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Tepelné motory



 Motor = stroj, ve kterém se přijatá energie mění na 

pohybovou

 Tepelný motor – koná práci působením tepla

 Tepelné motory: 

 Parní stroj

 Parní turbína

 Spalovací motory

 Reaktivní motory



1) Parní stroj

 nejstarší, velmi těžký

 zdokonalil ho James Watt (1784)

 účinnost asi 15%

 využití dříve: parní lokomotivy, průmysl



2) Parní turbína

 horká pára dopadá velkou rychlostí na 

turbínu a uvádí ji do pohybu

 účinnost asi 35%

 tepelné, jaderné elektrárny
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3) Pístové spalovací motory

zážehový

vznětový - čtyřdobý

čtyřdobý

dvoudobý



a) Zážehový čtyřdobý motor

 Pracuje v cyklech

 Každý cyklus má 4 doby

 Palivo: směs benzínu a vzduchu (karburátor)

 Účinnost 30%



1. doba - sání

-píst dolů

-otevření sacího ventilu

-nasání paliva

2. doba – stlačení (komprese)

-píst nahoru

-ventily zavřeny

-stlačení směsi (vysoký tlak a teplota)



3. doba – výbuch (exploze)

-zapálení plynu el. jiskrou

-rozpínání = pracovní doba motoru

4. doba – výfuk

-píst nahoru

-otevřen výfukový ventil

-vytlačení spálených plynů

(motor 4 válce – plynulý chod)
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b) Zážehový dvoudobý motor

 2 doby - pracovní a nepracovní

 Účinnost 20%

 Výhody: 

 jednodušší konstrukce

 menší hmotnost

 Nevýhody:

 nedokonalé spalování

 více znečišťuje ovzduší

 větší spotřeba paliva + oleje

 větší hlučnost



1. doba – sání a stlačení

-píst nahoru

-palivová směs do prostoru pod pístem

-stlačování směsi nad pístem

2. doba – rozpínání a výfuk

-zapálení el. jiskrou

-rozpínání - konání práce -pracovní doba  motoru

-výfuk spálených plynů
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c) Vznětový čtyřdobý motor 

(Dieselův)

 4 doby jako u zážehového motoru

 nepotřebuje el. zapalování směsi

 do stlačeného horkého vzduchu se vstřikuje palivo (nafta)

 dojde k samovznícení

 účinnost 40%



Chlazení motorů

 vodou

 vzduchem

ekonomický provoz, bezpečnost



Zopakuj
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