
energie a statistický charakter termodynamických vazeb studovali skotský fyzik 
William Thomson (lord Kelvin), německý fyzik Rudolf Clausius a další. Formulovali 
druhý termodynamický zákon: při tepelné výměně těleso o vyšší teplotě nemůže 
samovolně přijímat teplo o nižší teplotě. Tento zákon bývá též formulován tak, že 
není možné sestrojit periodicky pracující stroj, který by jen přijímal teplo a vykonával 
stejně velikou práci. Teoreticky bychom mohli dosáhnout stoprocentní účinnosti 
přeměny tepelné energie, pokud bychom udržovali chladič na teplotě tzv. absolutní 
nuly (-273,15°C). Podle třetího zákona termodynamiky však této teploty nelze 
nikdy dosáhnout. 

Při technické realizaci energetických přeměn existují ještě další omezení, která 
musíme respektovat. Jedním z nich je též zákon omezení hustoty toku energie. 
Každé technické zařízení má určitou mez, danou jeho rozměry a odolností materiálů 
vůči teplotě, otáčkám a elektrickému proudu, kterou nemůže překročit. Některé formy 
energie např. energie větru, slunce, příboje a další mají nízkou hustotu 
energetického toku a nemůžeme je neomezeně soustřeďovat. Nelze kupř. pokrýt 
celý povrch Země slunečními kolektory nebo větrnými agregáty. 
Tab.: 6.1.: Přeměny forem energie: 

 
forma 

 
mecha-
nická 

 
tepelná 

 
elektrická 

 
zářivá 

 
chemická 

 
jaderná 

 
mecha-
nická 

 
vodní 

turbíny 

 
tření 

 
alternátory

 
- 

 
- 

 
- 

 
tepelná 

 
tepelné 
stroje 

 
radiátory 

 
termo-
články 

 
tepelné 
zářiče 

 
- 

 
termojad. 

reakce 
 

elektrická 
 

elektromo-
tory 

 
el. topidla 

 
transfor-
mátory 

 
výbojky 

 
elektrolýza 

 
urychlova-

če 
 

zářivá 
 

tlak záření 
 

solární 
kolektory 

 
fotočlánky

 
lasery 

 
foto-

syntéza 

 
- 

 
chemická 

 
svaly, 

výbušniny 

 
hoření 

 
galvanické 
články 

 
fluores-
cence 

 
chem. 
reakce 

 
- 
 

 
jaderná 

 
jaderné 
výbuchy 

 
jaderný 
reaktor 

 
- 

 
radio-

aktivita 

 
- 

 
jaderná 
reakce 
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Tab. 6.2.:Užívané jednotky energie – převody: 

  
joule 

 
elektronvolt 

 
kilowatthodina 

 
tmp 

 
joule 

 
1 J 

 
6,2.1018 eV 

 
2,8.10-7 kWh 

 
3,4.10-11 tmp 

 
elektronvolt 

 
1,6.10-19 J 

 
1 eV 

 
4,4.10-26 kWh 

 
5,5.10-30 tmp 

 
kilowatthodina 

 
3,6.106 J 

 
2,2.1025 eV 

 
1 kWh 

 
1,2.10-4 tmp 

 
tuna měrného 
paliva 

 
2,9.1010 J 

 
1,8.1029 eV 

 
8,1.103 kWh 

 
1 tmp 

 
Tab. 6.3.: Podíl energetických zdrojů na světové spotřebě energie: 

 
ropa 

 
uhlí 

 
zemní plyn 

 
vodní energie 

 
jaderná energie

 
44,5 % 

 
20,2 % 

 
18,5 % 

 
9,2 %

 
7,6 % 

 
Tab. 6.4.: Podíl energetických zdrojů na světové produkci elektrické energie: 

 
uhlí 

 
jaderná energie

 
vodní energie 

 
zemní plyn 

 
ropa 

 
42,7 % 

 
18,5 % 

 
18,5 % 

 
10,5 % 

 
9,7 % 

 
 
 

 
 
Obr. 6.1.: Technické aplikace ve spektru elektromagnetického záření 
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6.1.1   Energie z fosilních paliv 
Fosilní paliva, která jsou vyčerpatelným zdrojem energie se vytvářela po 

miliony let z odumřelé biomasy. Fosilní paliva se člení podle jejich skupenství na tuhá 
(rašelina, uhlí, koks, bituminózní břidlice, asfaltické písky, kapalná (ropa a její 
produkty) a plynná (zemní plyn a uměle vyrobené plyny z tuhých nebo kapalných 
paliv). 

V České republice jsou hlavní ložiska uhlí na severu a severozápadě Čech 
(hnědé uhlí o výhřevnosti 9,5 až 13,3 GJ/t) a v Ostravsko-karvinské oblasti (černé 
uhlí s výhřevností 18 až 29,2 GJ/t). Statistické údaje z roku 1998 udávají zásoby 
v ČR 3791 miliónů tun hnědého uhlí a 2356 miliónů tun černého uhlí. Karbonizací 
černého uhlí, tj. jeho ohřevem na vysokou teplotu bez přístupu tepla, vzniká koks. 
V procesu karbonizace vznikají i kapalné produkty – benzinové uhlovodíky, dehet, 
benzol, čpavek a voda. Dalším produktem karbonizace černého uhlí při teplotě 
1050°C je svítiplyn. Hlavním produktem však je koks, který je nezbytný pro výrobu 
železa ve vysokých pecích. Topný plyn a syntézní plyn pro chemickou výrobu se 
vyrábí přímým zplyňováním, tj. oxidační přeměnou tuhého paliva za účasti kyslíku a 
vodní páry. Perspektivní technologií je zplyňování uhlí ve fluidní vrstvě a kombinace 
zplyňování a produkce elektřiny a tepla. 

Bituminózní břidlice je tuhá šedočerná hornina, která obsahuje organickou 
látku kerogen. Zahřátím této látky na 447°C se extrahuje ropa a plyn. Bohatá ložiska 
mají výtěžnost až 250 kg ropy na tunu hlušiny. Asfaltické písky jsou písky nasycené 
dehtovou ropou. Těžba ropy z těchto fosilních zdrojů je zatím ekonomicky neefektivní 
a zpracovatelské technologie se vyvíjejí zejména v Kanadě a USA. Geologické 
odhady zásob bituminózních břidlic a asfaltových písků činí 379.109 tun a jsou vyšší 
než odhadované zásoby ropy. 

Ropa je světle žlutá až černá vícefázová směs kapalných, plynných a tuhých 
uhlovodíků. Zpravidla obsahuje 80 až 85 % uhlíku, 10 až 15 % vodíku a menší 
množství síry, dusíku a kyslíku. Ropa je složena z látek s rozdílnými body varu, takže 
z ní lze frakční destilací získat odděleně uhlovodíkové plyny, lehký benzin, těžký 
benzin, petrolej, plynový olej, mazut, olejové destiláty a asfalt. 

Zemní plyn vznikal zřejmě stejně jako ropa z organické hmoty převážně 
živočišného původu v prehistorických lagunách a zálivech mikrobiálním rozkladem při 
vysoké teplotě a tlaku a katalytickým působením okolních hornin. Existují však i 
abiogenetické hypotézy o vzniku zemního plynu, podle kterých se do nitra Země 
dostaly v době vzniku planety uhlovodíky z vesmírné hmoty. Při vysoké teplotě a 
tlaku se tyto uhlovodíky štěpily na metan, který pronikal k povrchu. Hlavní naleziště 
zemního plynu jsou v hloubkách několika set metrů až několika kilometrů při tlaku až 
50 MPa. Lokalizace světových nalezišť je značně nerovnoměrná, k největším 
nalezištím patří západní Sibiř, Irán, Severní Amerika, Severní Afrika a Severní moře. 
Ložiska jsou tak vydatná, že i při ztrojnásobení dnešní těžby by vystačila na celé 21. 
století. 
 
6.1.2   Energie z jaderného paliva 

Palivo jaderného reaktoru v podstatě tvoří dva izotopy uranu – štěpitelný 235U 
a množivý 238U. U tlakovodních reaktorů PWR (Pressurized light – Water moderated 
and cooled Reactor), kterých pracuje na světě asi 57 % (též JE Dukovany a JE 
Temelín), je   vstupním   palivem   slabě    obohacený uran, jehož obsah 235U činí 
3,1-4,5 % a zbytek je tvořen izotopem 238U. Po vyjmutí z reaktoru zůstane ve 



   

 96

vyhořelém palivu asi 0,7 – 1 % 235U a 93 – 94 % 238 U, dále je zde 1 % štěpitelného 
izotopu plutonia 239Pu, asi 3,5 % štěpných produktů, 0,4 % 236U a 0,1 % transuranů, 
mezi které patří neptunium, americium a další nuklidy. 

Chemickým zpracováním vyhořelého paliva se získají izotopové směsi jednak 
uranu a jednak plutonia, které se vracejí zpět do výroby a reaktoru. Zbylá frakce 
obsahuje štěpné produkty a neodstraněné transurany, což je považováno za vlastní 
radioaktivní odpad. Vsázka paliva do reaktoru je asi 81 tun uranu (92 tun UO2) ve 
tvaru malých válečků, tzv. pelet, které jsou uloženy v palivových proutcích (386 
v jednom palivovém proutku). Jedna peleta má hmotnost 4,8 gramů a energeticky 
nahrazuje 1,6 tuny hnědého uhlí. 
Pozn.: JE Temelín ušetří ročně 15 milionů tun hnědého uhlí. Štěpitelný izotop 235U, kterého je 
v přírodním uranu asi jen 0,7 % a je využíván v současných typech tzv. pomalých reaktorů, 
patří též k vyčerpatelným energetických zdrojům. Zásoby uranu by též stačily jen na několik 
desetiletí. Z tohoto důvodu jsou ve vývoji a demonstračním provozu elektrárny s rychlým 
množivým reaktorem FBR (Fast Breeder Reactor), který využívá jaderného paliva 50 až 
60krát účinněji. 

Tab. 6.5.:Efektivnost paliva podle výhřevnosti 
Paliva Výhřevnost (MJ.kg-1) 
Hnědé uhlí 11,4 
Suché dřevo 16,0 
Černé uhlí 21,3 
Benzin 42,7 
Petrolej 44,4 
Vodík 120,0 
Jaderné palivo pro JE Temelín 3,9.106 
Pozn.: U jaderného paliva místo výhřevnosti používáme termín vyhoření, které obvykle 
udáváme v megawattdnech na kilogram (1MWd = 8,64.104 MJ). 
 
6.1.3   Energie obnovitelných zdrojů 

Z hlediska časových měřítek života planetárního, živočišného či rostlinného 
můžeme formulovat některé zdroje energie jako obnovitelné. Zejména se jedná o 
energii vodní, biochemickou konverzi, geotermální energii, energii slapů, sluneční 
energii a tepelnou energii oceánů. Využívání obnovitelných druhů energií 
v současnosti je jen zlomkem celkové světové energetické spotřeby, která činí cca 10 
TW. 
 
Energie vodní 

Voda je nositelem energie mechanické, vnitřní energie tepelného pohybu 
molekul a energie chemické. Energie teplých mořských proudů je obrovská, např. 
Golfský proud má energii několikrát převyšující celkovou energetickou spotřebu USA. 
Její získávání je však technicky obtížné a z hlediska klimatických změn i 
nebezpečné. Nejintenzivněji je dosud využíváno mechanické energie vody, jejíž 
obnovitelnost je zajištěna vodním koloběhem v přírodě, obnovovaným sluneční 
aktivitou. Vodní stroje využívají kinetickou energii vody (vodní kola na spodní vodu, 
průtokové vodní elektrárny), tlakovou energii vody (danou přetlakem vody proti 
atmosférickým podmínkám) a potenciální energii vody (korečková vodní kola na 
horní vodu, Peltonovy turbíny, …). Principiálně rozlišujeme vodní turbíny na reakční 
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(přetlakové), které využívají kinetickou i tlakovou energii vody a turbíny akční 
(rovnotlaké) využívající hlavně energii kinetickou. U přetlakových turbin vstupuje 
voda do oběžného kola s přetlakem, který při průtoku vody turbinou klesá a použitím 
tzv. sací roury dosahuje i tlaků nižších než okolní prostředí. 

Vodní turbíny jsou technicky nejdokonalejší motory, které dosahují účinnosti 
až 95 % a jejich provoz je zcela ekologický. Nejvyšší účinnosti pro velké spády 
dosahuje Dériazova vodní turbína, která je verzí Kaplanovy turbíny s diagonálním  
(šikmým k ose) průtokem vody oběžným kolem. 
Pozn.: Viktor Kaplan (1876 – 1934) byl profesorem německé techniky v Brně. 

Velký význam pro hrazení špiček spotřeby v energetické síti mají přečerpávací 
vodní elektrárny. Tyto elektrárny mají vybudovanou umělou nádrž na kopci blízkém 
dolní nádrži (přehradě). V době nadbytku elektrické energie je čerpána voda do horní 
nádrže pomocí čerpadel, které jsou vlastně reverzně pracující turbíny. V době 
špičkové potřeby elektrické energie je voda z horní nádrže vypouštěna přes turbíny a 
generátory turbin dodávají špičkový  (výrazně dražší) proud do sítě. 
Pozn.: V Lucembursku hradí špičkovou spotřebu elektrické energie z vlastní přečerpávací 
elektrárny, která slouží též jako zdroj pitné vody. Relativně lacinou elektrickou energii pro 
stabilní spotřebu nakupují převážně z německých a francouzských jaderných elektráren. 

 

 
Obr 6.2.: Řez Kaplanovou turbinou  

Naše nejznámější přečerpávací elektrárny jsou např. Štěchovice, Dalešice a 
Dlouhé Stráně (650 MW). Největší přečerpávací elektrárnou světa je Dirnowic 
v severním Walesu s výkonem 1800 MW. 
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Mechanická energie vody je též využívána z přílivu a odlivu a mořského 
vlnění. Na severním pobřeží Bretaně, u ústí řeky Rance dosahuje rozdíl hladin mezi 
přílivem a odlivem 13,5 m. 24 vrtulových horizontálních turbin, instalovaných v hrázi 
ústí řeky Rance produkuje ročně asi 550 GWh elektrické energie. 

 
Energie větrná 

Využitelný výkon větru na Zemi se odhaduje asi na 3 TW, tedy asi na jednu 
třetinu současné spotřeby lidstva. Prakticky využitelné jsou jen rychlosti větru asi od 
3 do 20 m/s. Výkon neporušeného proudu vzduchu je úměrný třetí mocnině své 
rychlosti. Výkon větrné turbiny je však omezen na teoretické maximum jen asi 60% 
z výkonu neporušeného proudu. (Betzova mez). Tato mez plyne z řešeného extrému 
výkonové funkce dané aerodynamickou silou (rozdíl toku hybností přitékajícího a 
odtékajícího vzduchu) a unášivou rychlostí rotoru. 

Větrné motory jsou buď s vertikální osou rotace (Darrieusův rotor, Flettnerův 
rotor, plachtová větrná kola), horizontální osou rotace (rychloběžné a pomaloběžné 
vrtule, plachtové listy, …) a speciální větrné motory (vrtule v prstenci, termická věž, 
…). Současné moderní konstrukce větrných motorů využívají vztlakové síly při 
obtékání profilu křídel. Na náběžné straně křídla dochází k přenosu hybnosti 
zmenšením rychlosti proudu vzduchu a tedy zvýšením tlaku. Na odvrácené straně 
křídla je rychlost větší a vzniká podtlak. Rychloběžné motory tohoto typu dosahují 
účinnosti až 48 %. 
Pozn.: První záznamy v Čechách hovořící o větrném mlýnu u Strahovského kláštera jsou 
z roku 1277.  

Malá koncentrace větrné energie vyžaduje instalaci velkého množství rotorů, 
což znamená značné počáteční investice, zásah do krajiny a problémy s hlukem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6.3.: Větrné motory s horizontální osou rotace 
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Energie sluneční 
Tok sluneční energie dopadající na zemský povrch není stabilní a technické 

zařízení, které využívá slunečního záření musí být vybaveno akumulací a 
doplňkovými energetickými zdroji. Pro získání úspor ve vytápění domů se stále 
častěji užívá tzv. Trombého akumulační stěny, která je prosklenou stěnou umístěnou 
před fasádou budovy, využívající během dne skleníkového efektu k ohřevu vzduchu, 
který může být po západu slunce ventilačními systémy dopravován do užitných 
prostor (kupř. fasáda Technické knihovny v Liberci). 

V závislosti na růstu cen paliv a energií dochází k nárůstu investic do aktivních 
způsobů využívání sluneční energie ve fototermických a fotovoltaických zařízeních. 
Od poloviny dvacátého století se začaly vysokými investicemi budovat obří sluneční 
pece pro vývoj odolných keramických materiálů a metalických slitin např. na 
ochranné štíty raketoplánů. Ke známým pracovištím využívajícím parabolických 
zrcadel patří pece v Odeillu na francouzské části Pyrenejí a v předhůří Ťan-Šanu 
v Uzbecké republice. V ohnisku těchto zrcadel je dosahováno teplot kolem 4000°C. 

Solární systémy jsou převážně využívány jako zdroje elektrické energie a 
tepla: 

a) Aktivní systémy: 
- transformace na teplo: kapalinové kolektory, vzduchové kolektory 
- transformace na elektrickou energii: fotovoltaické články, tepelné sluneční  
  elektrárny 
b) Pasivní systémy 
- Trombého stěna, skleníky, zimní zahrady. 
V optimálním regulovaném provozu lze solárními systémy uspořit 50 až 70 % 

nákladů na ohřev teplé užitkové vody a 25 až 30 % nákladů na vytápění. 
Fotovoltaické systémy jsou investičně náročné a při současných cenách 

elektrické energie je jejich instalace bez státní podpory programů rozvoje 
obnovitelných zdrojů problematická. Koncem r. 1999 byl instalovaný výkon 
fotovoltaických panelů ve světě asi 1000 MW s předpokládaným ročním přírůstkem 
200 MW. V České republice byl v té době instalovaný výkon jen asi 75 kW. Z pohledu 
současných ekonomických bilancí (30 – 45 tisíc Kč na 1 m2) vychází i u 
nejpokročilejších systémů s vodíko-kyslíkovými palivovými články 1kWh desetkrát 
dražší než při odběru ze sítě. Vodík vyprodukovaný z přebytku elektrické energie 
užitý jako palivo pro spalovací motory prodraží 1 km jízdy ve srovnání s benzinovým 
motorem asi na třicetinásobek. 

 
 
Obr. 6.4.: Sluneční pec na tavení kovů  
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Energie geotermální 
Na geotermálních anomáliích je poměrně vysoká hustota tepelné energie. 

Geotermální zdroje pak můžeme členit na pole přehřátých par, pole mokrých par a 
nízkoteplotní pole. Parní zdroje lze využívat v tepelných elektrárnách, nízkoteplotní 
zdroje k vytápění i v kombinaci s tepelnými čerpadly. 

Největší geotermální elektrárna světa “The Geysers” v Kalifornii dává 
elektrický výkon 1224 MW a zásobuje ze 30ti procent městskou síť v San Francisku. 
Cena produkované el. energie je srovnatelná s cenou energie z jaderných elektráren. 

Hlavní město Islandu Reykjavik je prakticky celé vytápěno horkou vodou 
z hloubek 2 km. Geotermální energie se na Islandu podílí ze 44 % na energetické 
bilanci země. 

Nízkopotenciální zdroje se s výhodou využívají s tepelnými čerpadly. 
V současné době pracuje na světě více než 5 milionů tepelných čerpadel o výkonech 
5 až 20 kW pro rodinné domy a o výkonech stovek kW pro průmyslové využití. 
Tepelné čerpadlo pracuje na principu cyklů chladících strojů (viz kap. 6.2), tedy 
převádí nízkopotenciální teplo na vyšší energetickou hladinu vhodnou k vytápění či 
např. ohřevu bazénové vody. Topný faktor, což je poměr tepelného výkonu 
k příkonu kompresoru, se pohybuje v rozmezím 2,5 až 5. Lepší topný faktor dosahují 
tepelná čerpadla poháněná spalovacím motorem či spalovací turbinou, u kterých se 
k vytápění může využít i odpadní teplo z chlazení motoru a části tepla z výfukových 
plynů. 

 
 
Obr. 6.5.: Energetická bilance tepelného 
čerpadla poháněného spalovacím 

motorem 
 

 
Obr. 6.6.: Princip tepelného čerpadla 

využívající geotermální energii 
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Energie biomasy 
Biomasu lze energeticky zužitkovat termochemickými procesy (spalování 

nebo zplyňování) nebo biochemickými procesy (fermentace a anaerobní 
vyhnívání). Energetické využití biomasy nezhoršuje skleníkový efekt v atmosféře, 
neboť produkovaný CO2 v odpovídajícím množství spotřebují opět rostliny při svém 
růstu. 

Využívaná biomasa: 
a) Biomasa záměrně pěstovaná pro energetické účely: cukrová třtina. 

cukrová řepa, obilí, brambory (pro výrobu etylalkoholu), řepka olejná (pro výrobu 
olejů a metylesterů), šlechtěný šťovík, křídlatka a rychle rostoucí dřeviny jako topoly, 
vrby, olše, akáty apod. 

b) Biomasa odpadní: zbytky z rostlinné výroby zejména kukuřičná, obilná a 
řepná sláma, organické odpady z potravinářských a průmyslových výrob, lesní 
odpady 

c) Biomasa pěstovaná ke krajinotvorným účelům: rychle rostoucí dřeviny a 
okrasné plodiny pěstované na městských pozemcích a zahradách. V Andoře 
vykupuje státní správa ze soukromých zahrádek tabákové listy, které spaluje. 

Výhřevnost bioplynu se pohybuje v rozmezí 20 až 24 MJ/m3, bionafta má 
výhřevnost asi 37,1 MJ/kg (motorová nafta 42,5 MJ/kg). 

Energie z komunálního odpadu 
Produkce komunálního odpadu dnes dosahuje na osobu až 500 kg ročně. 

Civilizovaná společnost si již nemůže dovolit budovat obrovské řízené skládky, ale 
energeticky odpad využít. Moderní zařízeni na termické využití odpadu spálí ročně až 
200 tisíc tun komunálního odpadu. Energetickým produktem spaloven je pára a 
elektrická energie. Komunální odpad však obsahuje značný obsah plastů, proto 
musejí být spalovny vybaveny několikastupňovou filtrací, pračkami spalin a 
katalytickými konvertory, které omezují ve spalinách sloučeniny dusíku, dioxiny a 
furany. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6.7.: Model 
spalovny komunálních 
odpadů TERMIZO 
Liberec – stavba roku 
2000 
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6.2    Energetika  
Energetika jako vědní obor řeší v první řadě otázky  spojené s transformací 

energie, akumulací, transportem, rozvodem, ale i těžbou, využitím, spotřebou a 
úsporami.  

Energetická bilance je komparace energetických zdrojů, spotřeb a ztrát za 
určité časové období. 

Energetická soustava je soubor produkčních zdrojů elektřiny, tepla, plynu a 
jiných nositelů energie. Rozeznáváme např. elektrizační, vodárenskou, teplárenskou 
či plynárenskou soustavu. 

Energetické zařízení je každé technické zařízení k zajištění těžby, výroby, 
rozvodu a spotřeby jednotlivých druhů energií. Zejména se jedná o zařízení a stroje, 
které mění přírodní formy energie na formy technicky využitelné (např. parní 
generátory, vodní motory, fotovoltaické články apod.), mění jeden druh energie na 
jiný (např. elektromotory, elektrické generátory, pneumatické stroje, …) nebo mění 
parametry téhož druhu energie (tepelné výměníky, transformátory, …). 

Elektrárna je komplexní zařízení sloužící k transformaci různých druhů 
energie na energii elektrickou. Tepelná elektrárna přeměňuje tepelnou energii 
(entalpický spád) v turbině na mechanickou práci, která je dále transformována 
v generátoru na elektrickou energii. 

Teplárna je energetické zařízení jehož primárním cílem je výroba tepla ve 
formě páry a též výroba elektrické energie. 

Spalovna je energetické zařízení na termické využití odpadu. Produktem je 
teplo též ve formě páry a elektrická energie. 

Jmenovitý výkon je maximální zaručený výkon, který musí energetický stroj 
trvale dodávat. 

Instalovaný výkon je součet jmenovitých výkonů jednotlivých instalovaných 
energetických strojů. 

Palivo je energetický zdroj pro chemické nebo jaderné reakce. Paliva 
rozlišujeme na primární tj. přírodní a sekundární (vyrobené z přírodních paliv). 

Účinnost energetického zařízení je poměr energie využité k energii 
přivedené. 
 
 
6.2.1 Energetické stroje 

Energetické stroje můžeme rozčlenit na stroje primární, přeměňující primární 
energetické zdroje (přírodní) a sekundární stroje transformující energii vyrobenou v 
primárních strojích. 
Primární stroje 

a) generátory: kotle, plynové generátory, pece, palivové články, 
termochemické generátory, apod. 

b) hnací stroje: parní stroje, parní turbíny, plynové turbíny, spalovací motory, 
vodní motory, větrné motory 
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Sekundární stroje 
a) generátory:   alternátory,   čerpadla,   chladící stroje,   dynama,  ventilátory, 

vývěvy apod. 
b) hnací stroje: elektromotory, pneumatické stoje, hydraulické stroje 
c) měniče:   transformátory,   usměrňovače,  výměníky,  převodovky,   škrtící 

ventily. 
 
6.2.2 Pracovní způsoby strojů na přeměnu energie 

Účelné uspořádání primárních a sekundárních energetických strojů spolu se 
zdroji energie umožní realizovat tzv. termodynamický cyklus tj. např. oběh, z něhož 
trvale budeme získávat práci – zážehový nebo vznětový spalovací motor, uhelná či 
jaderná elektrárna. 

 
Vlastnosti cyklů 

1. Cyklickým procesem označujeme libovolnou změnu parametrů systému 
v důsledku kterých se systém vrací zpět do původního stavu – k původním 
hodnotám svých parametrů. 

2. Vratný cyklický proces je cyklický proces, kde neexistuje mechanické tření 
(ztráty) a všechny tepelné procesy se realizují při nekonečně malém rozdílu 
teplot mezi systémem a prostředím. 

3. Abychom z cyklu mohli trvale (opakovaně) získávat práci, musí tepelný stroj 
přijímat teplo ze zásobníku o vyšší teplotě  a předávat teplo prostředí o nižší 
teplotě. Při obráceném cyklickém procesu je práce do systému dodávána, 
teplo se přijímá při nižší teplotě a předává při teplotě vyšší. 

4. Carnotův* cyklus je postupně vytvářen izotermickou expanzí, adiabatickou 
expanzí, izotermickou kompresí a adiabatickou kompresí. 

5. Žádný tepelný stroj nemůže mít větší účinnost než hypotetický stroj pracující 
dle Carnotova cyklu mezi týmiž hodnotami Tmqx a Tmin. 

*Sadi Carnot – veliký syn znamenitého otce 
Nicolas Léonard Sadi Carnot se narodil v roce 1796. Jeho otec, znamenitý 

francouzský generál Lazare Nicolas, vedl svržení monarchie a zcela reorganizoval 
francouzskou armádu. Měl inženýrské vzdělání a publikoval práce z geometrie a mechaniky. 
Věnoval se umění a svému synovi dal jméno perského básníka Sadi. Sadi Carnot v 16ti letech 
nastoupil na Polytechnický institut v Paříži, k jeho učitelům patřili Lagrange, Laplace, 
Fourier, Bertholet, Ampére a Dulong. Studenty této školy byli též Cauchy, Coriolis, Poisson, 
Poiseuille, Gay-Lussac, Fresnel, Biot, Clapeyron. Sadi Carnot po vojenské službě 
v generálním štábu se věnuje fyzice a ekonomice. Stal se v Evropě uznávaným odborníkem na 
průmyslovou výrobu a obchod. V roce 1824 publikoval traktát o pohybové síle ohně s názvem 
“Úvahy o pohybové síle ohně a o strojích schopných realizovat jeho sílu”. Ve své práci jako 
první zodpověděl na otázku kolik práce je možné získat zpracováním (spálením) kubického 
metru dřeva nebo tuny uhlí. Ve své době práce nevzbudila téměř žádný ohlas, ale její obsah 
zabezpečil Carnotovi slávu v historii vědy a techniky. Každý student inženýrství, fyziky či 
chemie se setkává s analýzou termodynamického cyklu pojmenovaném po Carnotovi. Dnes 
není člověka, na jehož život by neměl vliv tepelný stroj, jehož kvantitativní analýzu nejprve 
neprovedl Sadi Carnot – hovoříme často o carnotizaci reálných tepelných oběhů. (Bez ohledu 
na to jeho otci Lazaru Carnotovi je v Encyklopedii Britanica věnováno třikrát více místa). 
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Pracovní oběhy ideálního tepelného a ideálního chladícího stroje 
Oběh ideálního tepelného stroje (přímý Carnotův cyklus): 

 

 
Obr. 6.8.: přímý Carnotův cyklus 

 
Přímý cyklus (oběh ve smyslu hodinových 
ručiček) 
AB – vratná izotermická expanze(přívod 
tepla) 
BC – vratná adiabatická expanze (bez 
sdílení tepla s okolím) 
CD – vratná izotermická komprese(odvod 
tepla) 
DA – vratná adiabatická komprese(bez 
sdílení tepla s okolím) 
Plocha ABCD – periodicky získávaná 
užitečná práce cyklu 
Účinnost cyklu = 

(AB)  teplo  přivedené
(ABCD)  cyklu  práce <1 

Maximální práci (energii) z tepelné energie lze získat v ideálním cyklu 
Carnotově při poklesu teploty Tmin na teplotu okolí TOK. Poměr získané práce 
k přivedenému teplu je nazýván Carnotovým faktorem. Vzhledem k izotermickým 

procesům přívodu a odvodu tepla platí  −=1CF
MAX

OK

T
T

. 

Oběh ideálního chladícího stroje (obrácený Carnotův cyklus): 
 

 
Obr. 6.9.: Obrácený Carnotův cyklus 

 
Obrácený cyklus (oběh proti směru 
hodinových ručiček) 
AB – vratná izotermická expanze (přívod 
tepla z chlazeného prostředí 
BC – vratná adiabatická komprese 
CD – vratná izotermická komprese 
(odvod tepla do okolí) 
DA – vratná adiabatická expanze 
Plocha ABCD – dodávaná práce do cyklu

 
Energetický efekt cyklu není vyjadřován účinností, ale pro chladící stroje 

definujeme: 

Chladící faktor = 
(ABCD)  prácedodaná  

(AB)  prostředí  chlazeného z    teplopřivedené >1 

a pro tepelná čerpadla: 

Topný faktor = 
(ABCD) práce  dodaná

(CD) prostředí  ho  vytápěnédo    teploodvedené >1 
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Schémata toků tepla a práce v pracovních cyklech: 
 

 
Tepelný stroj 

“systém koná práci” 
Chladící stroj (tepelné čerpadlo) 

“systém spotřebovává práci” 
Obr. 6.10.: Schéma toků tepla a práce v tepelných strojích 
 

Tepelná elektrárna tedy vyžaduje ke své periodické funkci, tj. k produkci 
elektrické energie z generátoru nejen palivo, ale také chladící věž. Chladící systém 
“čerpá teplo” z chladnějšího prostředí do prostředí teplejšího, avšak za cenu 
spotřebované dodávané práce z okolí (pohon kompresoru v kompresorové 
chladničce). 
 
Symbolická energetická rovnice obecného tepelného stroje: 
  E1 – E2 = Q - W 
 
E1  sumární vstupní energie systému 
E2 sumární výstupní energie systému 
Q teplo sdílené s okolím 
 sign +  značí přivedené teplo z okolí do systému 
 sign –  značí odvedené teplo ze systému do okolí 
W práce  sdílená s okolím 
 sign +  značí odvedenou práci ze systému 
 sign –  značí přivedenou práci do systému 
 
Pozn.: Pro isolovaný systém (bez sdílení s okolím) platí: 
  E1 – E2 = Ø 
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6.2.3 Základní typy tepelných energetických centrál 
 
 

 
 
Obr. 6.11.: Hnědouhelná elektrárna (Schwarze Pumpe) 
 
 
 
 

 
 
Obr. 6.12.: Jaderná elektrárna 
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Obr. 6.13.: Teplárna ŠKO – ENERGO Mladá Boleslav  blokové schéma 
 

 

1. Vápenec 
2. Černé uhlí 
3. Ložní popel 
4. Cyklon 
5. Fluidní kotel 
6. Systém oddělování popele 
7. Ventilátor oddělování popele
8. Ventilátor primárního 
    vzduchu 
9. Zásobník popele 
10. Předehřívač vzduchu 
11. Ventilátor čerstvého  
      vzduchu 
12. Předehřívač napájecí vody 
13. Předehřívač páry 
14. Prachový filtr 
15. Ventilátor sacího tahu 
16. Komín 

Obr. 6.14.: Schéma fluidního spalování   
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Obr. 6.15.: Schéma kogenerace s plynovou turbinou ABB/KAWASAKI 
 
 
 
 
 

 
 
 
Obr. 6.16.: Plynová turbína GT M7 - axiální, 4 stupně, chlazený 1. a 2. stupeň, otáčky 
rotoru turbiny: 14 000 1/min, 6 spalovacích komor, výstupní teplota spalin 565°C, 
ložiska s naklápěcími segmenty 
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Obr. 6.17.: Nejstarší průmyslová turbina světa sestrojená K. G. Lavalem roku 1892 
 
 
 
 



   

 110

6.3    Pístové spalovací motory 
 

Pístové spalovací motory (PSM) tvoří podstatnou část všech tepelných 
motorů, tedy strojů, ve kterých se mění tepelná energie na mechanickou práci. Jsou 
to stroje, pracující v otevřeném cyklu a tepelná energie, určená k přeměně na 
energii mechanickou, se získává chemickou cestou, spalováním hořlavé směsi paliva 
se vzduchem uvnitř motoru. Obecné (a zjednodušené) schéma  tepelného motoru 
s otevřeným cyklem ukazuje obr. 6.18. 

Obr. 6.18.: Tepelný příkon PTEP motoru (příkon v palivu) se uvnitř motoru mění na 
efektivní (mechanický) výkon PEF motoru, chlazením motoru se odvádí ztrátový 
tepelný výkon PCHL a do atmosféry odchází rovněž ztrátový tepelný výkon ve 
výfukových plynech PVÝF. Velmi zjednodušeně se odhaduje PEF ≅  PCHL ≅  PVÝF. 
Celkovou výkonovou bilanci vyjadřuje rovnice PTEP = PEF + PCHL + PVÝF. 

PSM je v současné době nejvýznamnější zdroj mechanické energie (současně 
se ale stal i významným zdrojem znečišťování ovzduší). Pístové spalovací motory 
mají za sebou cca 140 letou historii technického vývoje a výroby a nepochybně ještě 
několik desetiletí bude jejich vývoj a zdokonalování pokračovat. Základní a z hlediska 
vývoje významné historické mezníky připomíná následující odstavec.  

Historie PSM: Vývoj PSM je historicky svázán s objevy a vývojem v oblasti 
pístových tepelných motorů, především parních strojů. Počátky pístových tepelných 
motorů spadají do přelomu 17. a 18. století. Skutečný provozuschopný pístový 
spalovací motor (svítiplyn - zapálení směsi ve válci plamenem v polovině sacího 
zdvihu) postavil v r. 1860 Lenoir, celková účinnost tohoto motoru však byla pod 5%. 
Lenoirovy motory se stavěly řadu let, představují  významný technický pokrok ve 
vývoji tepelných motorů a přispěly k urychlení rozvoje průmyslu. Na světové výstavě 
v Paříži v r. 1878 představil Otto ležatý čtyřdobý plynový motor s klikovým 
(křižákovým) mechanizmem (výkon 3 kW při n = 170 1/min); řešení tohoto motoru 
nastartovalo velmi intenzivní a rychlý rozvoj plynových pístových spalovacích motorů. 
Další rozvoj pístových spalovacích motorů je spojen s úsilím po využití kapalných 
paliv: v r. 1884 předvedl Daimler rychloběžný (n = 800 1/min) čtyřdobý benzinový 
motor. V období 1893 až 1897 vypracoval Diesel řešení čtyřdobého spalovacího 
motoru na těžko odpařitelná paliva, jehož pracovní cyklus zajistil výrazné zvýšení 
celkové účinnosti motoru (přes 26%).  

Současná výroba PSM obsahuje širokou škálu výkonů motorových jednotek: 
od cca 0,1 kW (modelářské) až po výkony řádově v desítkách MW (průmyslové, lodní 
motory). Provozní otáčky PSM se dnes pohybují od cca 100 1/min (rozměrově a 
výkonově největší kategorie) až po desítky tisíc 1/min (modelářské a jiné speciální 

PPAL=PTEP

PCHL

PEF=PMECH

PVÝF
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motory). Celkové účinnosti dnešních PSM se pohybují v rozsahu od cca 20% až do 
55% (vysoce přeplňované vznětové motory). 

 
6.3.1 Koncepce a technické parametry PSM 

Podle uspořádání pracovního oběhu, konstrukčního provedení, použitého 
paliva a provozního účelu lze PSM rozdělit do různých kategorií: 

��zážehové - vznětové, dvoudobé - čtyřdobé, 
��jednoválcové, víceválcové; řadové, vidlicové, hvězdicové, s válci do H, X, W a 

pod., stojaté,  ležaté, šikmé, invertní; vzduchem-kapalinou chlazené; způsob 
konstrukčního řešení rozvodu (SV, OHV, OHC, šoupátkový); způsob výměny 
obsahu náplně válce (s přirozeným nasáváním, tj. nepřeplňované - 
přeplňované); 

��způsob a místo tvoření směsi paliva se vzduchem (vnější - vnitřní), 
��benzinové, naftové, plynové, (příp. na alternativní paliva, kupř. alkoholy (líh), 

metylester řepkového oleje, směsná paliva a pod.), různopalivové (možnost 
přechodu na různá paliva, např. benzin/LPG), vícepalivové (současný provoz 
na více paliv, např. nafta + plyn), 

��vozidlové, traktorové, lodní, letecké, železniční, průmyslové a j.  
Uvedená hlediska mají ovšem v některých případech vzájemnou vazbu, která 

zpravidla vylučuje kombinaci v jiné variantě, např.: vznětový motor pracuje vždy 
s vnitřním tvořením směsi a používá jako palivo naftu (příp. ve verzi dvojpalivové lze i 
podstatnou část nafty nahradit plynným palivem, které se může do vzduchové náplně 
válce přivádět vně i uvnitř válce motoru, nafta se však vždy vstřikuje do spalovacího 
prostoru ve válci motoru); zážehový motor musí používat jako palivo lehce 
odpařitelné (benzin, líh, lihobenzinová směs)  nebo plynné hořlaviny.  

Pístové spalovací motory pracují objemovým způsobem, s přetržitým průtokem 
pracovních látek, tj. vzduchu i paliva; hořlavá směs se spaluje ve spalovacím 
prostoru, umístěném uvnitř válce motoru. Hořlavá směs je vytvořena ze složek paliva 
a vzduchu, přičemž jako palivo se používají směsi kapalných uhlovodíků získávaných 
z ropy (benzin, nafta), příp. deriváty uhlovodíků (alkoholy - zatím však v relativně 
velmi malé míře), nebo uhlovodíková plynná paliva. Obr. 6.19. ukazuje schéma 
čtyřdobého nepřeplňovaného pístového spalovacího motoru a jeho pracovní oběh 
(indikátorový diagram) s vyznačením základních parametrů motoru i oběhu. 

 Vz          ... zdvihový objem 
Vk          ... kompresní objem 

ε = +V V
V

z k

k

 ... kompresní poměr 

Wi      ... indikovaná práce  
               oběhu 

p W
Vi

i

z

=       ... stř. indik.tlak oběhu 

           ηm               ... mechanická účinnost 
                                 motoru 
    pe= pi . ηm               ... střední efektivní tlak                       
     oběhu 

Obr. 6.19.: Pracovní oběh 4dobého motoru se uskuteční během 2 otáček klikového  
      hřídele. 
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Pracovní oběh PSM je složen z kombinace objemových změn náplně válce, 
přívodu tepla náplni ve válci motoru (spalováním hořlaviny v náplni válce) a výměny 
náplně válce spojené s odvodem tepla z oběhu. Jednotlivé děje probíhají ve válci 
v rychlém časovém sledu a s částečným překryvem pochodů a změn: schéma 
návaznosti jednotlivých dějů v  pracovním oběhu 4dobého PSM je zakresleno v obr. 
6.20. 

Obr. 6.20.: Časování jednotlivých fází pracovního oběhu 4dobého motoru 
 
Nejčastější případ řešení dvoudobých motorů (vozidlových – motocyklových) 

ukazuje schéma s časovacím diagramem, zakreslené na obr. 6.21. 

Obr.6.21.: Pracovní oběh 2dobého motoru se uskuteční během jedné otáčky  
                klikového hřídele. 
 

Pro teoretické vyšetřování vlastností pracovních oběhů PSM a pro posouzení 
vlivu nejvýznamnějších činitelů na proces přeměny tepelné energie v mechanickou 
práci se skutečný pracovní oběh zjednodušuje a idealizuje. Výpočty, experimenty i 
tepelně-technické parametry různých typů PSM prokazují, že z celkového tepla, které 
se při plném zatížení přivádí do pracovního oběhu PSM palivem, se přemění na 
užitečnou práci asi 20-45 (52)%. Výfukovými plyny a sáláním vnějšího povrchu 
motoru se odvádí 28-40 %, chlazením motoru asi 25 - 40 %, 4 - 10 % činí ztráty 
mechanické (ty se ale mění rovněž na teplo). Uvedené hodnoty jsou průměrné a jsou 
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závislé především na typu motoru, rychloběžnosti, zatížení, způsobu chlazení a 
dalších okolnostech. Při menším zatížení klesá podíl tepla efektivně využitého a 
stoupá podíl tepla odváděný výfukem, chlazením a rovněž ztrátami mechanickými. 

 
Technické parametry PSM: Následující tabulka obsahuje orientační údaje o 
vrtání válců a provozních otáčkách různých skupin PSM: v tabulce jsou rovněž 
uvedeny obvyklé hodnoty vybraných indikovaných a užitečných parametrů pro 
nejvýznamnější skupiny dnešních PSM.  

 
Tab. 6.6.: Parametry PSM 

Provedení 
motoru 

Aplikace nmax 
[1/min] 

∅ D 
[mm] 

ε 
[-] 

pe 
[MPa] 

pmax 
[MPa] 

mpe 
[g/kWh]

Zážehový 
dvoudobý 

motocykl 5000 - 8000    70 - 40   7 - 9 0,40 - 0,60  3,5 - 4 400 - 600

Zážehový 
čtyřdobý 
nepřepl. 

osobní 
automobil 

 
5000- 7000 

  
   85 - 60 

  
  9 - 11 

 
0,85 - 1,10 

     
  5 - 6 

 
250 - 350

Zážehový 
čtyřdobý 
přepl. s 
chlazením 

 
osobní 
automobil 

 
5000 - 7000 

   
   85 - 60 

  
  8 - 10 

 
1,20 - 1,70 

      
  6 - 8 

 
270 - 370

vznětový 
čtyřdobý 
nepřepl. 

 
automobil 

 
2000 - 4500 

   
 130 - 80 

    
 16 - 21

 
0,70 - 0,85 

      
  8 -10 

 
230 - 260

vznětový 
čtyřdobý 
přepl. s 
chlazením 

 
automobil 

 
2000 - 4500 

   
 130 - 80 

  
 14 - 19

  
0,90 - 1,6 

    
10 - 14 

 
195 - 240

vznětový 
čtyřdobý 
přepl. s 
chlazením 

 
stacionární, 
lodní 

  
   250 - 750 

   
 600 - 250 

   
 10 - 12

 
 2,0  - 2,7 

 
16 - 18 

 
180 - 210

vznětový 
dvoudobý 
přepl. s  
chlazením 

 
stacionární, 
lodní 

 
   100 - 300 

 
1100 - 350

  
 10 - 12

   
  1,4  - 1,7 

   
12 - 15 

 
160 - 200

 
- ∅  D   je vrtání (průměr) válce motoru. 
- Střední efektivní tlak pe je významným ukazatelem výkonového potenciálu 

motoru a je určen přepočtem z hodnoty středního indikovaného tlaku pi – viz 
obr. 6.19.: střední indikovaný tlak pi je fiktivní veličinou – je to konstantní tlak, 
který by při trvalém působení na píst po celý expanzní zdvih vykonal stejnou 
práci, jako je skutečná indikovaná práce oběhu.  

- Měrná spotřeba paliva mpe je kvalitativním ukazatelem přeměny tepelné 
energie paliva do mechanické práce motoru: nižší hodnota mpe znamená vyšší 

celkovou účinnost  ηc motoru: 
upe

C Hm ⋅
= 3600η   , uH je dolní výhřevnost paliva – 

pro běžná uhlovodíková paliva (nafta, benzin) je 43=uH  MJ/kg . 
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6.3.2 Konstrukční uspořádání a provozní vlastnosti PSM 
 Základní konstrukční strukturu PSM tvoří: 

��Díly válcové jednotky 
��válec 
��hlava válce s ventily 
��píst s těsnicími kroužky a stíracím kroužkem 

��Díly klikového mechanizmu 
��píst s pístním čepem 
��ojnice 
��klikový hřídel 
��setrvačník 

��Blok motoru pro uložení (připevnění) dílů válcové jednotky a klikového hřídele. 
Blok motoru obsahuje další konstrukční skupiny, nezbytné pro funkci motoru: 
rozvodové ústrojí (u čtyřdobých motorů vačkový hřídel, mechanizmus ovládání 
ventilů), pohony rozvodového ústrojí, olejového mazacího čerpadla, 
oběhového čerpadla chladící kapaliny (u vzduchem chlazených motorů pohon 
chladicího ventilátoru), sací a výfukový trakt motoru (u přeplňovaných motorů 
s agregátem plnícího turbodmychadla, vnitřní chladicí systém motoru a 
mazací systém motoru (vč. olejové nádrže a filtrů). 

��K bloku motoru, resp. dílům na bloku motoru, jsou připojeny skupiny vnějšího 
příslušenství motoru s příslušnými pohony: palivový systém motoru, ovládací a 
regulační ústrojí motoru,  zapalovací systém (u zážehového motoru), vnější 
příslušenství chladicího systému motoru (event. i chladič plnícího vzduchu), 
spouštěč, elektronická řídící jednotka (se snímači teplot, tlaků, průtoků, 
mechanických veličin, λ sonda  a pod.), podle typu motoru i katalyzátor 
k dodatečnému „čištění“ výfukových plynů a další skupina  příslušenství podle 
typu motoru (alternátor, kompresory, hydrogenerátor). 

��Dalšími konstrukčními díly PSM jsou různé spojovací a těsnící prvky, pružné 
spojovací elementy, hadice a pod. 
PSM musí mít klidný (kultivovaný) chod ve všech provozních režimech. To je 

konstrukčně zajištěno řešením vnitřního a vnějšího vyvážení posuvných a rotačních 
dynamických sil na klikovém mechanizmu. Klikový hřídel některých motorů (zejména 
naftových) potom vyžaduje i použití speciálního tlumiče torzních kmitů. 

Většina dílů PSM je vystavena velkému mechanickému a teplotnímu zatížení 
v silně dynamickém režimu: mechanické zatížení je vyvoláno tlakem náplně ve válci 
motoru a účinkem dynamických sil, teplotní zatížení je dáno přestupem tepla 
z náplně do stěn ve válcové jednotce a ve výfukovém systému motoru (nejvyšší 
teploty náplně válce se u zážehových benzinových motorů pohybují v hodnotách 
kolem 2500 K - uvnitř válcové jednotky jsou nejvyšší teploty 500-6200C na talířku 
výfukového ventilu, nejvyšší povrchové teploty na hlavě válce a na čele pístu jsou 
kolem 3000 C, vysoké teploty 500-6000 C jsou na součástech celého výfukového 
systému motoru).  

Uvedený přehled dokládá, že řešení kvalitního PSM musí být založeno na 
komplexní a důsledné analýze širokého okruhu problémů s využitím detailních 
znalostí z mechaniky tuhých těles, částí a mechanizmů strojů, mechaniky kontinua, 
termodynamiky, termochemie, technických materiálů a strojírenských technologií. 
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Většina teoretických problémů je dnes řešena s masivním využitím moderních 
modelových výpočtů (MKP apod). Konstrukce PSM musí být často vedena i 
z hlediska dosažení nejmenší možné hmotnosti při zajištění vysoké provozní 
spolehlivosti a životnosti. Vývojové práce na PSM jsou potom především záležitostí 
moderních a technicky velmi náročných experimentů na zkušebně motorů, kterými se 
optimalizují výkonové, energetické, ekologické a spolehlivostní parametry motoru.  

Regulace výkonu PSM: V provozu je potřeba výkon PSM měnit (regulovat) 
podle požadavků poháněného stroje. Regulace výkonu motoru přizpůsobuje 
výkonovou otáčkovou charakteristiku motoru charakteristice spotřebiče (např. 
vozidla). Přizpůsobení obou charakteristik, tj. motoru a vnější zátěže (poháněného 
stroje) je v některých případech usnadněno převodem mezi motorem a poháněným 
strojem. Možnosti regulace výkonu ukazuje základní rovnice pro mechanický výkon 
PSM:     

  P Me t= ⋅ω         
Obecně lze tedy výkon Pe motoru měnit buď otáčkami (úhlovou rychlostí ω) 

nebo změnou točivého momentu Mt, příp. současnou změnou otáček i točivého 
momentu. Možnosti regulace výkonu PSM změnou otáček jsou značně omezené, 
základním procesem v řízení výkonu PSM je proto regulace točivého momentu Mt : 
velikost točivého momentu Mt  je přímo úměrná hodnotě středního efektivního tlaku 
pe  pracovního oběhu. Zážehové motory používají k regulaci točivého momentu řízení 
velikosti náplně válce pomocí škrtící klapky, u vznětových motorů se točivý moment 
řídí velikostí vstřikované dávky paliva do válce. Vývoj PSM v posledních 10 letech 20. 
století přinesl výrazné změny přechodem na elektronické systémy ovládání a 
regulace PSM  a tyto změny spolu s elektronicky řízeným příslušenstvím nové 
koncepce (tvoření směsi, řízení výkonu a výkonové charakteristiky, zabezpečení 
emisních vlastností a pod) umožnily významné zkvalitnění výkonových, 
energetických a zejména ekologických parametrů PSM při současném zabezpečení 
PSM před provozně rizikovými stavy. Bloková schémata moderních zážehových a 
vznětových motorů jsou na obr. 6.22. a 6.23. 
Obr. 6.22.: Moderní zážehový 
(benzinový) motor   s  elektronickou 
λ regulací pro spalování 
stechiometrické směsi (λ = 1). 
Palivový systém je založen na 
nízkotlakém vstřikování paliva 
(benzinu, plynu) do nasávaného 
vzduchu. Kvantitativní regulaci 
motoru (tj.řízením množství) zajišťuje 
stejně jako u karburátorových 
zážehových motorů škrticí klapka ŠK 
(koncepce nových typů zážehových 
motorů řeší kvantitativní regulaci již 
bez ŠK). Spolehlivou funkci 
palivového systému a celého motoru 
zabezpečuje elektronická řídící 
jednotka (EŘJ) s řadou snímačů 
(tlaky, teploty, otáčky, poloha KH, 
poloha ŠK, průtok vzduchu, λ - 
sonda aj.). 
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Obr. 6.23.: Schéma moderního 
vznětového (naftového) motoru 
přeplňovaného turbodmychadlem: 
před vstupem do motoru je stlačený 
vzduch ochlazen (zvýšení hustoty 
plnicího vzduchu, celkové snížení 
teploty oběhu). Regulace výkonu 
motoru je v podstatě kvalitativní 
(změnou bohatosti směsi), 
proměnlivost plnicího tlaku vzduchu 
však při zvyšování Mt (pe) zvětšuje 
rovněž hmotnostní naplnění válce - 
z toho pohledu nese regulace výkonu 
tohoto motoru i znaky kvantitativní 
regulace. Vznětový motor spaluje 
velmi chudou směs: v režimu 
volnoběhu pracuje motor se sumárním součinitelem přebytku  vzduchu λ ~ 6,5, při  
plném výkonu  je hodnota λ ~1,6÷1,8. 
 

Provozní oblasti PSM: PSM mohou pracovat v relativně velkém rozsahu 
provozních otáček a zatížení, skutečná provozní oblast PSM ale závisí na určení 
motoru. Na obr. 6.24. jsou v otáčkové charakteristice průběhu točivého momentu Mt 
motoru zakresleny provozní oblasti pro různé typy PSM.  
��Vozidlový motor pracuje v širokém rozsahu otáček a zatížení: u otáček od n1 do nj 

(nMAX), oblast zatížení je shora omezena průběhem Mt motoru (křivka 1), dolní 
mez provozní oblasti vozidla motoru určuje křivka ztrátového točivého momentu 
motoru při jeho nuceném protáčení (křivka 2), příp. je účinkem „výfukové“ brzdy 
nebo jiných konstrukcí zvýšen ztrátový točivý moment (křivka 3). 

��PSM s určením pro pohon el. 
generátoru je zpravidla vázán 
synchronními otáčkami el. generátoru – 
v  takovém případě je provozní oblast 
PSM omezena na stavy, ležící na 
úsečce č. 4 (zpravidla v oblasti 100% 
zatížení, tj. na úsečce č. 4 v její horní 
části pod křivkou č. 1). Regulace pro 
konstantní otáčky se označuje jako 
izodromní, skutečné provozní otáčky 
jsou určeny frekvencí el. sitě a 
zatížením motoru.  

��Zvláštní případ představují PSM, určené 
k pohonu hydrodynamického převodu, 
lodních šroubů nebo leteckých vrtulí. 
V těchto   případech jsou momentové 
charakteristiky připojených spotřebičů 
popsány parabolou.                             

��PSM k pohonu různých druhů pracovních strojů používají většinou výkonnostní 
regulaci, tj. řízení výkonu podle okamžitého zatížení v nastaveném otáčkovém 
režimu (křivka 6). 

Obr. 6.24.: Provozní oblasti PSM 
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Ekologické vlastnosti PSM: Provoz PSM je provázen produkcí škodlivin, 
které jsou emitovány do okolí. Účinek těchto škodlivin se nepříznivě projevuje jak 
v okamžitém působení na okolí, tak v dlouhodobějších důsledcích. Je proto logické 
(při dnešním počtu provozovaných PSM), že jsou přijímána stále přísnější zákonná 
opatření na omezování emisí výše uvedených skupin škodlivin z PSM. 
Nejvýznamnější jsou škodliviny s chemickým působením - tyto škodliviny jsou 
obsaženy především ve výfukových plynech a vznikají jako důsledek spalovacího 
procesu (nedokonalé či neúplné oxidace, rozpadu molekul uhlovodíkových paliv a 
jejich částečné oxidace nebo přetvoření, oxidace atmosférického dusíku, nekvalitního 
nebo nevhodného paliva) a závisí dále na konstrukčním a vývojovém zvládnutí celé 
řady významných úloh, podmiňujících dlouhodobě stabilní a správnou funkci motoru. 
Motorářský výzkum je proto orientován na hledání příčin vzniku škodlivin a 
především na optimalizaci způsobů na omezování jejich tvorby při hoření směsi ve 
spalovacím prostoru (válci) motoru a na snižování hlukových emisí. Emisní limity pro 
vozidlové motory určují předpisy EHK (EHK 83 pro benzinové motory a vozidla 
s celkovou hmotností do 3,5 tuny, EHK 49 pro naftové motory), emisní limity PSM pro 
průmyslové a energetické využití určuje zákon č. 117/1997 Sb. (limity pro tyto PSM 
vychází z německého zákona TA-Luft, který je uznáván celosvětově). 

Skutečné emisní vlastnosti provozovaného motoru závisí především na jeho 
technickém stavu, provozním a servisním zabezpečení. Současné předpisy sledují 
hygienicky nejrizikovější složky výfukových emisí.  

CO (oxid uhelnatý): Vzniká nedokonalým spalováním při nedostatku kyslíku a 
disociací produktů dokonalého spalování při teplotách nad 2000°C. Je to  
nejjedovatější složka výfukových plynů (silný krevní jed, který zabraňuje okysličování 
krve, resp. napadá červené krvinky odstraňováním kyslíku - nervový plyn, poškozuje 
nejvíce činnost mozku), v přítomnosti CO2 se jeho škodlivost zvyšuje. 

HC (nespálené uhlovodíky): Pochází z paliva (ale i z mazacího oleje) jako 
výsledek předčasně zastavených reakcí v některých zónách spalovacího prostoru a 
produkt tepelných krakovacích a dalších chemických reakcí, které byly ukončeny 
dříve než mohl proběhnout celý proces jejich oxidace: vznikají tak skupiny nejtěžších 
a hygienicky nejrizikovějších uhlovodíků se zvýšeným podílem polycyklických 
aromatických uhlovodíků (PAH). Jejich přítomnost v ovzdučí působí agresivně na 
živou tkáň (sliznici), dochází k poškozování dýchacích cest  a k poruchám 
podmíněných reflexů.  

NOx (oxidy dusíku): Vznikají ve válci PSM při vysokých teplotách spalované 
směsi. Oxidy dusíku jsou tvořeny zhruba z 95% oxidem dusnatým NO a 5% oxidem  
dusičitým NO2 (po výfuku do atmosféry se potom i NO oxiduje na NO2). Oxidy dusíku 
poškozují sliznice, snižují odolnost proti infekcím a jsou velmi nebezpečné při 
chronickém působení; při proniknutí do lidského organizmu dezinformují regulační 
systém tak, že se omezuje přístup vzduchu do plic, způsobují tím dušnost a 
vyvolávají kašel. Při vhodném teplotním zvrstvení atmosférického vzduchu vzniká 
působením chemických a zejména fotochemických reakcí na NOx tzv. smog s dalšími 
nepříznivými hygienickými důsledky. 

PM (částice): Obsahují pevnou i kapalnou fázi: saze, karbon, popel, oxidy 
síry, sírany kovů, aerosoly - mikrokapky nespálených uhlovodíků z paliva i 
motorového oleje, vodu; na povrchu částic se usazuje i další, polotěkavá frakce 
nespálených uhlovodíků. Jejich vznik je spojen především se spalovacím procesem, 
mají však přímou souvislost s kvalitou konstrukčního řešení motoru (spotřebou 
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mazacího oleje), jeho technickým stavem a s použitým palivem. Při vstupu 
výfukových plynů do atmosféry dojde účinkem rychlého ochlazení výfukových plynů 
jejich zředěním atmosférickým vzduchem ke spojování těchto částic. Částice 
poškozují mechanickým působením povrch živé tkáně, usnadňují následnou desorbci 
dalších škodlivin (především PAH) z  povrchu PM do živého organizmu, jejichž 
chemické působení může vést až k  poruchám metabolizmu a mutagenitě (tzv. 
karcinogenní aktivita PAH). Pevné částice PM patří spolu s některými sloučeninami 
ze skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků (PAM) mezi hygienicky 
nejškodlivější složky výfukových plynů. Jejich nebezpečí pro člověka spočívá ve 
snadném vdechování částic s rozměrem 0,1 ÷ 10 µm, usazování a hromadění těchto 
částic na sliznici v dýchacím ústrojí, kde působí mechanicky i chemicky a dlouhodobě 
zatěžují dýchací cesty. 

Výfukové plyny znečišťují ovzduší i dalšími složkami, které přímo nepodléhají 
kontrole podle emisních předpisů: omezování jejich obsahu ve spalinách je zajištěno 
jiným způsobem, např. snižováním přípustného obsahu v motorových palivech (např. 
sloučeniny olova a obsah síry). 

Rizika zvyšující se produkce CO2: Narušování biologické rovnováhy CO2 
v ovzduší postupným nárůstem koncentrací CO2 v  ovzduší, skleníkový efekt (např. 
měřící stanice na Zugspitze zaznamenala na počátku 90. let průměrnou měsíční 
koncentraci CO2 téměř 350 ppm s  trvalým ročním přírůstkem 1,5 ppm 
v předcházejících 10 letech). Účinným prostředkem je snižování spotřeby 
uhovodíkových paliv (zvyšování celkových účinnosti - v tom mají PSM proti jiným 
tepelným motorům velkou přednost), resp. přechod na paliva s nízkým podílem 
uhlíku (NG) či přímo na vodík. 

Další vývoj limitních hodnot výfukových škodlivin:  Pro Evropu lze 
odhadnout vývoj emisních limitů podle postupu zpřísňování emisních požadavků v 
Kalifornii, která má nejtvrdší požadavky na postupné snižování emisí škodlivin z 
motorových vozidel a určuje trend i pro Evropu (jednak zpřísňování limitů, jednak 
nově stanovené skupiny škodlivin, podléhající režimu kontroly). 

Budoucnost PSM: Pístové spalovací motory si nepochybně udrží dnešní 
dominantní postavení mezi zdroji mechanické energie i v příštích několika 
desetiletích. Vývoj PSM bude nadále veden směrem ke zvyšování měrných výkonů a 
celkových účinností (omezování relativního podílu mechanických i tepelných ztrát, 
snižování emisí CO2), k minimalizaci produkce i emisí škodlivin (výfukových i 
hlukových) a dalšímu zvyšování provozní spolehlivosti. V konstrukční struktuře 
motoru i jeho příslušenství se budou stále výrazněji prosazovat elektronické systémy 
a je logické, že PSM budoucnosti se mohou v detailech i celých konstrukčních uzlech 
výrazněji odlišovat od dnešní „klasické“ podoby většiny PSM. Některá provedení 
nových motorů i jejich parametry (zážehových s přímým vstřikem - GDI, přeplňování 
a vysoké vstřikovací tlaky u vznětových motorů, dvoudobý rychloběžný vznětový 
motor, plynové motory) jsou potvrzením optimistického pohledu na perspektivy 
především vozidlových PSM i motorů pro pohon různých mobilních (nesilničních) 
strojů, zařízení a prostředků a PSM pro stacionární (průmyslové) použití a pro malou 
a střední energetiku.  

 
 


