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Vodní kolo

Za veškerým pohybem, vývojem a všemi procesy ve vesmíru můžeme vystopovat přeměnu různých
forem energie – např. mechanické, tepelné, chemické, elektrické, jaderné. Různé druhy energie
se projevují v různých dějích, vždy jde ovšem o to, že energie je schopnost konat práci. Žádná
energie se nemůže získat z ničeho ani zmizet, platí zákon zachování energie. Jeden druh energie
se pouze mění na jiný (třeba při spalování se mění chemická na tepelnou, při tření se mění
mechanická na tepelnou atd.) .
Pokud se týče zdrojů energie pro vykonání práce, byli
lidé po většinu své historie odkázáni především na
vlastní svaly a později i na svaly domácích zvířat.
Jedním z prvních zdrojů energie nezávislých na svalech
byla mechanická energie vody a větru.
Převratnou změnu v lidské historii znamenaly tepelné
motory – stroje měnící teplo z paliva na mechanickou
práci.
(Motor je obecně zařízení měnící nějaký druh energie na mechanickou. Nemusí jít jenom o tepelnou –
třeba hodinový stroj mění mechanickou potenciální energii pružiny nebo závaží na pohybovou energii
koleček a ručiček. Takže i lidské tělo je motor; funguje – poměrně složitě – na palivo jménem potrava,
kterou – kromě svých dalších funkcí – přeměňuje na mechanickou energii, když koná mechanickou práci.)

Wattův parní stroj, USA, 1765

První tepelný motor, který získal širší praktické využití,
byl parní stroj – označujeme jej jako motor s vnějším
spalováním. Objevil se před necelými 300 lety
a zásadně změnil svět. Jakožto první nezávislý zdroj
energie o dostatečně velkém výkonu vyvolal
průmyslovou revoluci. Někdy se říká, že parní stroj
vynalezl James Watt [džejms uot] v roce 1765, ve
skutečnosti Watt významně zdokonalil stroj Thomase
Newcomena [tomas njůkomen], již dříve používaný
k čerpání vody. Watt své stroje dále zdokonaloval, stále
však pracovaly s nízkým tlakem páry, což na jednu
stranu omezovalo nebezpečí výbuchu kotle, ale na
druhou stranu principiálně omezovalo výkon, jaký z nich
bylo možné dostat. Teprve když roku 1800 vypršel
Wattův patent na nízkotlaký stroj, došlo k prudkému
rozvoji strojů pracujících s vysokým tlakem páry.
Parní stroje brzy poháněly nejen stroje v továrnách, ale i lodě a lokomotivy. Přinesly revoluční změny
nejen v průmyslu, ale i v dopravě. Generátory ve většině dnešních elektráren pohání parní turbína.
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Ve druhé polovině 19. století se objevil další typ tepelných motorů – s vnitřním spalováním. Za pionýry
moderních motorů i automobilismu vůbec mohou být považováni Gottlieb Daimler [gotlíb dajmler]
a Karl Benz [kárl benc] z Německa. Daimler v roce 1885 vynalezl moderní benzínový motor
s karburátorem a stavěl první automobily. Benz dostal v roce 1886 patent na první samohyb poháněný
benzínovým motorem – tříkolku. Benzovo jméno přežívá dodnes v názvu firmy vyrábějící slavné
mercedesy. Významnou událostí byl i vynález Rudolfa Diesela [rudolf dýzl] z roku 1892 – vznětový
motor na naftu, který našel uplatnění nejprve jako pohonná jednotka nákladních automobilů,
traktorů, lodí a podobných těžších strojů.
Spalovací motory se uplatnily jako pohonné jednotky dopravních prostředků především proto,
že mají příznivější poměr mezi výkonem a hmotností nežli motory s vnějším spalováním (třeba parní
stroj). Důležité je i to, že spalovací motory se podstatně snadněji uvádějí do chodu (nemusí se
čekat na „tlak v kotli“).

První Daimlerův automobil, Německo, 1886

Mezi spalovací motory patří i různé typy spalovacích turbín a proudových motorů používaných
v letectví. Dnes pohánějí spalovací motory prakticky každé auto, motocykl, letadlo, většinu lodí
a spalovací turbíny najdeme i v některých typech elektráren.
Rozšíření moderních spalovacích motorů znamená mimo jiné, že surovinou číslo jedna je dnes
na světě ropa. To má nejrůznější důsledky, zasahující do hospodářství i politiky. Zásoby ropy
nejsou nekonečné, i když ty nejchmurnější odhady z minulosti se zatím naštěstí nepotvrdily.
Co bude, až začne ropa docházet?
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Samostatnou kapitolu představuje elektrická energie. V prvních desetiletích 19. století objevili Ital
Alessandro Volta a jeho následovníci princip elektrického článku, v němž vzniká elektrická energie
přeměnou energie chemické prostřednictvím elektrochemických reakcí. Mezník představoval vynález
suchého článku. Uspořádání a chemické složení článku, jehož princip se využívá v běžných bateriích
dodnes, vymyslel už v roce 1867 Francouz Leclanche [l klánš]. Do podoby skutečného suchého
článku, prakticky totožného s dnešními bateriemi, dovedl Leclancheův článek Němec Gassner
v roce 1887.
Od 60. let 20. století se začaly objevovat dokonalejší typy suchých článků s větší kapacitou a lepšími
vlastnostmi jako alkalické baterie, vysoce výkonné lithiové baterie, nikl-kadmiové nebo NiMH
(niklmetalhydridové) akumulátorové články a podobně.
Do rodiny elektrických článků patří i olověné akumulátorové baterie s kyselinou sírovou jako
elektrolytem. Jejich princip vynalezl už v roce 1859 Francouz Planté a dodnes se široce používají
v automobilech.

Statická elektřina i permanentní magnety byly známy odedávna, ale teprve v prvních desetiletích
19. století byly postupně odhaleny přírodní zákony, jimiž se tyto jevy řídí. Brzy se ukázalo, že
elektřina a magnetismus nejsou dva samostatné úkazy, ale úzce propojené projevy téhož přírodního
jevu. Elektrický proud lze převádět na magnetismus a naopak, elektrický proud vzniká pohybem
vodiče v blízkosti magnetu (jazykem fyziky řečeno v magnetickém poli). Přitom je třeba vynaložit
práci. Ale funguje to i naopak – správně uspořádaná soustava vodičů se v magnetickém poli
pohybuje, když jimi protéká elektrický proud. Elektrická energie může konat práci – prostřednictvím
elektrických motorů.
Jako u mnoha jiných vynálezů, ani o elektrickém
motoru se nedá říci, že byl vynalezen „naráz“, jedním
člověkem. K jeho vzniku tak či onak přispěli všichni,
kteří ve 20. letech 19. století experimentovali
s elektromagnetismem – badatelé jako Hans Oersted
[hans ersted], Michael Faraday [majkl feredy], Andre
Maria Ampère nebo Joseph Henry [džouzef henry].
Prakticky fungující motor sestrojil v USA nadšenec
a samouk, kovář Thomas Davenport [tomas dejvnport]
v roce 1833. Jeho motor na stejnosměrný proud
z elektrického článku už fungoval na podobném principu
jako ty dnešní a byl schopen pohánět některé stroje
v jeho dílně.
V této době stále kraloval parní stroj a je zajímavé,
že některé rané konstrukce elektromotorů šly v jeho
napodobení velmi daleko. Jejich konstrukce tak
na pohled velmi připomínala tehdejší parní stroje.
Tento směr se však ukázal být slepou uličkou.

Davenportův elektromotor

Většímu rozšíření elektrických motorů v praxi bránila nedostupnost dostatečně výkonných zdrojů
elektřiny. Po několik desetiletí, dokud byly jediným použitelným zdrojem elektřiny elektrické články,
byly elektrické motory sotva něčím víc než zajímavou hračkou nebo demonstrační pomůckou.
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Postupný rozvoj elektráren a rozvodných sítí si vynutila nikoli potřeba pohánět motory, ale potřeba
svítit. Jak se stávala elektrická energie dostupnější, rozšířilo se samozřejmě i všestranné využití
elektrických motorů. Většinu „velkých“ elektromotorů dnes tvoří motory na střídavý proud; tam, kde
je potřeba plynule regulovat otáčky motoru – třeba v elektrických lokomotivách nebo tramvajích – se
používají stejnosměrné motory.
Tepelné motory přinesly lidstvu nový a nezávislý zdroj dosud netušeného množství energie, zatímco
ovládnutí zákonů elektřiny a magnetismu umožnilo energii úplně novým způsobem přepravovat
z místa na místo. Vodiče vedou elektřinu bez větších obtíží na velkou vzdálenost. S příchodem
elektřiny nabyl pojem energie úplně nového významu. Z energie se stala skutečně schopnost konat
práci kdykoli a téměř kdekoli.
Moderní lidstvo je závislé na energii a potřebuje jí stále větší množství. K její výrobě se dnes používají
z velké části neobnovitelné zdroje – fosilní paliva jako uhlí, ropa nebo zemní plyn. I jaderné palivo
je ve své podstatě neobnovitelný zdroj. Co se stane, až tyto zdroje jednou dojdou? Můžeme být
opatrní optimisté?
Je naděje, že nám pomohou nové způsoby získávání energie jako zvládnutí řízené termonukleární
reakce nebo přechod na vodíkové hospodářství a palivové články. Určitě se ale vyplatí šetřit, rozvíjet
úsporné technologie z hlediska energetické spotřeby a věnovat pozornost využití obnovitelných
zdrojů. Za uplynulých dvě stě let se lidská společnost díky novým zdrojům energie a novým způsobům
jejich využívání změnila k nepoznání. Lze se jen dohadovat, jaké změny nastanou, až začnou tyto
zdroje docházet.

MOTORY VE SBÍRKÁCH NTM

Ve sbírkách NTM si můžete prohlédnout nejstarší elektromotory Františka Křižíka a Emila
Kolbena. Nejzajímavější jsou dynama a alternátory, vyráběné firmou Křižík na počátku minulého
století. Za zmínku stojí i Kolbenův motor pro elektromobily, který se vyráběl již v roce 1900.
Vůbec nejstarší dochovaný parní stroj ve sbírkách NTM pochází z roku 1850 a používal se
v Daňkově strojírně (pozdější ČKD).
Mezi největší zajímavosti patří parní stroj elektrostanice z Národního divadla, parní stroj
pohánějící elektrostanici na Jubilejní výstavě v roce 1891 nebo Lenoirův plynový motor (první
továrně vyráběný spalovací motor).
Z hnacích strojů domácí výroby je významná především Kaplanova zkušební turbina, která je
prvním exemplářem tohoto typu na světě, nebo Parsonsova parní turbina, postavená v roce
1902 v První brněnské strojírně.
Ve sbírkách dopravních prostředků je 125 automobilů a přes sto motocyklů. Téměř všechny
z nich pohání spalovací motor. Výjimku tvoří jen automobily White 10 HP z roku 1904
a Gardner Serpollet H z roku 1903, které jsou poháněny parním strojem.
Ve sbírkách je i nejstarší automobil se spalovacím motorem, provozovaný na našem
území – Benz Viktoria z roku 1893 a první automobil se spalovacím motorem vyrobený
na našem území – NW Präsident z roku 1897.
Pístový spalovací motor poháněl i většinu motorových letounů ze sbírek NTM, kromě toho
vlastní NTM i velmi rozsáhlou sbírku samostatných leteckých motorů.
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Za veškerým pohybem, vývojem a všemi procesy v našem světě se skrývá energie. Doslova „pohání“
celý vesmír. S dostupnými zdroji energie souvisí i úroveň rozvoje lidské společnosti.

Egypt, 3. stol. př.n.l.

Po většinu historie byly pro lidstvo zdroji energie
vlastní svaly nebo svaly domácích zvířat. Hlavní zdroj
energie tak představovala potrava.

Skandinávie, 10. stol.

Lidé dokázali jen omezeně zapřáhnout
do práce tekoucí vodu nebo vítr.

první parní lokomotiva, Anglie, 1829

Teprve posledního čtvrt tisíciletí je všechno jinak.
Vynález parního stroje odstartoval průmyslovou
revoluci a náš svět se od té doby dramaticky mění.
Energie v tom hraje zásadní úlohu. Elektrárny,
elektromotory, elektrické články, spalovací motory
pohánějící auta a letadla, jaderné reaktory, to všechno
se objevilo nebo nalezlo širší uplatnění vlastně až
v uplynulém století. Dnes nám to připadá samozřejmé
a neumíme si svět bez energie ani představit. Ale její
zdroje nejsou neomezené...
Co jsou to fosilní paliva a kde jsou
na světě zdroje fosilních paliv?
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Člověk byl po většinu své existence odkázán na své síly a vlastní svaly – ty byly pro něj zdrojem
mechanické energie. I ty funguješ jako motor – „stroj“ na přeměnu jiné energie v mechanickou práci.
Palivem pro lidský motor je potrava. Kolik energie se v ní skrývá, určuje veličina zvaná energetická
hodnota potravin. Je to údaj, který udává množství kJ (nebo kalorií – viz TAHÁK) obsažené
ve 100 g potraviny. Bývá uváděna na obalech potravin, nebo se dá zjistit z nejrůznějších tabulek.
Zde je ukázka:

Potravina
[100 g]

Energetická
hodnota [kJ]

Zelený salát
Zelí
Coca-cola
Brambory
Banán
Libové vepřové
Zmrzlina
Tučné vepřové
Smažené brambory
Párky
Sýr Čedar
Čokoláda
Ořechy

Kolik energie získáš, jestliže sníš oběd, který se skládá z následujících potravin:

pokrm

množství [g]

smažené brambory

200

tučné vepřové maso

100

zmrzlina

50

Coca-cola

500

celkem
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energie [kJ]

59
151
163
280
352
494
808
1 100
1 148
1 200
1 666
2 000
2 300
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Člověk jako motor
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I když člověk nevykonává vůbec žádnou fyzickou činnost (nekoná mechanickou práci), spotřebovává
poměrně dost energie na to, aby si udržel tělesnou teplotu, dýchal, zajistil pohon srdce a další
funkce. I když celý den ležíš klidně v posteli, spotřebuješ za 24 hodin 6 000 – 7 500 kJ energie.
Pokud člověk pracuje třeba jako listonoš, vzroste spotřeba (příkon) na 10 000 kJ, u dřevorubců
nebo horníků je to až 20 000 kJ.
Za jakou nejkratší dobu spotřebuješ energii z tohoto oběda,
když budeš pouze v klidu ležet?
A kolik takových jídel by musel sníst dřevorubec,
aby pokryl svoji spotřebu energie?

h

min
porcí

Můžeme zjišťovat i to, kolik energie člověk spotřebovává při určitých činnostech. Tyto hodnoty
se stanovují různými metodami, třeba z množství spotřebovaného kyslíku. Pro člověka o hmotnosti
75 kg platí následující tabulka:

spotřebovaný výkon = spotřebovaná energie za hodinu
člověk v klidu

285 kJ

0,079 kWh

ostrá chůze

1 380 kJ

0,383 kWh

ostrý běh

2 690 kJ

0,747 kWh

Jak už jsme si řekli, člověk dodanou energii nevyužívá jenom k činnosti (chůzi, běh), ale i na udržení
chodu svého organismu. Poměr výkonu člověka a spotřebovaného výkonu se nazývá účinnost
lidského motoru:
účinnost = mechanický výkon člověka / spotřebovaný výkon
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EXPERIMENT
Účinnost lidského motoru bývá mezi 10 a 30 procenty, záleží na typu činnosti a způsobu měření.
Například hodnota účinnosti při jízdě na kole nebo veslování se udává 14 až 27 %. To není mnoho,
ale ve srovnání s jinými motory to není tak špatné:

„motor“
účinnost v %

parní stroj
(bez kondenzátoru)

člověk

spalovací motor

parní turbina

1–8

10 – 30

30 – 35

40 – 60

Vyber si tři libovolné potraviny z naší tabulky (nebo jiné potraviny, jejichž energetickou hodnotu si
přečteš na obalu) a urči, jaké jejich množství pokryje spotřebu na dvě hodiny ostré chůze.

Potravina

Energetická hodnota
[kJ/100g]

Množství, jež pokryje spotřebu
energie na 2 hodiny ostré chůze

Ovšem pozor: pro každou potravinu sice můžeš spočítat
příslušnou dávku, ale ne každá je ve skutečnosti stejně vhodná!
Strava musí být vyvážená a také výživa při sportování
má své zásady!

?

KONTROLNÍ OTÁZKY:

Co se stane, když energie skrytá v přijímané potravě dlouhodobě převyšuje denní potřebu?
A co když je tomu naopak?
Jak se dá výkon lidského motoru zvyšovat?
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PARNÍ STROJ
Energie může být např. tepelná, elektrická, chemická nebo mechanická. Nyní se přeneseme na
začátek průmyslové revoluce, kterou zahájilo právě využití tepelné energie v parních strojích.
Pod kotlem parního stroje se topilo uhlím, voda se přeměnila v páru a ta uváděla do pohybu píst
stroje. Tím se tepelná energie změnila v energii mechanickou, kterou bylo následně možné použít
pro pohánění dalších strojů.
Parní stroj byl prvním tepelným motorem, který našel široké použití.
V 19. století, do rozšíření elektrických rozvodů, poháněly parní stroje ostatní zařízení pouze
přímo – pomocí řemenových převodů.
Zkus vymyslet, co by dnes vypadalo jinak a co by vůbec nešlo, kdybychom zůstali jen u parních strojů!

8

9
5

4

1

2

WWW.NTM.CZ

3

6

7

1. píst
2. pístní tyč (pístnice)
3. křižák
4. klika
5. ojnice
6. excentr pohonu šoupátka
7. setrvačník
8. šoupátko
9. odstředivý regulátor
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Tepelné motory
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Existovaly pokusy využít parní stroj i pro pohon automobilů. Parní automobil se však nikdy příliš
neujal, protože neobstál v konkurenci se spalovacími motory.
Proč? Mělo jeho použití naopak nějaké výhody?

Parní automobil Škoda
Sentinel z roku 1925

Srovnej tyto dopravní prostředky z hlediska závislosti na zdrojích energie:
Jízdní kolo, kůň, parní automobil, benzínový automobil

STIRLINGŮV MOTOR
Existují tepelné motory, které ke svému chodu nepotřebují dokonce ani
spalování paliva – stačí jim využít rozdílů teplot.
Takový tepelný motor vynalezl v roce 1816 skotský pastor Robert Stirling.

Jistě víš, že ohříváním se vzduch rozpíná. Dokážeš pomocí tohoto
fyzikálního principu vysvětlit fungování Stirlingova motoru?
Hlavní výhodou Stirlingova motoru je, že může pracovat s nejrůznějšími
zdroji vnější tepelné energie, např. geotermální či solární. Energetická
účinnost se pohybuje v rozmezí 25 až 33 %, což odpovídá běžnému
spalovacímu motoru. Jaké jsou jeho další výhody?

Výhody Stirlingova motoru:

Stirlingův motor se skutečně používá, například v ponorkách. Přijdeš na to proč?
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