M o to ry výbušné pro palivo plynné i tekuté.
Napsal Julius Janovský.

Část všeobecn á.
Uspokojivé účinky páry v ústroji parního stroje podněcovaly činného
ducha techniků ku stálému prohlubování původní myšlénky a zjednodu
šení potřebného mechanismu, pokud jednalo se o vyvinutí síly poměrně malé.
Než i při nejdům yslněji sestrojené konstrukci, upravené pro zm íně
nou potřebu, nebylo možno obejiti se bez přístroje, v něm ž se vyvozo
vala k pohybu nevyhnutelná pára.
Okolnost tato nebyla by příliš na závadu, ja k o tom svědčí nesčíslné
množství parních strojů, které blahodárně v průmyslu působí. Ale příprava
vodní páry vyžaduje delší doby a proto jest tento způsob výhodným
je n tehdy, nemá-li prodlení, spojené s přípravou, nepříznivý účinek na
účel hybného stroje.
Rozmanité potřeby průmyslové, hospodářské i všedního života kla
dou neúprosně často požadavek, aby motor bez předchozí a delší dobu
vyžadující úpravy byl ihned pohotově ku výrobě síly, kdy toho po
třeba žádá.
Tento požadavek u parních strojů i motorů je st vůbec neprovedi
telný, neboť vždy u nich výroba potřebné páry vyžaduje jakési doby,
k terá posuzovaná se všeobecného stanoviska, jeví se býti dosti krátká,
ale pro jinou potřebu, jež vyžaduje okamžité vyvození hybné síly u stroje,
je st přece značným prodlením.
V těchto případech, jichž různé okolnosti praktického života vyka
zuji celou řadu, není parní stroj pomůckou vítanou a vyhovující.
P říčiny tyto byly neúnavným technikům pobídkou, aby důmysl
svůj obraceli k sestrojení motoru všeobecně uspokojujícího.
Přihlódneme-li blíže k požadavkům, jež se kladou na výkon těchto
novodobých hybných strojů, seznáváme, že se vedle okamžité pohotovosti
k práci, vyžadovala u nich také i levnost výkonu a spolehlivost funkce
nejen jednotlivých součástí, ale také celku. J e n za vyplnění těchto pod
mínek mohly nové sílu poskytující stroje obstáti na trh u národohospo
dářském a posloužiti výhodně konsumentu.
Jako každá nová myšlénka vyžaduje neskonale pečlivých příprav,
zkoušek, nákladných pokusů a různých obchodních obratů, aby je d n ak
byla učiněna schopnou praktického upotřebení, jedn ak také, aby konsumující obecenstvo nabylo o jejím řešení přiměřené představy, tak i zde
nescházelo konstruktérů, kteří překvapovali technickou veřejnost řadami
vynálezů, aniž nedostávalo se závodů, jim ž náleží zásluha, že zmíněné
vymoženosti tvůrčího ducha technických odborníků prakticky jali se
prováděti.
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Rovněž také jako každé narozené děcko, každý z jád ra vyklíčený
budoucí strom potřebují šlechtění, ošetření a výchovy, tak i každý nový
vynález, kterým se razí cesta k novému zužitkování sil ve větším slohu,
vyžaduje onoho nezbytného pěstění, než z něho pro konsumenta utvoří
se něco, co vyhovuje všestranně a bezvadně.
Y této příčině, po době dosti dlouhé, podařilo se modernímu techni
ckému umění vyrobiti motory, které mohou se zváti ideálem pohotovosti
a výkonnosti, bez zatížení v podobě přem rštěné ceny vydržovací.
I pro neodborníka jest velice zajímavo a poučno, sleduje-li jednotlivé
pokusy podniknuté ku sestavení hybných strojů, u nichž pára vodní jest
nahrazena jinou látkou s utajenou hybnou silou.
Největší část pokusů zachovávala a dosud zachovává původní a ty 
pický ú tv ar stroje parního a spokojuje se pouze případnou obměnou
jednotlivých součástek, pokud jich nová silodárná látka vyžaduje k účelné
konstrukci.
U všech tém ěř pokusů setkáváme se s pohyblivou stěnou, šinoucí
se v
nádobě válcovité účinkem silotvorné hmoty,
při čemž přím oča
pohvb stěny přenáší se obvyklým způsobem na kliku kola a mění se tak
v užitečný pohyb rotační, jakého v největší části případů praktické p o 
žadavky konsumentů vyžadují.
K u pohybu zmíněné posuvné stěny bylo třeba náhradou za páru
látky, která v malém původně prostorů mela tajiti značnou energii, jež
v určitou dobu přim ěřeným opatřením měla býti uvolněna.
Jednalo-li se o látku těchto vlastností, jest přirozeno, že zřetel v y 
nálezce obrátil se ku stávající již látce výbušné, která taktéž uváděla
pohyblivou stěnu nádoby v přim ěřený pohyb.
B yl to francouzský vynálezce, k te rý ku konci sedmnáctého století
snažil se užíti výbušné síly střelného prachu ku zdvihání vody v trubici.
Toutéž dobou A ngličan H uygheus opatřil podobný stroj pístem, na
nějž plyny střelného prachu účinkovaly.
Zdokonalení tohoto stroje docílil P ap in ku konci osmdesátých let
sedmnáctého století přim ěřeným i ventily.
Posuzujeme-li snahu těchto mužů se stanoviska dnešního, nem ůžeme
se ovšem uchrániti úsměvu nad počínáním, které chovalo již zárodky
nezdaru při vzniku myšlénky, a z téže příčiny nepřekročilo její prová
dění mez pouhých pokusů.
T řeba že přes sto let m yšlénka tato po zmíněných pokusech ležela
ladem, nepozbyla nijak na síle a schopnosti života. Vynálezci čekali
pouze n a vysky tnu tí se jiné látky, jejíž plyny by výhodněji plnily úkol,
k terý byl požadován na plynech spálením střelného prachu povstalých.
Prozatím se podobné látky nedočkali a proto obraceli zřetel ku
znám ým vlastnostem hořlavých a výbušných plynů, jež přiváděli pod
píst pohybující se v rouře na jednom konci otevřené.
U vedené plyny připravovali destilací dříví, uhlí, oleje a mísili je se
vzduchem, Čímž docilovali výbušné směsi, kterou zaněcovali pod pístem
plamenem zvenčí umístěným.
Později přičiněn u některých modelů k původnímu válci s pístem
i válec druhý, rovněž pístem opatřený. Oba písty byly spojeny vahadlem
a účinkovaly za střídavého plnění válců dvojčinně.
V druhé čtvrtině předešlého století setkáváme se poprvé s modelem
plynového motoru, u něhož třaskavá směs před zanícením stlačuje se pístem.
K u zanícení užito zevního plamene, kterým ž zažehován plamének ve
zvláštním kohoutu. Opatření toto bylo nutné, jelikož plam ének umístěný
v kohoutu při vytlačování spálených ply n ů pístem byl sfouknut.
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"Vynález tento byl učiněn Angličanem. P ra k tic k y se neosvědčil, ač
konstrukcí i stlačováním třaskavé směsi chýlil se značně k moderním zá
kladům, pro naprosté opomíjení pod pístem zbývající veliké části spále
ných plynů, k teré nové, účinné směsi zbytečně ubíraly místa i síly.
V ýrobou svítiplynu ve velkém k osvětlovacím účelům dostalo se
vynálezcům vzácné pomůcky, jež pohodlným způsobem poskytovala
prostředku, vedoucího časem k praktickém u cíli.
Vzhledem k této okolnosti sestavil Francouz Lenoir v létech šede
sátých předešlého století plynový motor, k te rý klidným chodem a spole
hlivou funkcí veškerých součástek úplně vyhovoval praktické potřebě, ale
záhy pozbyl obliby pro značnou spotřebu plynu.
Zařízení i podoba tohoto modelu upomínaly na konstrukci parního
ležatého stroje, i válec, v němž se píst pohyboval, byl opatřen obvyklým i
víky. P ln ění válce dělo se střídavě jak o u válce parního, třaskavá směs
se zaněcovala elektrickou jiskrou, válce byly chlazeny vodou.
Z a jistý ch okolností motor tento prokazoval výh od n é služby, ač
často se stávalo, že elektrický zapalovač selhával, jm enovitě pohyboval-li
se motor rychlejším tempem. Z této příčiny nahrazena pouze je d in á jiskra
zaněcovaČem mnohojiskerným.
Značná spotřeba plynu byla mocným popudem dalším vynálezcům,
aby sestrojili motor úspornější.
Koncem let šedesátých předešlého století podařilo se to závodu
v D eutzu, patřícím u L angenovi a Ottovi.
Motor jejich měl sice nezamlouvající se tv a r a chod jeho byl pro
vázen rachotem tím nepříjemnějším , jelikož se jevil v mezerách nepravi
delných, ale vzdor těm nepříjemnostem pracoval spolehlivě a — levně.
Jm enovitě poslední okolnost přispívala k jeho rozšíření v závodech,
u nichž hluk nepůsobil obtíží a které disponovaly větším prostorem, ja 
kého rozm ěrný motor vyžadoval.
P íst jeho pohyboval se ve válci na jednom konci otevřeném a v ý 
bušná směs zaněcovala se plamenem zevně umístěným.
V ynálezci zlepšovali motor neustále, až docílili u něho klidného
chodu, spolehlivého působení a zamlouvajícího se zevnějšku. V novém
udobení účinkoval motor čtyřdobně. Jed in ý m pístem, pohybujícím se
v otevřeném válci, nassávala se třaskavá směs pod píst, stlačovala se při
zpětném chodu, po vznícení vymrštila píst vzhůru a pří opětném zpá
tečním chodu vytlačoval píst spálené plyny z válce a upravoval místo pro
novou třaskavou směs.
V této údobě nový motor doznal záhy značného rozšíření, jm enovitě
v
místech, v nichž bylo postaráno o stálou zásobu plynu.
Avšak právě tato příčina byla pohnutkou, že pátráno po náhradě
za plyn, dostupný je n ve větších místech, opatřených vlastní plynárnou.
K příčině této pojila se i snaha po sestrojení plynových motorů pojezdných, u nichž již předem byla vyloučena možnost odvislosti na ply
nárně z velice jednoduché příčiny, jelikož pohodlné umístění dostatečné
zásoby svítiplynu k účelům přípravy třaskavé směsi bylo z technických
důvodů naprosto vyloučeno.
K těmto příčinám pojil se požadavek po plynu, od něhož se nežá
dalo, aby sloužil osvětlovacím účelům a k te rý následkem toho mohl se
poříditi levněji, než svítiplyn.
V požadavku tom byla patrná snaha po neodvislosti od plynáren
a po rozšíření motorů i na místa, jež plynáren postrádala.
P o dniknuta řada zkoušek s různým výsledkem a navrhovány roz
manité methody, z nichž po praktických pokusech osvědčila se pro mo
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tory stálé plynová směs z kysličníku uhelnatého a vodního plynu či
uhlovodíku lehkého.
K aždý z těchto plynů zvláště pro sebe nehodil by se pro výrobu
třaskavé směsi, ale přim ěřeným smísením obou docílilo se výrobku snadno
zápalného a účinkujícího velice energicky.
P říprava této plynové směsi vyžaduje zvláštního a dosti složitého
přístroje, účinkujícího při náležité obsluze přesně a dochvilné.
Y podstatě provádí se příprava žádoucí směsi následovně: V parním
kotlíku vyvinuje se přehřátá pára, která se ve zvláštním přístroji mísí
se vzduchem a přivádí se pod ohniště peci opatřené vysokou vrstvou
žhavého paliva. Pec tato jest neprodyšně uzavřena. Doplňování paliva
děje se nálevkovitou nádobou, z níž po vzduchotěsném uzavření se do
plňuje vrstva v peci. Vyvozený plyn se čistí a shromažďuje v plynojemu.
Ač příprava plynu jest velice snadná a při jisté opatrnosti tou měrou
spolehlivá, že možno voliti plynojem vystacující pouze asi na desítiminutovou spotřebu, přece vzdor značně nízké ceně výrobku nevyhovuje vše
obecné potřebě, jelikož jest podmíněna celou řadou aparátů, jichž nemožno
vždy a v každém případě, jm enovitě nikoli u motorů se pohybujících,
s úspěchem užíti.
Posléze jm enovaná závažná podmínka byla konstruktérům plyno
vých motorů pohnutkou, aby pátrali po pohodlnějším a zároveň vydatném
zdroji hybné síly, než ja k ý poskytoval svítiplyn nebo třaskavá posléze
uvedená směs.
Velice pohodlný pramen a zdroj žádané hybné síly shledán v p e
troleji, hlavně pak v některých jeho destilátech, které po podrobných
zkouškách poskytly odborníkům hmotu, po níž vynálezci toužili.
Surový petrolej má dle toho, odkud pochází, zabarvení žlutavé,
nebo hnědé, šedomodré, až tém ěř černé.
D obývá se na různých místech, z nichž nejznámější je st P en sylv á
nie a K anada v Severní Americe, pak oblast kaspická kolem Baku
a u nás Halič.
Surového petroleje se ve stavu, v jakém se ze země dobude, neužívá
v průmyslu, jm enovitě k pohonu motorů se všeobecně nehodí.
Surový petrolej jest v podstatě směsi různých uhlovodíků skupenství
pevného, kapalného a plynného, z nichž je n některé hodí se za zdroj síly
pro plynové motory.
Odloučení jednotlivých uhlovodíků provádí se destilováním, při Čemž
obyčejně již při první destilaci nabývá se tří skupin účinkem různého tepla.
P rvn í skupiny, sestávající se snadno prchavých olejů, nabývá se
destilováním za tepla nepřesahujícího 170° C.
U druhé skupiny, obsahující obyčejný petrolej, jakého se užívá ku
svícení, postupuje zahřívání od 170° do 300° C.
U třetí skupiny, jež vyžaduje zahřívání přes 300° C. obnášející, na
b ývá se těžkých minerálních olejů a vaselinu.
K aždá z těchto skupin sestává opět z řady olejů, jež možno po
stupnou destilací odděliti.
P ro náš účel mají důležitost pouze oleje skupiny prvé a druhé,
z nichž některé jsou pro pohon motorů nepostradatelné.
Již zcela nepatrným zahříváním prvé skupiny unikají ze směsi zcela
lehce prchavé složky, které různé továrny opatřují zvláštními jm ény.
Ochlazením par těchto prvotných destilátů n abývá se olejů snadno na
vzduchu za obyčejné teploty se vypařujících, velice vznětlivých, tuky
a pryskyřice snadno rozpouštějících. Pro pohon motorů má důležitost de
stilát jím aný mezi 80° až 100° C, o měrné váze asi 0 75 při 15° G.
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Jest to všeobecně známý benzin, užívaný také ku cídění látek.
Benzin vypařuje se již mocně za obyčejné teploty a smísen se vzdu
chem, tvoří za jistých okolností snadno zápalnou a třaskavou směs.
Práce pomocí benzinu podnikané dlužno provádět! buď na volném
prostranství, nebo v místnosti důkladně větrané, v níž panuje stálý průvan.
Y každém případě však za naprostého nedostatku ohně, jiskry nebo
doutnajících předmětů. Staly se případy, že páry benzinové se vzňaly
i ve značné vzdálenosti od plamene nebo ohně v kamnech.
Jakkoliv tato nebezpečná vlastnost benzinu v mnohých případech
byla příčinou četných neštěstí, jest pro výrobu třaskavé směsi, které po
třebuje motor, zjevem velice vítaným, neboť stačí za obyčejných okolností
pouhé vanutí proudu vzduchu nádobou benzinem naplněnou, aby docílilo
se snadno vybuchujícího plynu, kterým se motor plynový uvádí v účelnou
činnost.
Benzin však není jednotnou látkou. Jmenovitě benzin, jehož se uživá
ku pohánění motorů, chová mnoho snadno prchavých a samočinně se
vypařujících látek, které nejdříve unikají. Další jeho část chová oleje
méně prchavé a pak vždy jakési procento látek nesnadno se vypařujících,
při destilaci mechanicky přimíšených, které pro činnost motoru nemají
celkem významu.
S posléze uvedenou okolností jest třeba každému majiteli benzino
vého motoru účtovati. Zjev tento jest pokynem pro majitele benzinového
motoru, aby po čase zbytky benzinu z nádržky často doplňované úplně
odstranil, neboť jen tímto opatřením vyhne se nepříjemnému selhávání
stroje, který často v nejnepříhodnější dobu vypoví službu.
Nestejnoměrné složení benzinu podmiňuje také nepravidelný chod
stroje a vyžaduje zvláštních opatření, aby se motoru dostalo směsi, jaké
povaha práce žádá.
Než i v této příčině platně rozhoduje stupeň tepla, jež účinkuje na
zásobu benzinu v nádržce chovanou. V zimě, při uvádění motoru v čin
nost, účinkují v prvé řadě nejsnadněji prchavé oleje, a je-li jich málo
nebo scházejí-li naprosto, nedostane se vůbec motoru třaskavé směsi
a dlužno sáhnout! k umělému vyhřátí zásoby. Za parné letní teploty jeví
se pravý opak.
Nejvýhodněji účinkují motory, jež jsou umístěny v ovzduší o stálé
temperatuře. V tomto případě motor může postrádati různých vyrovná
vacích přístrojů a dozorci jeho usnadňuje se značně práce.
Obyčejný prodejný benzin postrádá pravidlem přesné měrné váhy
a jakost jeho podléhá různým změnám, jako shledáváme u každého jiného
trhového zboží. V této příčině jest zřejmo, že obsluhovači nastává ne
vděčný úkol, aby upravil poměr mezi množstvím účinných uhlovodíko
vých par a přísadou vzduchu, aby vznikla prd motor výhodná směs.
I nedbalý a věcí neznalý obsluhovač benzinového motoru upraví
snadně potřebnou směs benzinových par a vzduchu, ale na účet majitele
motoru.
Často se stává, že z této příčiny nešetří se benzinem, a motor pra
cuje nehospodárně, ač by při znalosti věci a větší obezřelosti s menším
množstvím benzinu docílilo se více práce, nehledě ani k ušetření stroje.
Moderní stroje v této příčině usnadňují značně práci obsluhujícímu
personálu připojením kontrolujících aparátů, které téměř samočinně upra
vují si přiměřenou směs z uhlovodíkových par a vzduchu.
Výše uvedenému vyčerpávání snadno se odpařujících složek benzinu
a tvoření se nesnadněji se vypařujícího zbytku čelí se odměřováním ma
lých dávek, odpovídajících okamžité výkonnosti motoru.
K ronika práce. X.
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Za příčinou nepatrného vypařování se v obyčejné teplotě poskytuje
lampový p e t r o l e j méně nebezpečí samovolného vznícení, ale vyžaduje
za to pomůcek, které umělým způsobem proměňují ho v páry.
Obecně provádí se tento výkon rozprášením dávky petrolejové
s určitým množstvím vzduchu, jehož jest třeba k utvoření vznětlivé směsi
a celek pak se zahřívá o stěny vypařovače.
Výše bylo uvedeno, že lampový petrolej připravuje se z petroleje
surového destilováním mezi 170 až 300° C. V tepelných mezích, tou měrou
rozsáhlých, nemůže povstati destilát jednotný, nýbrž směs sestávající
z uhlovodíků vypařujících se při nestejném stupni tepla. Z této příčiny
nebylo by výhodno, zahřívati veškerou zásobu petroleje v nádržce, neboť
tímto způsobem vyčerpaly by se snadněji prchavé složky již předem.
P odobný zjev byl uveden již v odstavci, pojednávajícím o benzinu.
Jino u látkou pro výrobu silotvorných plynů k pohánění motoru jest
1 í h, jehož upotřebení z technického stanoviska nečiní nijakých obtíží
a pokud se našeho národohospodářského stanoviska týče, mělo by ho
b ýti hojněji užíváno, k d y by nevadila značná jeho cena.
P ři uvádění motoru v činnost je st třeb a předem vyhřátí líhu.
H odnota líhu, porovnávaná s výkonností benzinu, je st značně menší,
proto spotřeba jeho jest větší, jedná-li se o docílení stejných effektů.
Celkem spotřebuje se líhu l-9kráte-více než benzinu.
Jedná-li se o posouzení motoru ohledně užívané silotvorné směsi,
nestačí pouhé posouzení jejího množství, spotřebovaného za jistou dobu,
n ýbrž je st třeba, aby byl brán zřetel i na různé jin é okolnosti, které
mohou býti příčinou m rhání palivem. Okolností těchto jest značná řada
a nikoli vždy může jim majitel motoru účelně čeliti.
Nechť užívá k pohonu motoru svítiplynu, benzinu, petroleje, líhu
nebo i jiné látky, může se mu dostati již při nakupování suroviny méně
vydatné, která při užití neposkytuje příznivých čísel a bývá příčinou škody.
I obsluha stroje, ač práce tato není nijak obtížnou, může b ýti zdro
jem škody. Totéž platí i často o nedokonalém sestrojení stroje nebo vážném
poškození jeho ústrojí, jm enovitě byl-li zakoupen z druhé ruky, jakž často
se stává.
U nových strojů udává strojírna i chemické složení a měrnou váhu
silotvorné látky, jest tudíž na majiteli, aby se těchto údajů přesně p řid r
žoval, neboť každá odchylka mívá v zápětí i jinou výkonnost motoru,
pravidlem v neprospěch dotyčného majitele.
Nemenší důležitost mají pro majitele m otoru teplom ěr či teploměry
a hustoměr, které, jsou-li jakosti bezvadné, prokazují neocenitelné služby.
P okud se týče rozhodnutí, jaké látky jest třeba k pohonu motoru užíti,
nerozhoduje v m nohých případech poněkud vyšší cena za hodinu a koně,
n ýb rž dlužno přihlížeti k různým místním okolnostem, které by mohly zave
dením jiné látky k pohonu b ýti příčinou třeba dalšího stoupnutí této ceny,
nehledě k jin ým nepříjemnostem, jež by se snad vyskytly při jich opatřování.
Obtíže ty to vyskytují se často při opatřování benzinu nebo petroleje,
při čemž se velmi často stává, že nově zakoupená zásoba vykazuje
jin é vlastnosti, než zásoba předchozí, a domněle levný je jí nákup bývá
příčinou škody a nepravidelnosti v chodu motoru. Zkušenosti v této p ří
čině nabyté jsou četné a dosud nejvážnější příčinou, proč užívání těchto
pohodlných a praktických strojů nedoznalo je ště většího rozšíření, je ž
mu po zásluze náleží.
Mezi další příčiny nezdaru ve funkci motorů zaujímá neposlední
místo i neznalost jich zařízení, jež vyžaduje pozornosti a jakési odborné
znalosti, nikoli nesnadné.
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Nikoli každá plynová směs se vzduchem poskytuje třaskavý plyn,
příliš málo plynu nebo opět jeho nadbytek poskytují směs, která se
v uzavřeném prostoru nevznecuje.
Moderní konstruktér může se v této příčině uchýliti k osvědčeným
zkušenostem starších průkopníků vynálezu plynového motoru, a není
mu třeba podnikati nákladných a úmorných pokusů.
U směsi svítiplynu se vzduchem nenastává vznícení a explose, po
kud ve stu litrech sq nedosáhne 7‘8 l svítiplynu a 92 2 l vzduchu, jak o
nejmenší dávka, nebo se překročí 19 2 l svítiplynu a 80'8 l jako začátek
největší dávky svítiplynu.
Veškeré hodnoty, nacházející se mezi 8 až 19 Z svítiplynu ve stu
litrech směsi, poskytují směs třaskavou.
Ú daje tyto byly zjištěny za tepla 14 5 C za užití vzduchu atmosfe
rického, ted y naplněného do jisté míry vodními parami.

Zkouškou zjištěno, že třaskavá směs, upravená v mezích výše uve
dených, snáze se vzněcovala, dostalo-li se jí stlačení Či komprimování.
Komprimování třaskavé směsi provádí se přímo ve válci pístem.
Třaskavý plyn vypuzuje explosí píst z původní polohy a přenáší
jeho pohyb pístnicí, na kliku a na setrvačník. Působením setrvačníku
vrací se píst do původní polohy a vytlačuje z válce spálené plyny do
výfuku. Pohybem válce ku předu vykonána byla první cesta, pohybem
zpětným druhá.
Dalším účinkem setrvačníku pohybuje se píst opět ku předu a ssaje
současně třaskavou směs do válce. Děj tento představuje třetí cestu.
Zpětným pohybem pístu komprimuje se třaskavá směs — čtvrtá
cesta — a připravuje se k novému výbuchu.
Tyto čtyři cesty provádějí se týmž válcem a týmž pístem.
Úprava přívodu třaskavé směsi a odvádění spálených plynů zpro
středkuje se ventily, o jichž konstrukci bude na jiném mistě podáno
vysvětlení.
Čtyři výše popsané cesty představují výkon, v němž se dostane
motoru pouze jednou pohonu. Připadá tudíž skutečné vložení síly ve
stroj na čtverý zdvih pístu či na dvě úplné obrátky setrvačníku.
Úpravu tuto vynašel Otto a položil tím základ ku značnému zjedno
dušení motoru a velikému jeho rozšíření.

K onstrukce m otorů.
Jednotlivých konstrukcí motorů, uváděných v činnost plynným i te
kutým palivem, jest veliké množství.
Každá strojírna, která se zabývá výrobou zmíněných motorů, uvádí
do prodeje v největší části případů své zvláštní výrobky, které se rozli
šují od jiných v některé nebo v některých částech, celkem však dají se
rozvrhnouti dle různých měřítek do zvláštních skupin.
Při výrobě, jaká dnes v nejrozsáhlejší míře panuje v tomto oboru,
není nijak možno obírati se modely všech átrojíren, nýbrž dlužno ve
smyslu účele této knihy obrátiti zřetel ku jednotlivostem motoru, spo
lečným jaksi všem modelům, třeba jejich provedení v nejčelnějších ty
pech se lišilo.
Především přirozeným způsobem musí býti obrácen zřetel k celko
vému způsobu provedení, pak ku čerpadlům paliva a přípravě třaskavé
60*
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směsi a odpařovačům tekutého paliva, pokud jich jest třeba, dále ku zaněcování hotové výbušné směsi, ku regulátorům a k přístrojům mazacím.
Ve příčině pohonu samočinně působících součástí motoru třeba popisu
převodu, kterým tento pohyb se provádí.
Ve příčině c e l k o v é h o p r o v e d e n í není již dnes poutána hlavní
pozornost k tomu, zda-li motor jest ležatý Či stojatý, kteréž provedení
má za původ především ohledy praktické, nýbrž k tomu, jakým způsobem
a v jaké poloze jsou uloženy části motoru otáčivě se pohybující, jichž
pohyb má vliv na stabilitu stroje a umístění jejich, pak na snadnou ob
sluhu, mazání a cídění.
Jakkoliv se motoru často užívá v místostech stísněných, v malých díl
nách velkoměstských, nebo v dílnách, v nichž se vyvinuje mnoho prachu, vždy
náhradou za drahý a zvláštní obsluhy vyžadující pohon parní, přece nutno
dbáti toho, aby jemné ústrojí jeho bylo chráněno před zevním znečištěním.
Strojírny účtují s touto okolností a opatřují, pokud tomu podstata
konstrukce jednotlivých dílů motoru dovoluje, veškeré ústrojí ochrannou
stěnou, která jednak je chrání před prachem, jednak poskytuje ochrany
i okolí, aby se s nimi neoctlo v nepříjemném styku.
Pokud tomu okolnosti dovolují, má býti motor umístěn ve zvláštním
prostoru, v němž nevyskytuje se prach, přiměřeně velikém, aby ke stroji
bylo možno ze všech stran dohlédnouti a světlém, aby funkce jednotli
vých součástí byla snadno oku patrná.
Strana, na níž se nachází setrvačník, má míti směrem ku nejbližší
stěně nejméně metr prostory. Vyžaduje toho někdy i obtížná manipulace,
spojená se spouštěním motoru.
V případech, kde není možno opatřiti pro motor zvláštní místnost,
dostačuje, provede-li se jeho osamocení prkennou stěno.u, která zadržuje
prach. Opatření toto vyplatí se hlavně v případech, kde prachu při práci
uehrániti se nelze, méně času vyžadujícím čištěním motoru.
často vyskytují se oznámení o motorech menší výkonnosti a veli
kosti, v nichž se uvádí, že možno nabízený motor postaviti v každé dílně
a na jakémkoliv místě, a že netřeba dále se oň starati, jelikož pracuje
úplně bez obsluhy. Nabídku tuto dlužno doplniti tím, že znečištění do
tyčného motoru prachem znemožňuje za krátkou dobu jeho činnost, není-li
dokonale obsluhován a přiměřeně kryt.
Při určování místa, na němž motor má býti postaven, dlužno pře
dem dbáti toho, aby provedení transmise nebylo spojeno s obtížemi.
K nepravidelnostem převodu řemenového čítá se řemen skřížený,
jehož jest se jmenovitě při přenášení síly z řemenice motorové ku ře
menici transmisní vystříhati.
Veškerá potrubí, jimiž se přivádějí i odvádějí plyny, mají míti při
měřený průměr a pokud možno, krátké a přímé vedení.
Ve příčině základů pod stroj jest již na jiném místě této knihy uči
něna krátká zmínka, kterou doplňujeme účelnými podrobnostmi.
Značná tíha motoru soustřeďuje na malém prostoru veliké zatížení
základu, k Čemuž přidružuje se otřásání způsobené nedokonale vyrovna
nou rotací těžkých součástí motoru, jakož i změna v jeho střídavém za
tížení břemenem, které jest mu překonati.
Z řečeného vyplývá, že jest pod motor třeba nejen dokonalého
základu, ale také spolehlivého stanoviště pod základ, nemá-li motor v bu
doucnosti býti zdrojem nepříjemností.
Povaha motorů vyžaduje někdy, aby jich umístění stalo se v pa
trech budov obývacích, ve kterémž případě jest třeba zvláštního pojištění
vůči tlaku a otřesům.
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Nachází-li se stanovisko motoru v přízemí, musí sahati spodek zá
kladu až k přirozeně únosné vrstvě půdy, na níž budova stojí.
V tomto případě se stavba základu provádí buď z kamene, nebo
z cihel. Cihly i kámen spojují se maltou připravenou z cementu a říčního
písku.
Musí-li se užíti písku kopaného nebo uměle připraveného, dlužno ho
pečlivým vypráním zbaviti zemitých součástek nebo prachu.
V každém případě musí se ponechati základu dosti Času, aby se
ustálil a ztvrdnul, dříve než se zatíží rámem a strojem. Nešetřením tohoto
pravidla rozpojí se cihly, kámen a základ stává se pak hromadou stavební
hmoty nijak tlaku nevzdorující.
Pro motory zcela malé užívá se za základ často jediného kusu
kamene.
Kamenným příklopem z jediného kusu pro menší stroje zhotoveným,
nebo u větších a velikých strojů z kusů nastavených provedeným, opa
třuje se základ ze zdivá spojeného cementovou maltou z ohledu na ru
šivý účinek oleje, který se stroje kape a ničí spojitost cementového zdivá.
Má-li se umístiti základ pro motor na sklepní klenutí, jest třeba podepříti je zvláštním zděným pilířem. Totéž platí o klenutí betonovém.
Umístění motoru v patře obývané budovy jest vždy věcí povážlivou,
jedná-li se o motory větší. I menší motory stojaté jsou nebezpečné pro
strop spodní místnosti soustředěním značné tíže na plochu poměrně malou
a pro větší intensitu otřesů při práci. Z této příčiny jen velmi malé
stojaté motory možno umístiti v patře.
Za příčinou větší jistoty jest třeba prohlédnouti stav stropnic po
odstranění podlahy a říditi se přesně normou, jakou stavební řád před
pisuje ve příčině zatížení čtverečné jednotky stropu neb podlahy v patrech.
I po zjištění příznivého výsledku jest třeba umístiti motor při stěně,
aby nenastalo nebezpečí houpavého pohybu.
U motorů větších dlužno podlahu v patrech vložením nových trámů
přiměřeně sesíliti.
Již před započetím této práce musí býti proveden plán ve příčině
uložení a vedení různého potrubí, jakého motor vyžaduje a rovněž dlužno
pamatovati na to, na jakou stranu se setrvačník jeho otáčí. Zjištění
a stanovení těchto okolností zdá se býti věcí nepatrnou a pouhou ma
ličkostí, jež však, nebylo-li k nim vzato náležitého zřetele, mohou se státi
zdrojem značných průtahů a nepříjemností.
Dříve než motor jest vyhlédnut, dlužno zjistiti okolnosti výše uve
dené, po případě obrátiti se na odborníka o radu a svěřiti mu tuto zále
žitost. Veškeré závody motory vyrábějící mají k témuž účelu stálé
a vyškolené síly, na jichž pokyny možno se úplně spolehnouti. Výdaj
v této příčině učiněný jest u porovnání s později se vyskytajícími ne
příjemnostmi zcela nepatrný a podává záruku, že veškeré nehody a prů
tahy při pozdějším chodu motoru často se naskytující, budou předem
odstraněny.
V tomto směru uplatněná šetrnost a obava před zvětšenými výdaji
jsou úplně nemístné a u porovnání se škodou později vzniklou, tou měrou
nepatrné, že vždy lépe pochodí ten, kdo předem si zajistí stálou a vy
datnou výkonnost motoru.
Jednostranné opotřebení válce u strojů ležatých vyžadovalo ochran
ných opatření směřujících nikoli proti upotřebení samému, které jest při
rozeným následkem podstaty stroje a omezuje se účinným mazáním
a chlazením na nejmenší míru, nýbrž opatření, jímž umožněna snadná
náhrada vyběhaného válce válcem jiným.
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V tomto směru ujaly se celkem dvě methody, nehledě k opravě,
provedené novým, opravným vývrtem, na níž není vždy dosti oasu a také
pomůcek po ruce.
Obě methody shodovaly se v tom, že se poškozený válec musí
nahraditi válcem novým. Jedna z nich upravila válec a plást chladícího
prostoru v jediný celek, spojený s rámem motoru pomocí šroubů, u druhé
pak plást chladícího prostoru tvořil s rámem stroje jediný slitý celek, do
něhož zasunut byl válec, v němž se píst pohyboval.
Druhý způsob vykazuje Četné výhody a užívá se ho i u strojů sto
jatých, při nichž se válec všestranně stejně opotřebuje.
Celá stavba motorů má za model parní stroj. V důsledcích nápodo
bování parního stroje byly původně modely motorů opatřovány přímovodem ve spojení s křížovou hlavou. Křížové hlavy užívá se dnes jen
u motorů velikých, menším modelům dostává se za ní náhrady prodlou
ženým pístem, čímž zjednoduší se podstatně konstrukce, sníží se prodejná
cena motoru, aniž by byla dotčená účelnost a výkonnost stroje.
Stavba stojatých strojů provádí se s ohledem na snížení těžiště
v různé úpravě, jež má vždy za účel zmírnění otřesů, vznikajících rhytmickým pohybem hmot značně těžkých.
Každá strojírna řeší tento úkol jiným způsobem, na Dějž klade nej
větší váhu.
Tak u plynových motorů užívá se stojanu zatíženého na s p o dní
Části válcem a pláštěm chladícím, s klikou umístěnou nahoře bez zvlášt
ního krytí. Jiné provedení užívá téhož uspořádání stojatého motoru, ale
s klikou krytou.
U opět jiné konstrukce umístěn válec nahoře a klika dole, mezi
oběma nacházel se přímovod s křížovou hlavou.
U těchto konstrukcí bylo užito různé úpravy válců a chladících
plášťů, při čemž vždy byl brán zřetel na snadnou výměnu válce. Válec
vsouvá se spodem do prostoru utvořeného chladícím pláštěm^ ale spodek
jeho vyčnívá z prostoru chladícího a nebývá chlazen, hlavně u modelů
menších. U větších a velikých modelů opatřuje se spodní část válce
zvláštním chladícím prostorem.
V tomto uspořádání při výměně válce nevyměňuje se mísící prostor,
nýbrž se i s víkem po uvolnění šroubů s veškerým na něm uloženým ústro
jím odpoutává a po zasunutí nového válce znovu upevňuje.
Veškeré krytí kliký u kteréhokoliv druhu modelů musí býti voleno
tak, aby snadný přístup k řečenému ústrojí nedoznal ujmy.
Při konstrukci modelů stojatých výbušných strojů brán byl zřetel
současně k samočinnému mazání. V této příčině u stojatých strojů s kli
kou pod válcem uloženou oddělen jest prostor, v němž se klika pohybuje,
od níže položeného prostoru prohloubenou stěnou, která chová zásobu
oleje. Rychlým pohybem kliky z části ponořované do oleje dostává se
mazání nejen klikovému čepu, ale i stěnám válce a ložiskům hřídele kli
kového. Tímto způsobem dostává se nejen velice účinného, ale také značně
úsporného mazání všem důležitým místům, na něž tření působí.
Uložení ventilů napájecího i výfukového provádí se na víku válce.
TJ strojů o malé účinnosti a malého rozměru tvořívá válec s chla
dícím pláštěm, ventily a stojanem motoru jediný slitý celek.
Stroje tohoto typu účinkují často v ústraní dílen, v nichž o hojnost
prachu není nouze. Aby mechanismus jejich byl prachu ušetřen a cídění
povrchu omezeno na nejmenší míru, opatřuje se motor kovovým nepro
dyšným obalem, v němž pro snadný přístup k ojnici a ústrojí rozvodo
vému jsou ponechány přiměřené otvory, kryté těsně zapadajícími poklopy.
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U motorů bez přímovodu provedeného pomocí křížové hlavy v y 
rovnává se částečně postranní tlak pístu n a stěnu uložením kliky mimo
osu válce.
U n ěkterých m otorů nahrazuje se klika kotoučem, aby nenastalo
při rotačním pohybu násilné přesunování těžkých hmot, jež není nikdy
bez nevítaného účinku n a stabilitu stojatého stroje.
Ležaté motory, výbušné mají válec pravidlem k podstavci připojený
šrouby, ted y neslitý s ním v je d in ý kus. Totéž platí o chladícím plášti.
I zde dostává se motorům schrán, jimiž se kryjí veškeré zevně ulo
žené a pohybující se součásti.
U velikých modelů dostává se strojům křížové hlavy.
Ja k o u strojů stojatých panuje i u modelů ležatých značná rozm a
nitost ve výpravě a uspořádání konstrukce, z níž nemalé péče vyžaduje
praktické uložení válce, zde zvláště jedn ostrann ě namáhaného, jehož v ý 
m ěna zde může častěji nastati, než u modelů stojatých.
Moderní konstrukce jsou většinou sestrojeny tak, aby vyjm utí válce
i pístu nepůsobilo obtíží. P íst vyjímá se směrem k otevřeném u konci válce.
U motorů o veliké výkonnosti užívá se dvou válců, čímž povstávají
stroje dvojčité, jsou-li válce uloženy vedle sebe, nebo stroje tandemové,
jsou-li uloženy za sebou.
V prvém případě účinkují ojnice vždy na společný hřídel a sou
střeďují sílu v jednotném setrvačníku,
K úpravě stavby motorů čítá se i zařízení chladící, k němuž se
pravidlem užívá vody je n u strojů o velice malé výkonnosti a užívaných
nejvíce k pohonu vozidel, užívá se k chlazení válce a združeného ústrojí,
jež chlazení vyžaduje, vzduchu ve spojení s chladiči žebrovanými.

So učá stky motoru, sloužící k úpravě tř a s k a v é směsi.
Nejjednodušší způsob úp rav y třaskavé směsi vykazuje palivo svíti
plynové, k němuž druží se i plyn generátorový, z vysokých pecí a j.
Mnohé v této příčině je st již příležitostně uvedeno, zbývající po
dáno částečně ve statích o plynném palivu jednajících a případné doplňky
poskytují následující řádky.
Třaskavá směs z plynu a vzduchu vyžaduje zvláštního přívodu
vzduchu, zvláštního přívodu plynu, přístroje mísícího a přívodu hotové
směsi na místo určení.
V ustavení, provedení a ve vzájemné spojitosti jednotlivých těchto
částí jeví se značný rozdíl dle toho, ja k é konstrukce motor je a ze které
strojírny pochází.
U motorů Čtyřdobých, u nás pravidlem užívaných, docházejí zmíněné
součástky motoru upotřebení vždy po každém druhém otočení setrvačníku.
P okud týče se vzduchovodu a plynovodu dlužno voliti k nim po
trubí přim ěřené světlosti, které jm enovitě u plynu musí býti poměrně
větší, jedná-li se o přívod ze vzdálenějšího místa. K aždým náhlým lome
ním potrubí zm enšuje se výkonnost trubice, a kde nelze se bez lomení
trubic obejiti, třeba užíti potrubí o větším průměru.
Čím větší je st motor, tím více a náhle ubírá z plynovodnóho p o 
trubí plynu. Je-li v tomto případu potrubí o malém prům ěru, nestačí
v ssací periodě k napojení mísícího prostoru a směs není pak buď vůbec
vznětlivá, nebo nastane pod pístem nepatrný výbuch, k terý nedodá stroji
žádoucí síly.
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Nachází-li se úzké potrubí v blízkém spojení s plynovým hořákem,
zhasíná světlo v době ssání plynu, nebo, bylo-li potrubí o větším prů
měru, kmitá plam en nepokojně následkem porušeného rovnoměrného
proudu v potrubí. Zjev tento vyskytuje se i u potrubí o značném prů
měru a dá se mu čeliti pouze nádržkou plynu, jež však v době ssání
nesmí náhle nahrazovati úbytek plynu čerpáním nové zásoby z potrubí,
nýbrž musí zmenšiti poměrně k ú b y tk u zásoby svůj objem.
P ožadavku tom u vyhověl by obyčejný plynojem, jehož obsah byl
by v souhlasu se spotřebou.
Než i v tomto případě nebylo by možno pro značnou prostornost
umístiti plynojem v místnosti, v níž se motor nachází, nehledě ani ku
značně zvětšeném u zařizovacímu nákladu.
Pohodlněji téhož účele docílíme kaučukovým vakem, který i mírným
tlakem zvětšuje svůj objem a bez obtíží odvádí plyn motoru.
Y ak kaučukový ukládá se do schrány, jež mu poskytuje podporu
a pojištění, aby neustálým pohybem konce jeho se neuvolnily a nepro
pouštěly p lyn do ovzduší. Schrána tato jest zároveň v y datný m obrněním
proti porušení kaučuku olejem.
Za účelem vyrovnání nestejného tlaku v plynovém potrubí užívá se
plynového regulátoru.
Z evní teplota účinkuje často rušivě na plynovodně potrubí, kolísá-li
její stupeň ve značných mezích. Z této příčiny jest s výhodou, neprochází-li potrubí vrstvam i vzduchu různě vyhřátým i.
Svítiplyn je st často dosti nestálou veličinou, jm enovitě tehdy, n e
bylo-li při výrobě dbáno bedlivě všeho, Čím by se různé přimíseniny,
z nichž vodní pára zaujímá nejhlavnější místo, předem již odstranily.
Sražená vodní pára svádí se do kovového svodiče, umístěného a zapnu
tého do plynovodného potrubí na nejnižším místě
Rovněž na nejnižším místě zapíná se do potrubí výfukový ko
hout, kterým se vyfukuje po zastavení motoru z trubice vzduchem zře
děný plyn.
U strojů příliš velikých, u nichž spotřeba okamžitá jest příliš značná,
nahrazuje se je d in ý kaučukový vak, k te rý by n abyl rozměrů příliš znač
ných a nepohodlných, dvěm a vaky.
Obsah vaků přesahuje velikost dávky pro jed in é plnění motoru
desetkráte až patnáctkráte.
Jelikož větší stupeň tepla kaučuku škodí, činí se opatření, aby horké
plyny z m otoru nevešly ve styk se stěnami vaku.
P o k u d se týče množství motorem spotřebovaného plynu, zjišťuje se
toto plynom ěrem. I nejpřesněji sestrojený plynom ěr udává nepravé
množství jím prošlého plynu, není-li ustaven v přim ěřené a stálé temperatuře.
P lynom ěr je st vždy ve spojení se sčítacím aparátem, kte rý ukazuje
množství prošlého plynu v kostkových metrech, tedy v míře prostorové,
n a níž m á větší neb menší oteplení značný vliv. Proto není pro konsum e n ta výhodno, umístí-li potrubí plyn do plynom ěru přivádějící a i p ly 
n o m ěr do místa značně vyhřátého, neboť v tomto případě prochází stejné
m nožství řidšího plynu plynom ěrem jako v ovzduší studeném, ale pouze
dle prostorného obsahu. K d y by se plyn prodával dle váhy, neměla by
tato okolnost pro konsum enta nijakého nepříznivého následku. P ly n však
měří se mírou dutou a kostkový m etr plynu teplého je st lehčí, než kost
kový m etr plynu studeného. Rozdíl ten je st dosti značný, činí při 300 m 3
plynu v plynojem u vyhřátém na 18° C. asi o 6-3 m 3 více, než u plyno
jem u postaveném na místě, na němž panuje stálá tem peratura 12° C.
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Zařízení plynového regulátoru je st různé, u každého je v í se však
snaha jednoduchým mechanismem vy ro vn ati rozdíly tlakové v plynu
z centrálního potrubí přiváděném.
Cíle toho dosahuje se vsunutím do potrubí plynovodného autom a
ticky účinkujícího mechanismu, n a nějž působí je d n ak tlak plynu p řiv á
děného, je d n ak také účinek plynu odváděného k ventilu napájecímu.
Mechanismus zařízen jest tak, že nebrání přím ém u průchodu plynu
z centrálního potrubí, pokud jeho tlak odpovídá normálnímu tlaku, j a 
kého vyžaduje plynový motor k bezvadném u oekonomickému ssání.
Ku řešení této úlohy užilo se regulátorů sestavených pomocí příklopů u těsněných vodou nebo rtutí, s plováky a příslušným i ventily,
nebo kaučukového vaku, jehož pohyb stěn účinkoval na otvírání nebo
zavírání ventilu plyn přivádějícího, nebo schrány s kaučukovou stěnou,
která snadno přenášela větší neb menší tlak přicházejícího plynu po
suvnou cívkou na uvolnění nebo omezení přívodného ventilu.
Složitá a nákladná tato zařízení byla n u tn á z příčiny, že m otory
jsou zařízeny na jistý stálý tlak, jehož poruchy spadají nepříznivě na
účet majitele motoru. V ětším tlakem přivádí se mimovolně m otoru větší
množství paliva, které pravidlem nem ůže bý ti oekonomicky využitkováno,
menším tlakem nastává pak nepříjem ný opak, je ž se uplatňuje menší
výkonností nebo i jiným , rovněž nepříjem ným způsobem.
Vzduch přivádí se vzduchovodnou trubicí přímo z věnčí, při čemž
jest výhodno, poskytne-li se mu příležitosti, aby se zbavil příměsků, jež
by výkonu motoru nesvědčily.
K těmto čítáme mechanické znečištění prachem a vodní parou,
k
nimž druží se i nepříjemnosti působené často příliš nízkou temperaturou a nepříjem ným sykotem nassávaného vzduchu,
P rv ý m čelí se různým způsobem, kterým dociluje se vzduchu procezeného a zbaveného cizorodých těles, vodních p ar zbavuje se vzduch
jich srážením a sváděním vody do přim ěřených nádob. Posléze u v ed e
ných nepříjemností možno se zbaviti postavením zvláštního vzduchojemu,
k te rý pravidlem u moderních strojů tvoří d utý spodek podstavce motoru,
v němž se vzduch i přim ěřeně vyhřívá.
Míšení vzduchu s plynem provádí se pomocí zvláštního plynového
ventilu nebo užívá se výhodnějšího mísícího ventilu Zařízení a uložení
jich jest znázorněno hojným i detailními obrazy na jiném miste
přiloženými.
Výše uvedená zařízení doznávají změny, jedná-li se o užití paliva
tekutého, benzin vyjímaje, u něhož nejen přívod přim ěřené dávky, ale
také jeho proměna ve stav, v němž by se snadno se vzduchem mísil,
vyžadují zvláštních opatření a zvláštních přístrojů.
Nejsnáze dá se v této příčině ovládati benzin, jehož přesnadné vy 
pařování se a prom ěna v páry nepůsobí nijakých obtíží při úpravě třa 
skavé směsi. Motorům plynovým a benzinovým dostává se celkem stejného
zařízení.
Více příprav vyžaduje nesnadno se vypařující a méně vznětlivý
petrolej, nafta, líh a j., u nichž míšení se vzduchem potřebuje zvláštního
zařízení odpařovacího.
Na jiném místě bylo již uvedeno, že úplně k odpařování benzinu
postačí proud vzduchu, vedený nádobou benzinem naplněnou. P ůvodně
se páry benzinové vyvozovaly výhradn ě tímto způsobem, ale došlo se
k poznání, že příznivé třaskavé směsi dociluje se pouze tehdy, pokud
zásoba paliva není v nádržce na sklonku.
Užívalo se k témuž účelu nádoby dutým pláštěm opatřené, v zimě
za mrazu vodou mírně vyhřívané, v létě pak ochlazované, v níž se n a
Kronika práce X.
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cházela zásoba benzinu. Do benzinu ústila vzduchovodná trubice, rozší
řená na konci v du tý kotouč, opatřený na spodu jem ným i otvory, kte
rými proudil vzduch do benzinu, při Čemž se mísil s parami benzinovými
a tvořil s nimi třaskavou směs.
P řívod vzduchu do zásoby benzinové dociluje se válcem a pístem
m otoru v době periody ssací. T řaskavá směs prochází před vstoupením
do motoru křem enným filtrem.
Nebezpečná tekutina nedovoluje, aby se užilo na zásobní ná,době
skleněných přístrojů, které by ukazovaly výši hladiny v nádobě. Účelu
tomu slouží plovák s tyčí víkem procházející. Na tyči plováku jest škála,
na níž snadno lze se dočisti, jaké množství paliva je st v nádobě. P lnění
nádoby zprostředkuje kohout taktéž ve víku uložený.
Z filtru odvádí se třaskavá směs trubicí přímo k motoru. A by n á
hodou plamen nebo přílišné vyhřátí stěn komory zápalné nebo válce nezanítily při ssání celou zásobu benzinu v nádobě, opatřuje se trubice
plynovodná zvláštním ventilem, k terý unikání třaskavé směsi do motoru
neklade překážek, ale zamezuje jim náv ra t do nádoby.
N ádoba i s víkem tvoří bedlivě spojený celek, v němž nesmí býti
ani nejmenší skuliny, kterou by benzin mohl unikati.
Ve stroji dostává se třaskavé směsi dalšího zředění vzduchem
a ostatní je jí účinek jest týž, jako u motorů plynových.
Přím é topení nádoby benzinové provádí se výfukovým i plyny,
které se uvádějí do dutého dna. P řívo d zařízen je st tak, že v době, kdy
ho není potřebí, unikají plyny výfukové přímo do ovzduší.
J in ý způsob míšení benzinu se vzduchem provádí se v přístroji
o dvou nádržkách, nad sebou postavených a spojených trubicí. V rchní
nádržka chová studenou zásobu benzinu, z níž odtéká palivo útlým pra
ménkem spojovací trubicí do nád ržk y spodní, kde pomocí vzduchového
vířidla nastane míšení obou složek třaskavé směsi.
Spojovací trubice opatřena jest pláštěm, k te rý tvoří v ý hřev n ý prostor
naplněný teplou vodou, přiváděnou z chladícího prostoru motoru. Ve
spojovací trubici nachází se šroubová plocha, po níž stéká benzin do
spodní nádržky. T řaskavá směs odvádí se otvorem ve víku spodní
nádržky.
K ortingův aparát k rozprašování benzinu je st popsán na jiném
místě. U praven jest tak, že vzduch neprochází celou zásobu benzinu
a nevybírá si z čerstvé náplně nejsnadněji prchavé uhlovodíky, nýbrž
napájení provádí se z výše položené nádržky úzkým potrubím, jehož
průřez se zmenšuje hrotem níže neb výše pošinutelného šroubu. Zvláštním
ústrojím rozprašovacím mění se benzinová dávka v mlhu benzinovou,
k terá se mísí se vzduchem ve výbušnou směs.
N esnadné vypařování petroleje, nafty, líhu a j . tekutých látek, jichž
se k pohonu m otorů užívá, vyžadují zvláštních zařízení, aby se docílilo
vznětlivé, třaskavé směsi.
U petroleje je st třeba zvláštního odpařovače, na jehož vyhřátých
stěnách Aryvinuje se buď mlha petrolejová nebo pára petrolejová dle
toho, byly-li stěny odpařovače méně neb více vyhřáty. U m otorů p e
trolejových užívá se k pohonu mlhy i p á ry petrolejové.
Užívalo-li se u motorů benzinových odm ěřených dávek paliva, děje
se tak u motorů petrolejových tím spíše následkem nesnadnější vznětli
vosti méně zápalného petroleje.
K. odměřování paliva v dávky poměrně nepatrné užívá se přesných
přístrojů, kterým i omezuje se je d n ak plýtvání palivem, jed nak chrání se
vnitřn í zařízení před znečištěním přebytkem nespáleného petroleje.
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U m otorů petrolejových užívá se stejnou měrou rozprašovačů a odpařovačů málo i mnoho vyhřátých. U p rvých vyvinuje se zm íněná
petrolejová mlha, k te rá mírnějším vyhřátím tvoří se vzduchem třaskavou
směs, u dru h ý ch se petrolej silným vyhřátím odpařovaěe m ěuí v páry,
jež taktéž se vzduchem smíseny, po zanícení vybuchují.
K onstrukcí odpařovacích sestrojena řada dosti značná, z níž každý
jedinec za jistých podmínek úplně vyhovuje. Jedná-li se však o stroje
vyhovující skutečně praktické potřebě, sluší dáti přednost konstrukcím ,
u nichž tyto podm ínky nevyžadují opatření n ákladných nebo nesnadno
proveditelných.
Yezme-li se v úvahu pom ěrně rychlý chod stroje, u něhož každým
druhým otočením setrvačníku nastává perioda ssací ve válci, je st zřejmo,
že odpařování dávky petrolejové musí se díti rychle a také dokonale,
jelikož každá částečka petroleje v páru nebo mlhu neprom ěněného ztrácí
důležitost pro výkonnost motoru a může bý ti také, opakují-li se tyto
případ y často, i zdrojem vážných poruch v pravidelném chodu stroje.
Úplného zužitkování dávky petrololejové při každé periodě ssací
dociluje se jem ný m rozprášením paliva a vyhřátím na ploše pom ěrné
veliké a přim ěřeně vyhřáté.
Trvá-li se n a pouhém užití petrolejové mlhy k vyvození třaskavé
směsi, jest třeba zachovati podmínku, k terá tvoření mlhy podporuje.
Podrobí-li se m lha bližšímu pozorování, přichází se k poznání, že
sestává z velikého množství neskonale m alých krůpějí petroleje, z nichž
každá obsahuje buňku vzduchu. Z této příčiny se prom ěna tekutého pe
troleje v mlžinu musí díti vždy za přítomnosti vzduchu.
Podmínce této se nejsnáze vyhoví, rozprašuje-li je m n ý paprsek pe
troleje vzduchem, nebo mísí-li se petrolejové jem né krůpěje účinně se
vzduchem. Směs takto n ab y tá vede se odpařovacím prostorem.
Rozprašování petroleje provádí se různým i methodami.
Je d n a z nich užívá vzájemného účinku pro tiv ný ch proudů petroleje
a vzduchu. U jiné naráží dávka petroleje na umělou pevnou překážku
a puzená proudícím vzduchem rozptyluje se v podobu jem né mlhy.
Mlha petrolejová naráží na stěny odpařovaěe, vyhřívaného b u d
teplem výbuchy vyvozeným, nebo umělým zahříváním.
Odpařování provádí se v prostoru odděleném od prostoru výbušného
napájecím ventilem, nebo v prostoru zmíněného přepažení postrádajícího.
Y obou případech se prostory umele vytápějí.
J in ý způsob odpařování děje se v prostoru těsně souvislém s pro
storem výbušným , k te rý se však nevytápí zvláštním vyhříváním, nýbrž
používá tepla vznikajícího zanícenou třaskavou směsí a sděleného stěnám.
Nutné rychlosti k utvoření mlhy dostává se petroleji jed nak tlakem
sloupce tek u tiny z vysoko uložené nádoby, je d n ak ssavým účinkem pístu.
Y ytvořeni závoje mlhového provádí se pomocí kužele, přes nějž
ten k ý paprsek za účinku tlaku a zhusta i vzduchu stéká.
Praktick é provádění odpařování petroleje znázorňují a vysvětlují
připojené podrobné výkresy jednotlivých strojíren.
J e n dodatkem připojujeme, že umělým zahříváním odpařovaěe v y 
vinuje se tolik tepla, že stěny jeho se rozžhavují do žáru temně červe
ného a užívá se jich z téže příčiny i k zaněcování třaskavé směsi pod
pístem.
P okud týče se dávky petroleje, odměřuje si ji motor sám za účinku
ssací periody, nebo se dávka připravuje pomocí zvláštních pump.
Příležitostně při popisu jednotlivých motorů a jich součástí bude
zařízení pum p na odměřování dávek paliva podrobeno rozboru. V násle
61*
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dujících odstavcích bude obrácen zřetel ku všeobecnému pozorování
jednotlivých čerpacích zařízení paliva.
V zásadě vyskytují se dvé methody, pomocí nichž se dopravuje te 
kuté palivo z nádržky na misto určení a při obou užívá se přesného od
m ěřování dávek.
U jedné užívá se, ja k již na jiném místě bylo řečeno, zvláštních
čerpadel, u druhé uplatňuje se ssavý účinek pístu v periodě ssací.
Nechť uživá se methody kterékoliv, vždy je st třeb a dbáti toho, aby
otvory ventilů vzduch a palivo přivádějících byly uvolněny v poměru
složek třaskavé směsi.
P okud se týče množství paliva, jest třeba vždy dodati ho množství
tak veliké, aby dosaženo bylo efektu, kterého na motoru požadujeme.
Ye příčině doby dodávání paliva dlužno dbáti zvláštností ssací periody,
v čemž záleží největší obtíž, jež se staví v cestu správném u napájení motoru.
Nebylo by správným, kdyby napájení motoru rozložilo se stejno
měrně na celou dobu trvání periody ssací, ve kterémž případě bylo by
nezbytně třeba účtovati s různými proměnami tlaku, jak é přirozeně mezi
pístem, víkem a v souvisících prostorech nastávají. R espektováním těchto
změn nastala by u mechanismu napájecího značná složitost ústrojí, která
by nevyhnutelně vedla k poruchám za dozoru v každém případě více
méně neodborného, s ja k ý m se u obsluhy motorů tém ěř pravidlem
setkávám e.
Napájecí zařízení musí dodati nejen přesně odměřené množství p a
liva, ale musí je dodati v době tou měrou příhodné, aby celé ono množství
mohlo se v motoru při úpravě v ý bu šné směsi uplatniti.
Pravidlem provádí se napájení m otoru umístěním dávky paliva při
měřeně připravené na příhodném místě, buď v prosýoru odpařovacím
nebo rozprašovacím, odkud je proud vzduchu ssacím účinkem pístu unáší
a rozprostírá ve válci.
P okud se týče dopravování paliva na místo určení pouze ssavým
účinkem pístu, provádí se jeho přívod tak, že z výše položené nádoby
ubírá se určité množství, jež se přivádí v mísicí ventily vzájemně spo
jené, nebo ovládané jednotlivě, neb se dávka paliva bez účinku výše
položené nádržky ponechává působení ssavě účinkujícího pístu. V tomto
případě nachází se zásoba paliva v nádobě před napájecím ventilem
uložené, a sice zásobou o stále stejné výši, kontrolované plovákem, z níž
v příhodné době uniklo tolik paliva do vzduchové trubice a k rozprašo
vači, kolik je ho třeba.
N apájení motoru pomocí pump i pouze účinkem pístu v době poriody ssací má různé výhody i nevýhody. P okud se posledních týče,
může opotřebením účinkujících součástí následkem netěsnosti nastati ne
dokonalé napájení.
P ři užití napájecích pum p dostává se motoru o velice jem ný orgán
více než při pouhém ssání paliva pístem válce, avšak okolnost tato ne
padá příliš na váhu, béře-li se zřetel ku celkovému konstruování stroje
a jest mnoho konstruktérů, k teří se zálibou užívají pum p a rovněž, mnoho
mechaniků, kteří v této příčině zaujím ají stanovisko opačné.
TJ soustav, u nichž děje se napájení ssavým účinkem pístu moto
rového, přiték á palivo, ja k výše již uvedeno, buď z výše položené n á 
doby do rozprašovače a k odpařovači, nebo nachází se ho již připravená
zásoba ve vzduchovodu, kde účinkem proudu vzduchu se uchvacuje a roz
prašuje a přivádí taktéž k odpařovači.
Podobné provedení celého mechanismu znázorněno na detailních
obrazech jednotlivých motorů.
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I zařízení pum p n a palivo znázorněno na jednotlivých příkladech
a doloženo přim ěřeným vysvětlením, takže zbývá zde pouze uvedení
různých rozmanitostí.
P u m p y opatřeny jsou pístem, účinkujícím ssavě i výtlačně. P íst jest
pravidlem ovládán spodem a jeho účinek ssací podporuje spirálové péro,
vytlačování paliva provádí se opačným pohybem pístu za spolupůsobení
pákového převodu. •
Utěsnění pístu dociluje se přesným opracováním ploch, při Čemž
působí kov n a kov, nebo se užívá těsnidel v podobě kožených kroužků,
které vnitřním obvodem doléhají na zevní plochu pístu.
Větším neb menším pohybem pístu upravuje se velikost dávky paliva.
V jiném případě zastává píst úlohu pouze podřízenou, svěřuje se mu
vedení pomocí cívky a je st ovládán taktéž spirálným pérem a pákou. Na
temeně pístu nachází se plechová ploská nádoba, do níž se ssaje a opač
ným chodem vytlačuje palivo.
N ejdůležitějším i součástkami každé pum py jsou ventily, na jichž
správném dosedání záleží především přesnost výkonu.
V této příčině dostává se ventilům nejbedlivějšího obroušení dosedných ploch.
A však i přesným zabroušením ventilů a bezvadnou výkonností jich
per nedocílí se správné jich funkce, nedostane-li se jim paliva čistého,
bez cizorodých pevných těles. V jem ném ústrojí ventilovém stačí zcela
n epatrné zrnko jakékoliv pevné hmoty, aby v dosedáni nastala porucha,
k terá má vždy nepříznivý vliv na správný chod stroje.
Této vadě čelí se procezováním paliva, dříve než přichází ve styk
s ventily. Cezení provádí se dutým válcem z velice jem ného drátěného
pletiva, do něhož se palivo vtlačuje zevně nebo z vnitra.
Zařízeni vyhřívací a zaněcovaci K odpařování tekutého a nesnadno
v páry se měnícího paliva užívá se, jak již dříve sděleno, často tepla,
utajeného ve stěnách prostoru zaněcovacího, často také, a pravidelně na
začátku chodu stroje, tepla vyvozeného zvláštní výhřívací lampou, která
také žíháním cívky zaněcovaci přivádí třaskavou směs k výbuchu.
K vytápění lamp užívá se benzinu nebo petroleje prom ěněných
v páry.
L am py tyto jsou opatřeny zvláštním hořákem, upraveným na způsob
aparátů petrolejových, jichž se bez zvláštního knotu užívá k vaření.
H ořák sestává se soustavy trubic, z nichž střední sahá spodem do
nádržky a vrchem se rozvětvuje v duté trubice, spojené na vrcholku
vodorovnou trubicí, Z této odbočují dolů dvě ram ena a spojují se v oblouk,
n a jehož nejnižším místě nachází se nasazené ústí s vlasovým, vzhůru
obráceným otvorem.
P ře d zanícením lampy jest třeba vyhřátí rozvětvené trubice i s vo
dorovnou kruhovou cívkou. Děje se tak proto, aby petrolej nebo benzin
se vydatně odpařoval a měnil v páry, které jedn ak udržují větší zásobu
paliva v přiměřené vzdálenosti od vlasového otvoru, jed nak tímto otvorem
unikají a v jisté vzdálenosti od něho mocným a vydatným plamenem se
spalují. Lam pa zanícená vyhřívá soustavu svých odpařovacích trubic sa
močinně a vyvinuje stále novou zásobu hořlavých par. Plam enem takto
vzniklým žíhá se jedn ak zaněcování trubice jed nak užívá se ho také
k vyhřívání odpařovače.
L am py tyto účinkují stále je n tehdy, vyvíjí-li se v nich tolik par
petrolejových, kolik jich plamen potřebuje. Regulování zmíněného poměru
dociluje se pouze jem ným otvorem, jehož prům ěr musí býti tak volen,
aby nepropouštěl ani mnoho, ani příliš málo par. V prvém případě by
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lampa přestala účinkovati, v druhém pak by povstalo v ní nadbytečné
napnutí, které prodlením další činnosti by se stále stupňovalo a mohlo by
míti v zápětí taktéž poruchu v hoření.
Napjetím v lampě přivádí se vždy další zásoba petroleje do sou
stavy trubic, v nichž se proměňuje v páru. Přílišné napjetí zmirňuje se
Částečným vyrovnáním tlaku mezi ovzduším a vnitrem soustavy trubic.
J e li nádržka petroleje umístěna nad hořákem, dostává se někdy
odpařovací soustavě trubic více petroleje, než je právě třeba, takže při
větším sloupci tekutého paliva mohl by nastati případ, že by petrolej
pronikl vrstvou p ar a vytryskl by vlasovým otvorem do okolí, ve kterémž
případě by lampa přestala účinkovati. Nedostatku tomu se odpomáhá
vsunutím knotu do trubice napájecí.
U lamp se zásobou petroleje pod plamenem umístěnou, není
knotu třeba.
Ja k výše řečeno, účinkuje lampa normálně je n tehdy, je-li vlasový
otvor přim ěřeně upraven. Časem však a za stálého použití hořáku zužuje
se otvor nánosem jem né vrstvy zuhelnatělého paliva. Y tomto případě
dostačuje občasné protažení otvoru jem ným ocelovým drátem. I knot,
pokud se ho užívá, musí býti často nahrazen novým a poresním knotem,
neboť delším užíváním zanáší se jem né tkanivo a v některých případech
i docela zuhelní.
Zmíněného vyhřívání lam py před uvedením hořáku v činnost jest
třeb a je n u lamp petrolejových. L am py benzinové vyvinují již za obyčejné
tem peratury hojně par, aby se bez složitější předchozí manipulace vznítily.
L am py se spodní zásobní nástrčkou upravují se často k vyvození
umělého napjetí. K témuž účelu se nádržka neprodyšně uzavírá a po
vyhřátí hořáku se v ní zvláštní pumpou upravuje napjetí, kterým se pe
trolej vhání do rozžhavených trubic.
V praxi provádí se ú p rav a soustavy trubic různým způsobem, někdy
také i se dvěm a otvory pro unikání hořlavých par.
Teplo těmito lampami vyvozené dosahuje značné výše, takže jen
látky úplně ohnivzdorné mohou mu trvale odolati, k čemuž dlužno při
výrobě lamp vyhřívacích přihlíŽeti. Jm en o vitě třeb a všechny součástky
jejich, které se stýkají bezprostředně s plamenem, hotoviti v celku bez
jakéhokoliv spájení.
Y jiné úpravě užívá se těchto lamp i v domácnosti k levnému
a vytrvalém u pořízení vařícího aparátu. Z různých konstrukcí podobných
lamp bez knotu vyniká soustava švédského původu „P rim us11, jejíž úprava
v mnohém byla vzorem k různým obměnám při konstrukci lamp moto
rových. V yhřívání hořáku u ní, i u jiný ch m otorových lamp, děje se ne
patrnou dávkou líhu, nalitého na zvláštní misku pod hořákem a zaníce
ného. U vedením malé pumpy při dohořívání lihového plamene v činnost,
zanítí se páry petrolejové a lampa účinkuje úplně samočinně tak dlouho,
pokud^ zásoba petroleje v nádržce stačí.
Žáru, výše popsanými lampami vyvozeného užívá se k zaněcování
třaskavé směsi, a sice u něk terých m otorů se stálým vyhříváním zaněcovače, u jiných pouze po dobu, pokud se válec motoru a souvislý s ním
prostor zaněcovací plamenem výbuchu dostatečně nevyhřejí, aby mohly
odpařování a zaněcování obstarati zásobou vlastního tepla.
Zaněcování žíhací lampou provádí se pomocí zvláštního zaněcovacího
tělesa, které jedním koncem sahá do zaněcovacího prostoru, a v rozžha
veném stavu stýká se se stlačenou třaskavou směsí.
P ři volbě látky žíháním rozžhaveného tělesa nutno příhlížeti k tomu,
aby nebylo poškozeno žárem, a aby se snadno rozžhavilo.
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Druhému požadavku vyhoví se dosti snadno, poskytne-li se tělesu
dostatečně ten ký ch stěn, které v krátkém čase se snadněji rozžhavují.
V této příčině ustálil se v praxi tvar dutého válce na jednom konci
otevřený, n a druhém uzavřený.
P rv ý požadavek podmiňuje upotřebení hmoty, která žárem se buď
vůbec neokysličuje, nebo aspoň v míře nepatrné.
V této příčině pokoušela se praxe o zavedení různých hmot, které
však nikoli všechny' a ne stejnou mírou se osvědčily z důvodů prak
tických.
Zkoušeny různé slitiny, z prvků různé kovy a porcelánové válce.
Z kovů nejlépe se osvědčil tenkostěnný válec platinový, ale přílišný
náklad pořizovací znemožňoval všeobecné jeho zavedení.
Niklový válec byl sice le v n ý a snadno se rozžhavil, ale časem přece
podlehl účinkům žáru.
Litinové těleso zaněcovací vzdorovalo je n za nepřim ěřeně značné
tlouštky stěn, která vyžadovala delší doby ku rozžhavení.
N ejvýhodněji osvědčil se válec porcelánový obr. 296. vzdor značné
křehkosti a nestálosti, dostal-li se v rozžhaveném stavu ve styk třeb a jen
s jedinou kapkou vody. Ale snadná náhrada, levná jeho cena a skutečná
ohnivzdornost obstály v soutěži a dnes se ho hojně užívá k žíhacím
zaněcovacím lampám.
jjF\
Zanícení třaskavé směsi musí se díti v prav ý čas, asi v době
mrtvého bodu, někdy v tém ěř neměřitelnou časovou dobu před
i
nebo po něm. Za tímto účelem jest třeba, aby třaskavá směs
v době komprese zasáhla rozžhavenou trubici a o ní se zanítila.
J a k výše uvedeno, provádí se u některých soustav zaněcoI
vání žíhací lampou pouze n a začátku chodu, a sice jen po dobu,
r9
pokud motoru nedostane se ve válci a jeho okolí tolik tepla, aby JyPi
zanícení obstaral sám.
K aždá strojírna, pokud se uchýlila k zaněcování třaskavé 0bi,
směsi žíhací lampou, uvedla na trh svou zvláštní íorm u žíhací 296.
lampy.
Příznivé účinky elektrické jiskry a dokonalost aparátů, jimiž jiskru
tuto lze vyvoditi, byly příčinou, že při zaněcování třaskavé směsi vzato
útočiště k této jiskře.
Jisk ra tato vyvozuje se náhlým přerušením proudu. V yvinování
proudu může býti stálé, nebo se proud připravuje teprve v době, kdy
má nastati přerušení a vzniknout! jiskra.
Ač na prvý pohled celé zařízení i jeho provedení nezdá se poskytovati obtíží, přece praxe poučuje nás o celé řadě překážek, o něž tříštily
se snahy po zevšeobecnění tohoto praktického a nijak nebezpečného za
něcování výbušné směsi.
V mnohých případech nestačila jediná jiskra, i u dvou nebyl účinek
Často spolehlivý, proto přikročeno k vyvození celé skupiny jisker. P říčina
nezdaru záležela buď v nedokonalé vznětlivosti výbušné směsi, nebo
v nedokonalém promíšen! jednotlivých jejich složek, nebo konečně jed n o 
tlivá jiskra vykazovala příliš omezený prostor, n a němž často nenachá
zela se zanícení schopná výbušná směs.
Druhou závažnou příčinou proti všeobecnému zavedení elektrického
zaněcovače bylo nesnadné isolování proudu elektrického, jehož největším
nepřítelem bylo přílišné vyhřátí oněch partií motoru, na něž byl omezen.
V ytrvalým úsilím konstruktérů docílilo se dnes žádoucí dokonalosti
elektrického zaněcování výbušné směsi, kteréž nikdy neselhává a pomocí
snadno účinkujícího mechanismu vyvozuje jiskry v libovolné době.
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U strojů stálých, nehybných a pevně uložených nebylo ani vážné
příčiny, aby sestrojován byl zaněcovač elektrický, neboť žíhací lampy,
jichž se dnes hojně užívá, plnily svůj úkol dokonale, nehledě ani k jiným
způsobům zaněcování, jimž nemohlo se celkem taktéž ničeho vytýkati.
Netušený obrat ve prospěch zaněcování elektrického přivodily sa
močinné m otory pojízdné — motocykle a automobily.
Povaha těchto moderních vozidel celkem nesnášela se se zanecováním pomocí žíhaeích lamp a vynálezci byli nuceni přemýšleti o zaněcovači, který by se snadno na neklidném vozidle dal umístiti a který by
také spolehlivě účinkoval.
Jednom yslně uznáno, že jen jiskra elektrická vyhovuje tomuto účelu
a veškeré úsilí konstruktérů vrhlo se na zdokonalení elektrického zaněcovače a možno tvrditi, že úsilí toto bylo korunováno úplným zdarem.
Z úsilí toho přímo i nepřímo těžilo moderní a stále větší pole pů
sobnosti zabírající elektrické zaněcovění výbušné směsi plynové u mo
torů stálých.
Příčina, proč se snaha strojíren obrací k tomuto druhu zaněcování,
vězí v úplné neškodnosti s ohledem na nebezpečí ohně a v okamžité po
hotovosti jiskry.
Elektrický zaněcovač znázorněn jest na příslušném obraze na jiném
místě této knihy umístěném a případné popsání jeho zařízení i účinku
připojeno k němu u příležitosti po
pisu motoru, tímto zaněcovačem o pa
třeného.
Zde jest podán pouze popis
schematického zařízení, jakého se cel
kem hojně užívá, podrobnosti a n á
kresy praktického provedeni připojeny
jsou v části popisné.
K u vzniku elektrické jiskry jest
třeba proudu a okamžitého jeho p ře
rušení.
Opatření proudu dlouho činilo
obtíže, až konečně se v praxi ustálila
jeho výroba pro stroje nehybné způsobem jednoduchým a zároveň účin
ným použitím magnetoelektrického přístroje.
Mezi póly silného magnetu umístí se otáčivě cívka isolovaného m ě
děného drátu. R ychlým otočením a vyšinutím cívky z obvodu m agneti
ckého pole vznikne proud, jenž je tím silnější, čím rychleji vyšinutí
a otočení se provedlo.
Vyšinování cívky provádí se kývavě nebo stálou rotací cívky. P r v ý
druh elektrom agnetu - - výkyvový — znázorněn na obr. 297., d ruhý —
rotační — na obr. 298.
Současně se vznikem proudu uskuteční se jeho přerušení,
P roud vyvozuje se vně válce a prochází pomocí isolovaných drátů
do tyčinky v ložiskách rovněž isolované, jež prostředkuje spojení s v nitř
kem válce, jm enovitě s jeho zánětným prostorem. T yčinka ta přiléhá v y 
čnívajícím koncem na výběžek, čímž souvislost proudu je st nerušena.
Zvláštním táhlem provádí se rovněž náhle přerušení proudu na ty 
čince uv n itř válce, a jisk ra přeskočí z tyčinky na výběžek a zaněcuje
výbušnou směs.
Otočení cívky mezi póly m agnetu i přerušení proudu děje se účin
kem rozvodného hřídele za pomoci soustavy pák a táhel a sice vždy
v době, kdy třaskavá směs je st ve válci stlačena a připravena k zanícení.
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A by proud na dvou stranách, vzájemně protivných, nerozběhl se po
kovových součástkách motoru, isoluje se tyčinka obalem slídovým (obr. 299.),
k terý se ukládá mezi ní a je jí ložiska.
Isolační hmota volí se z látek, které nepodléhají ničivým účinkům
h orka okolí.
TJ velikých strojů k výrobě většího a mocnějšího proudu užívá se
vydatnějších met^iod, které však v zásadě zachovávají stejnou cestu k vy
vozeni jiskry.
Rozvod. Rozvodem upravuje se přim ěřeně náplň válce výbušnou
směsí, je jí zanícení a odstranění plynů spálením směsi povstalých.
P ravidlem užívá se u nás motorů čtyřdobých. Z té příčiny je st
třeba, aby veškeré částice stroje, jež po Čas čtyřdobí v činnost m otoru
na rozvodu závislou zasáhnou, byly přim ěřeně ovládány.
Nejspolehlivěji dosáhne se v této příčině cíle, učiní-Ii se pohyb roz
vodových souČátí závislým na pohybu pístu a hlavního hřídele.
Čtyřdobí vyžaduje dvojího otočení setrvačníku a hlavního hřídele
a pokud jsou na něm závislé pohyby součástek rozvodných, jichž činnost
se uplatňuje pouze jednou za tuto dobu, provádí se převod z hlavního
hřídele na hřídel rozvodný soukolím, jehož prům ěry kol či počet zubů
jsou u vzájemném prům ěru jako 1: 2 .
R ůzní konstruktéři provedli převod z hlavního hřídele na hřídel
rozvodný i na součástky rozvodu rozmanitým způsobem, při čemž vždy
tanula jim na zřeteli usnadnění a zdokonalení mechanismu, kteráž v praxi
byla nestejnom ěrně oceňována.
Všeobecně zaváděná ozubená kola konická m nohým úplně vyhověla,
v některých případech však bylo namítáno, že převod děje se hlučně
následkem porušovaného kontaktu mezi zuby soukolí.
V této příčině dostalo se odpomoci zavedením převodu koly šroubo
vými, u nichž jed n ak docíleno dokonalejšího kontaktu zubů a lehkého
chodu, v poslední příčině nerušeným mazáním přivozeného tím, že kola
se pohybovala v oleji.
Jakkoliv obvyklý převod 1 : 2 vyhovoval dokonale, přece sáhnuto také
ku převodu 1 : 4, při níž účinkoval rozvodný hřídel na rozvodné součásti
v poměru 1 : 4, to jest každým otočením působil na ně dvakráte.
V každém případě dlužno však míti na zřeteli, že rozmnožením m echa
nismu u stroje se celku nijak výhodně neposlouží, není-li ovšem k něm u
vskutku závažných příčin.
Nelze upříti, že ozubená kola zprostředkují nejjednodušším a nejpo
hodlnějším způsobem převod, pokud poměr jich poloměrů nebo počet jich
zubů nepřekročí jistou mez.
U motorů výbušných poskytuje užití ozubených kol nemalou výhodu,
že možno jim i přímo působiti n a převodný hřídel, zatížený značným množ
stvím různých mechanismů, jichž v praxi k činnosti výbušných strojů jest
nezbytně třeba.
Zmíněná výhoda má však v zápětí i nedostatek, jevící se v h lu č
nějším chodu, který bývá stupňován nedokonalým opracováním jed no tli
vých zubů a také nikdy nepřesným upevněním na hřídeli.
I za dokonale provedeného opracování ozubených kol a bezvadného
jich namontování nastává časem následkem opotřebení značnější mezera
mezi zuby, která bývá příčinou hlučných nárazů a neklidného chodu.
Vada tato stupňuje se za dalšího chodu okolností, že největší nám aha
soustřeďuje se vždy na tutéž partii zubů, která přirozeně dříve se znač
něji opotřebí, než ostatní. Za příklad budiž uveden účinek vačky na
ventil výfukový, jenž roste poměrně s velikostí motoru. V tomto případě
Kronika préce X.
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při uvolnění stále téže partie zubů nastává příliš znatelný náraz vačky
na ústrojí výfukového ventilu a může býti příčinou i jeho nepřesné
funkce.
Yada tato obchází se u ozubených kol zavedením ozubí šroubového,
jež se dokonalým převodem osvědčuje u motorů velikých.
Uložení a provedeni rozvodných zařízení na motoru tvoří často po d
statnou část zvláštní konstrukce stroje, která se různě od jiných odlišuje.
V řadě podrobných obrazů motorů i jich součástek jednotlivých strojíren
je st patrné vždy zařízení rozvodu a není tudíž nutno, aby přehledným
obrazem bylo zvláště znázorňováno.
P o k ud se týče opětného sestavování ozubených kol při rozvodném
zařízení, jm enovitě při opravě nebo čištění motoru, dlužno dbáti toho,
aby vždy uložena byla kola tak, by zuby jejich zabíraly vzájemně do
sebe v původním uložení, jinak by účinek jich na dotyčné součásti stal se
pochybným a ovládání jich bylo by nesprávné.
Válec a píst. Válec hotoví se jako u strojů parních z husté litiny
železné o tvrdosti dosti značné. Poslední vlastnosti je st nevyhnutelně třeba,
aby nenastala záhy potřeba výměny.
Vzhledem k možné vým ěně provádí se oblina válce dvojdílně z částí
do sebe zasunutých. S úpravou touto setkáváme se také u válců strojů
parních, u nichž vnitřní část tvoří vlastní válec, v němž se pohybuje píst,
vnější část pak objímá vlastní válec v podobě pláště. Prostor mezi oběma
vyhřívá se u válců parních strojů parou, u motorů výbušných se však
ochlazuje vodou, aby zmírnil se nepříznivý účinek značného množství
tepla, vyvinutého spalováním třaskavé směsi.
Obrábění válce děje se obvyklým způsobem, jako u válců parních.
Poslední tříska při utáčení musí b ýti ubírána jed iný m nepřetržitým chodem.
Ve příčině prům ěru vývrtu připouštějí se vůči rozměru n a plánu udaném
menší odchylky, vyskytne-li se pod nožem zvláště v ý ho dn ý povrch v ýv rtu
bez bublin a jin ý ch kazů.
Za příčinou snadného vsunování pístu při montáži a pozdějším roz
bírání motoru, upravuje se otevřený konec v ý vrtu konicky.
Povrch v ý v rtu nesmí vykazovati odchylně zabarvená místa a musí
býti po dokončené úpravě úplně hladký.
Eovněž bedlivě je st dbáti přesného opracování styčných ploch, na
něž dosedá víko a plášť.
Jedn ostran ně vyběhané válce, jakož i válce s vnitřním povrchem
násilně poškozeným, na němž se vyskytují hluboké rýh y nebo místa jinak
porušená znemožňuje práci stroje vůbec, nebo b ý vá příčinou, že motor
vyžaduje neskonale více paliva a poskytuje buď málo síly, nebo se po
hybuje bez efektního účinku.
V těchto případech jest nutno přikročiti buď k výmene válce, nebo
opatřiti válec novým vývrtem , jenž musí sahati tak hluboko, aby i nej
hlubší rýh u úplně vyrovnal.
Závisí n a různých okolnostech, které z těchto opatření je st n ejv ý 
hodnějším. O pravený válec má vždy větší prům ěr vývrtu, k němuž jest
třeba nevyhnutelně nového pístu; u válce zcela nového, upravovaného
na starý píst, odpadají výlohy na úhradu pístu a na nové spojení s pístnicí.
Nepřihlíží-li se k hotovým výlohám, spojeným s kteroukoli z u v e
dených oprav, zbývá ještě neméně závažná otázka času a zahálky motoru.
Z tohoto stanoviska učiněné pozorování ukazuje vzácné výhody při opatření
nového válce, k terý může b ýti předem objednán i v době, pokud se
nachází motor ještě v činnosti, třeba vadné a nespolehlivé. V ým ěna s ta 
rého válce za n ový vyžaduje doby pom ěrně nepatrné, byla-li zakázka
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učiněna u strojírny, v níž byl motor sestrojen. V této příčině větší a velké
strojírny provádějí stavbu motorů ve všech typech dle přesných plánů
a chovají o každém prodaném stroji podrobné záznamy, pomocí nichž
v každé pozdější době mohou dodati kteroukoliv součást v původních
rozměrech.
Druhý způsob, vyžadující rozšířeného vývrtu válce a nového opatření
pístu podmiňuje vždy delší přerušení činnosti stroje, ale může býti také
výhodným, je-li v místě strojírna, opatřená potřebnými pomůckami, jichž
jest k provedení práce nezbytně třeba.
Bezvadně provedený válec vyžaduje taktéž přesně upravený píst.
U motorů výbušných účinkuje píst za podmínek zvláště nevýhodných,
ze kteréž příčiny jest třeba věnovati jeho opracování vymineČně bedli
vou péči.
Těsnění pístu ve válci musí v nevytopeném i vytopeném motoru býti
bezvadné, a sice po celé dráze válce.
Pístem u motorů výbušných nevykonává se pouze práce, sestávající
z pohybu sílu poskytujícího, ale vyžaduje se od něho, aby za vysoké
temperatury snadně stlačoval třaskavou směs, a to někdy nesmírným
tlakem, ve kterémž případě i nepatrná netěsnost, která by u parního pistu
neměla ani valného významu, mohla by zde býti zdrojem vážných poruch
ve výkonu motoru.
Nesmí zůstati nepovŠimutou závažná okolnost u motorů výbušných,
že zdroj síly připravují si vlastním úsilím a že schází jim naprosto záso
bárna síly, jakou shledáváme u parních strojů v parním kotlů, v němž
zcela od stroje isolovaně připravuje se silodárná pára. V tomto případě
mohou se na pístu i na válci vyskytnuti poruchy, které u parního stroje,
čerpajícího zdroj pohybu z parního kotle, mohly by býti podřízeného
řádu, avšak u výbušného motoru, který si silodárnou směs připravuje sám,
vyvinují se na překážky prvého řádu.
T ve příčině dalšího zařízení pístu u výbušného motoru třeba dbáti
rozdílu v sestrojení celku.
Parní stroj, i provedení zcela podřízeného, vyžaduje ku přeměně
přímého pohybu v pohyb rotační člena, který pohyb onen zprostřed
kuje. Členem tím jest křížová hlava, jež u výbušných motorů menšího
modelu úplně schází.
Náhradou za ni dostává se pístu větší délky, při nejmenším délky
l :/2násobného průměru vývrtu.
Avšak nejen nedostatek křížové hlavy má vliv na zvětšenou délku
pístu, nýbrž dlužno účtovati i s větší pravděpodobností opotřebení pístu,
jež u motorů výbušných dosahuje značné položky a jemuž se čelí jen
větší délkou pístu. Cím delší píst, tím méně účinkují na jeho povrch
rušivé účinky tření se stěnami pístu a tím delšího trvání za poměrů nor
málních se mu dostává.
Avšak zmíněné tření určuje jakousi mez, jež nesmí býti pře
kročena, nemá-li větší část vyvozené sily býti spotřebována na jeho pře
konání.
V praxi provádí se omezení třením povstalého úbytku obyčejně tak,
že se větší část onoho úbytku přenáší na píst.
Aby těsnění pístu ve válci, jež se za příčinou rychlého a ustavič
ného pohybu za spolučinnosti značných stupňů tepla provádí působením
kovu na kov, provedeno bylo úplně spolehlivě a přesně, jest třeba zvlášt
ního opatření, zdatně podporujícího neprodyšnost mezi pístem a stě
nami válce.
Y této příčině uchýlili se konstruktéři výbušných motorů k osvědče62*
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nétnu u parních strojů prostředku, dovolujícímu použití současného působení
kovu na kov za vhodného upotřebení pružných kroužků, uložených na
obvod pístu.
Zkušenosti při výrobě parních pístů získané platně prospěly i při
konstrukci pístů při stavbě výbušných motorů.
Těsnící kroužky vkládají se do drážek na obvodu pístu upraven ý ch.
K aždý z kroužků jest na obvodu příčně rozříznut. D ěje se tak z příčiny,
aby pružnosti jeho nekladly se meze, jakož aby se snáze daly přes po
vrch pístu uložiti do drážek.
K roužky pravidelně hotoví se z kovu méně tvrdého než válec, čímž
převaha opotřebení přenáší se přirozeně na kroužky a válec b ý v á více
ušetřen.
T řeba kroužky byly pružné, přece vždy jsou z hm oty pevné a neplastickó, která přiléhá těsně je n tehdy k jiné hmotě sousední, je-li povrch
její n a vlas tak udoben, jako povrch kroužků. Z této příčiny musí b ý ti
nejen v ý v rt válce, ale i vnější obvod kroužků udoben souhlasně, což docílí
se jedině přesným opracováním. P ružné kroužky neposkytují utěsnění,
je-li .jejich obvod nebo v ýv rt válce porušen rýham i neb m ísty prohlou
benými.
Než i uložením kroužků do drážek nedokonale obrobených nedocílí
se žádoucího utěsnění.
V drážkách příliš volných nedosedají kroužky na bočné stěny těsně
a poskytují plynové směsi dosti místa, aby kolem nich a pod nimi unikala,
nehledě ani k tomu, že kroužky takto osazené za krátkou dobu chodu
motoru stálými nárazy na stěny drážek původně dosti volný prostor ještě
více uvolňují.
Mnohou nesnáz mohou způsobiti i příčné řezy na kroužcích upravené.
Ř ezů těch je st nevyh nu teln ě třeba, vyrovnává se jim i úbytek třením kovu
na kovu povstalý za působení pružnosti. A by ply ny m ísty řezu neunikaly,
nařezávají se kroužky tak, aby boky řezu na sebe vzájemně dosedaly.
N ejvýhodnější řez má podobu kliky.
P íst je st opatřen řadou utěsňovacích kroužků. Vždy dva sousední
kroužky mají řezy odchylně uložené, nikdy není přípustno, aby příčné
řezy nacházely se u kroužků v jedin é povrchové přímce.
Ale i nejbedlivěji uložené utěsňovací kroužky po nedlouhé době
činnosti seskupí se v nejnepříznivější pro těsnění poloze, a sice v jediné
povrchové přím ce pláště pístního.
Tom uto zjevu čelí se upoutáním kroužků na pístu pomocí kolíčků
v drážce p ís tu upevněného, jenž zabírá do příslušného otvoru kroužku,
upraveného n a spodním obvodu.
Spojení zm íněných kolíčků s pístem musí b ýti spolehlivé, jinak by
po nastalém jich uvolnění mohly nastati vážné poruchy v chodu motoru
a po případě by chod jeho byl úplně znemožněn.
Ve příčině pružného napjetí utěsňovacích kroužků musí b ýti dbáno
náležité míry. K roužky o přílišném napjetí příliš záhy podléhají zkáze
opotřebením a i rušivý jejich účinek n a stěny válce je st patrnější.
P ři cídění válce a pístu nastává potřeba, aby sejmuly se také -utěsňovací kroužky. P ráce tato je st choulostivá a vyžaduje vždy odborné
znalosti, aby nenastala deformace jem ně zakrouženého povrchu.
Nejsnáze provede se sejmutí a navléknutí kroužků pomocí proužků
tenkého plechu , které se pod nadzvednuté konce i pod celý povrch pod
kládají a tvoří pohodlný přechod přes kroužky a drážky sousední.
Tímto způsobem nahrazují se opotřebené nebo zlomené kroužky jinými.
V yjm utí pístu z válce a opětné jeho uložení vyžaduje u menších
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motorů krátké doby, ale veliké opatrnosti a musí se díti u motoru v y 
chladlého a pokud možno za denního světla, aby zb y tk y třaskavé směsi
otevřeným plamenem svítilny se nevzňaly.
N ěkteré strojírny obcházejí vybírání potřebných drážek n a pístu
tím, že navlékají na jádro pístové i mezistění, jež tvoří přepážku mezi
jednotlivým i kroužky. Ač tímto opatřením se konstrukce pístu činí složitější
a pro neodborníka při cídění naprosto neovladatelnou, přece má značné
výhody, jelikož se jí zabraňuje deformace utěsňovacích kroužků při jich
snímání.
Z adní část pístu, směřující k ojnici, jest bez kroužků.
Regulováni chodu stro je . Zvláštní konstrukce m otorů nedovoluje, ab}1,
se k vyrovnávání chodu stroje užilo regulátorů užívaných při parních
strojích. U těchto je st zdrojem síly p ára o stále stejném složení, vyvino
vaná ve zvláštním kotli, odkud ve větším neb menším množství proudí
pod píst. Omezením jejího přívodu do stroje ubírá se tomuto síly a mírní
se zvýšená jeho rychlost,
N a jiném místě praveno, že motor v ý bu šný chová veškeru sílu sám
v sobě a každou změnou ve složení třaskavé směsi rázem přestává funkce
jeho lístrojí, takže tímto způsobem nelze účinně hospodárně a naprosto
uspokojivě řešiti otázku regulace.
Zkoušek v této příčině podniklých bylo nepočetně. K aždá čelnější
strojírna snažila se, aby otázku tu to řešila jiný m způsobem a z této snahy
vznikla řada konstrukcí regulátorů, s jichž nej Čelnějšími zástupci se tk á
váme se při popisu motorů jednotlivých strojíren.
Celkem užívá se většinou ku zm írnění chodu motoru výpustí v n a
pájení, ač i novější konstruktéři užívají rdoušení v přívodu hotové směsi
třaskavé pod píst, při němž dostává se motoru je n tolik sily, kolik jí
zatížení stroje vyžaduje.
S oběma druhy setkávám e se při zmíněném popisu motorů. N ěkterá
strojírna užívá toho neb onoho způsobu dle jakosti paliva k vytápění
užitého.
Zastavení stroje nastane přerušeným přívodem paliva
Tlumiče. V ýlukové plyny unikají s hlukem z potrubí výfukového
a obtěžují jim i zápachem okolí. Z této příčiny svádějí se tyto plyny do
zvláštních nádob spolu i s kondensovanou vodou.
Nádoby ty to umisťují se blízko- motoru a spojují se trubicí nejen
mezi sebou, ale také s výfukem. Trubici dostává se sklonu od motoru
k nádobě.
Pokud se tlumení výbuchů týče, zakládá se činnost tlumičů v n á 
hlém zvětšení objemu výfukových plynů při přechodu z trubice do
nádoby.
Nádoba tlumící musí býti dosti veliká, aby mohla pojmouti větší
množství kondensované vody, spláchnutého oleje a nespáleného petroleje,
jedná-li se o motor petrolejový. V yprazdňování nádoby děje se kohou
tem, umístěným u dna, ale nad podlahou povýšeným, aby se mohla po
hodlně pod ním postaviti nádoba vyklízeci.
Dokonalého utlum ení výbuchů dociluje se postavením několika
tlumících nádob za sebou, spojených delší úzkou trubicí. Vnitřek nádob
přepažuje se sítem, čímž ruší se částečně hlučné unikání výfukových
plynů.
O nebezpečí, vznikajícího z nádoby tlumící pro okolí následkem znač
ného vyhřátí výfukovými plyny, bylo učiněno upozornění na jiném
místě.
Tvar tlumičů i jejich vnitřní zařízení bývá různé. N ěkteří konstruk
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téři volívají jednoduchý válcový zevnějšek a uvnitř ukládají výše zmí
něnou drátěnou síť, jiní přidržují se taktéž válcové podoby, ale vnitřek
její opatřují řadou nalévkových poklopů, jichž vrchol vzhůru obrácený
jest seříznut v otvor postupně se zmenšující.

Původní Ottovy motory z továrny v Ko^ně-Deutzu.
Motory tyto určeny jsou pro pohon benzinový, benzolový, lihový
neb petrolejový. Továrna opatřuje je značkou E l0, _M,0, Elz.
Ve válci jednostranně uzavřeném povstávají explose směsi vzduchu
a benzinu, petroleje nebo líhu, které udělují vyvinutou sílu pístu, ojnici,
klice a hřídeli.

O b r. 300:
Motor m o d e lu

E l0,

tov á rn y p ly n o v ý c h m o t o r ů „ D e u t z u “ v K o lín ě -D e u tz u .

Motory tyto účinkují ve čtyřdobí, t. j. na čtyři zdvihy pístu, Či na
dvě obrátky hřídele připadá jediné vyvinutí síly.
Nachází-li se píst ve vnitřním m rtvém bodu, nedosedá přímo na víko,
nýbrž nachází se mezi ním a víkem volný prostor — kompresní prostor,
naplněný vzduchem a spálenými plyny. Pozorujeme-li z tohoto stanoviska
další práci pístu, seznáme následující periody.
1. P íst koná první zdvih ku předu, při čemž ssaje třaskavou směs
p lynu petroleje, benzínu nebo líhu se vzduchem do válce.
2. P íst pohybuje se zpět a stlačuje třaskavou směs v kompresním
prostoru.
3. P íst koná dru hý zdvih ku předu, vym rštěn zanícenou třaskavou
smíšeninou. Zanícení provede se v době, kd y píst se nachází ve vnitřním
mrtvém bodu. V yvinutá síla soustřeďuje se v setrvačníku, k terý nejen
následující pohyby pístu provádí, nýbrž přebytek síly proměňuje v uži
tečnou práci.
4. D ruhým zpětným pohybem pístu vjdlačují se z válce spálené
p lyny výfukovým ventilem.

Původní O ttovy m otory z továrny v Kolíně-Deutzu.
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Stejnom ěrných od stroje up rav u je se přim ěřeně těžkým setrvačníkem .
Zm íněné m otory napájejí se param i benzinovými, petrolejovým i neb
lihovými. K až d ý motor je st vyzkoušen pro normální výkon je n s jednou
z výše uvedených hořlavin.
Má-li se benzínových neb petrolejových m otorů užíti tak é k topení
lihem, musí dříve zvýšiti se přim ěřeně velikost komprese.
Zm íněné tři d ru h y motorů rozeznávají se n ásled o v n ě:
Model 2?10 má menší počet obrátek, chlazení dostává se m u bud
cirkulováním chladící vody, nebo provádí se odpařováním . N apájení usku
tečňuje se zvláštní pum pou a rozprašovačem. (Obr. 300.)
Model M l0 má zvětšený počet obrátek a chlazení provádí se u něho
odpařováním. N apájení děje se pum pou a vstřikem.

O b r . 301.

Motor modelu E n , s rozprašovačem paliva, továrny plynových motorů BDeutzu“
v Kolíně-Deutzu.

Model E u má taktéž zvětšený počet obrátek a opatřuje se buď
chladičem odpařovacím nebo cirkulačním. N apájení provádí se pomocí
rozprašovače.
N a obr. 301. znázorněn stroj s rozprašovačem a cirkulačním ochla
zením, na obr. 302. pak tentýž model E 12 s chlazením odpařovacím.
N apájení motoru provádí se buď pum pou a vstřikem nebo pomocí
rozprašovadla.
V prvém případě nachází se zásoba paliva — petroleje, benzinu
nebo líhu — v nádržce vedle motoru umístěné, z níž se trubicí pum pě
přivádí.
P u m p a poskytuje v každé ssací periodě určité množství paliva mí
sícímu prostoru pomocí potrubí a vstřikového ústrojí. Mísícím prostorem
prochází současně vzduch nassávaný pístem a přiváděný vzdušným ko
houtem a trubicí.
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Procházoním vzduchu vstřikovaným palivem nastává dokonalé smísení
obou a povstalá směs vniká otevřeným napájecím ventilem pod píst do
válce, v němž palivo účinkem horka se mění v páry.
Zařízení toto vede je n u paliva benzinového při spouštění stroje
přímo k cíli. U ostatních druhů při spouštění stroje, pokud stěny válce
i píst jsou studené, nenastalo by odpaření a zanícení směsi. Z této pří
činy se u motorů petrolejových a lihových spouští stroj pomocí benzinu
přístrojem, umístěným na víku válce.
P řístroj ^sestava z male nádržky benzinové, jež je st spojena s p ro 
storem mísícím trubicí a jem ným vstřikovým otvorem. P ři spouštění
stroje^ vpraví se v každé periodě ssací něco benzínu pod píst, který se
samočinně ihned odpařuje a smísen se vzduchem tvoří třaskavou směs.
P ln ění malé benzínové nádržky provádí se při každém spouštění stroje.

O b r. 302.

Motor modelu E l2 s nuceným ventilovým rozvodem a magneto-elektr. zaněcovačem
továrny plynových motorů „Deutze* v Koliné-Deutzu.

Pohánění motoru benzinem trv á tak dlouho, až se stěny válce při
m ěřeně prohřejí, aby svým teplem mohly působiti na odpařování petroleje
nebo líhu.
P um pa určená k čerpání paliva z nádržky opatřena je st pištcem
a^ příslušnými ventily. Pištec je st ovládán pákou. Střídavé účinkování
pištce provádí se kotoučem a pákou tak, že palivo vstřikuje ,S9 teprve
v druhé polovici ssací periody.
Zm ěny velikosti vstřiku doeijuje se kotoučem, um ístěným na páce,
jež jest opatřena drážkou, v níž se onen posunuje.
N apájecí pum pa opatřuje se ručně pohybovanou pákou, pomocí níž
se před ^ spouštěním stroje načerpá paliva do trubice. Zda-li palivo pro
niklo až ku vstřiku, poznává se na zkusném ventilu, po jehož uvolnění
v ytryskuje je m n ý paprsek.
Je-li stroj opatřen rozprašovačem, dostává se tomuto paliva z nádržky
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vedle stroje umístěné pomocí roury, při čemž puklop plujcq v n á 
době na jehlový ventil účinkuje tak, že povrch tekutého paliva v nádobě
udržuje se stále ve stejné výši. N ahrom aděním většího množství te k u 
tého palíVa, než je okamžitě přípustno, zdvihá se plujec a uzavírá jehlový
ventil více méně nebo i úplně, čímž omezuje nebo i zamezuje se přívod
paliva do nádoby.
V každém případě musí se hladina tekutého paliva v nádobě n a
cházeti níže než otvor výronku rozprašovací trubice.
Zdvihem pístu ve válci za periody ssací nastane zředění pod pístem,
jež se sděluje mísícímu prostoru, k terý m palivo z nádoby se nassává
a cívkou jem n ě rozptyluje. Rozptylování podporuje vzduch kohoutkem
propouštěný, k terý rychlým proudem kolem cívky vane a s jem n ě roz
ptýleným palivem se dokonale smísí.
Směs vzduchu a jem ných částeček paliva vniká do válce pod píst,
kde se palivo panujícím teplem odpařuje a tvoří pak výbušnou směsici
páry petrolejové nebo lihové se vzduchem.
I v tomto případě jest nutno, aby motor při spouštění vyhřál se
předem palivem benzinovým.
Úspěšná výkonnost stroje je podmíněna přim ěřeným regulováním
rozprašovače, k němuž náleží také i úplné
jeho vypnutí z činnosti, jež se provádí
ručním kolečkem.
Má-li se stroj spustiti, otočí se ko
lečko tak, aby jeho nálitek uvedl n ap á
jecí ventil v činnost, čímž nastane spo
jení cívky s nádobou benzínovou. Je-li
stroj již v chodu, zarazí se topení ben
zínem otočením kolečka, aby jeho n á 
litek uvedl ventil v činnost a uvolnil
jeho spojení s nádržkou paliva. V p r
Obr. 303.
vém případě nassávala se ventilem dávka
benzinu z nádoby benzínové, v druhém pak buď dávka petroleje
nebo líhu.
Neuvolní-li se kolečkem žádný z ventilů, nedostane se stroji vůbec
paliva a motor se zastaví.
Důležitým článkem pro dokonalou výkonnost stroje jest zaněcovač.
V našem případě užívá se zaněcování pomocí elektrické jiskry, jež se
vyvinuje magneto-elektrickým přístrojem.
Přístroj sestává z podkovových magnetů, mezi jejichž póly se otáčí
drátem obtočená cívka, opatřená na jed n é straně osy pákou, uváděnou
v činnost tyčí a jazýčkem.
Vhodná doba vyvození jisk ry a zanícení směsi upravuje se natočením
výstředníku opatřeného čepem, na němž jest zavěšen jed en konec tyče.
Otáčením výstředníku přichází jazýček ve styk s jiný m jazýčkem a po
hybuje jím po krátkou dobu stranou, načež jej pouští. Oba pohyby stra
nou upravují se spirálnými péry. Návratem jazýčk u do původní polohy
vznikne v elektromagnetu proud.
Poáinutím jazýčku šine se zároveň tyč stranou a pominutím styku
obou jazýčků, vrací se do původní polohy a naráží rozvidleným koncem
na páku zaněcovače.
K u zanícení třaskavé směsi potřebná jiskra vyvozuje se přerušením
proudu, které se provádí zvláštním přerušovačem, znázorněným na obr. 303.
osamoceně a ve zvětšeném měřítku.
Přerušovač sestává z cívkové objímky x* a v ní uložené tyčinky x '
Kroni ka přílep X
63
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s dvojramennou pákou w w '. Aby proud z tyčinky a?3 neunikal do objímky
a přilehlých kovových částí motoru, isolují se oba jeho konce vrstvou
slídy x l.
Pokud vnitřní rameno w 1 páky spočívá na tyčince a?3 můžfe proud
kolovati nerušeně z cívky drátem otočené do kotvy, drátem x do tyčinky
£C3 a pákou w 1 do přilehlých kovových součástí stroje a odtud zpět ke
kotvě a drátem opředené cívce elektromagnetu. K docílení spojitosti řeče
ného proudu účinkuje spirálové péro na páku w a zatlačuje její rameno
na tyčinku.
Dostane-li se páce w 1, rozvidleným koncem tyče nárazu, vzdálí
se tato od tyčinky a?3, čímž souvislost proudu se přeiuší a vznikne
jiskra.
Rozvodu dostává se ventilům rozvodovým hřídelem, jež se otáčí po
loviční rychlostí hřídele klikového. Polovičního rozvodu dociluje se převodným soukolím o prům ěrech v poměru 1 : 2.
Spojitosti rozvodného hřídele s ventily dociluje se pákami a vačkami.
V ýfukový ventil ovládán jest pákou, kotoučem a vačkou, napájecí ven 
til taktéž pákami, kotoučem a vačkou.
Kotouč, na němž je st umístěna vačka výfuková, spojen jest pevně
s rozvodným hřídelem, kdežto kotouč s vačkou, ventil napájející ovládající,
na němž se pošinuje účinkem regulátoru.
Současně s ventilem napájecím uvádí se v činnost napájecí pum pa
a sice účinkem ramene n a páku pumpy.
U pravení otáčecí rychlosti motoru dociluje se změnou množství při
váděného paliva, při čemž nesmí býti dotčen příznivý poměr mezi p a
livem a vzduchem.
Zmíněná úprava provádí se regulátorem, k te rý při dosti nepatrném
zvýšení počtu obrátek motoru pošinuje kotouč s vačkou tou měrou, že
níže se nacházející část kuželové vačky působí n a kotouč ovládající n a 
pájecí ventil, čímž dostane se napájecímu ventilu menšího uvolnění ve
spojení s omezenou činností napájecí pumpy. Omezením činnosti n apá
jecího ventilu i pum py dostane se motoru méně paliva a tím i menší
síly, vždy však dostane se mu této tolik, kolik vyžaduje okamžité zatížení.
Značným vývinem tepla následkem spalování výbušné směsi ve válci
vyhřála by se jeho stěna a s ní i píst tou měrou, že by nižádným ma
záním nedocílilo se žádoucího zm írnění tření z příčiny, že by každý olej
nadm ěrným horkem se rozložil.
Nepříznivé této okolnosti předejde se přim ěřeným ochlazením stěn
válce, jež se provádí vodou v prostoru zvláštním pláštěm obklopeném
buď kolující nebo pomocí odpařování.
U posléze jm enovaného způsobu chlazení rozšiřuje se plášť v podobě
skříně do výše a uzavírá se víkem, v němž nachází se nálevka k dolé
vání chladící vody a roura, kterou vodní pára odchází.
Stojaté motory Ottovy k topení petrolejem, benzinem, benzolem neb
lihem, provedené strojírnou v Kolíně-Deutzu.
Účinek výbušných par výše uvedených zápalných tekutin ve spojení se
vzduchem jeví se tlakem na vrchní stranu pístu, k te rý sílu výbuchem
vyvozenou přenáší ojnicí n a níže umístěnou kliku hlavního hřídele.
Stroje tyto pracují ve čtyřdobí způsobem na jiném místě vyloženým.
Motor může býti poháněn buď petrolejem, nebo benzinem, nebo ben
zolem nebo lihem, při čemž není třeb a jiného opatření, než nepatrné
změny na zdvihu napájecí pumpy. J e n při upotřebení líhu za palivo jest
třeba další změny týkající se zvýšení komprese, jež vsak vyžaduje jen
krátkého přerušení chodu.
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Palivo nachází se v nádržce vedle motoru umístěné, z níž mírným
sklonem potrubí přitéká pumpě, kteráž za každé napájecí periody v y 
tlačuje jisté jeho množství potrubím do vířidla, z něhož se vystřikuje
jem ným i paprsky do odpařovače. P o dobu napájeni vniká vzduch vzduehovodnou trubicí, kohoutem a samočinně se otvírajícím napájecím ventilem
do válce a unáší sebou cestou kolem ví řidla rozptýlené palivo, které na
horkých stěnách odpařovače se odpařuje.
Odpařovači dostává se potřebného vy hřátí teplem, vzniklým zaní
cením třaskavé směsi paliva se vzduchem, které vzdor chlazení stěn válce
vodou je st ještě dosti vydatné, aby stěny odpařovače udržovalo v p ři
měřeném vyhřátí.
Spouštění stroje provádí se i zde pomocí benzinu, k te rý za oby
čejného tepla proměňuje se rychle v páry, jež smíseny se vzduchem tvoří
snadno vznětlivou směs.
K tom uto účelu potřebný benzin chová se v nádržce, umístěné mezi
napájecí pum pou a potrubím.
V nádržce nachází se za chodu motoru petrolej nebo jin é upo
třebené palivo, které se před spouštěním stroje vypouští kohoutem, aby
učinilo místo benzinu. Předběžné užívání benzinu trv á tak dlouho, až
ústrojí motoru nabude žádoucího vyhřátí ku vydatném u odpařování ji
ného paliva.
Zanícení třaskavé směsi provádí se buď porcelánovou trubicí, roz
žhavenou žíhací lampou nebo pomocí elektrické jiskry.
Vyvození elektrické jisk ry dociluje se přerušením elektrického proudu
jehož nabudeme akkum ulátory, článkovou baterií nebo magneto-elektrickým přístrojem.
Užije-li se baterie nebo akkum ulatoru, pokračuje proud od isolova
ného polu drátem k přerušovači, upraveném z kohoutu do vedení za
pnutého a opatřeného vypínačem, kterým se proud samočinně po zasta
vení motoru přeruší. Tímto opatřením zabraňuje se zbytečnému vy ví
jení proudu v době, kdy ho není třeba Zm íněný proud koluje jen
tenkráte, je-li kohout otevřen, ve kterémž případě volí si cestu z akkum u
latoru nebo baterie drátem do kovových součástí stroje a odutud do pře
rušovače znázorněného na obr. 8.
Užívá-li se magnetoelektrického přístroje, nevyvozuje se jiskra p ře
rušením stálého proudu, nýbrž pomocí občasného proudu vyvozeného
indukcí.
A parát m agnetoelektrický sestává z několika podkovových magnetů,
mezi jejichž poly otáčí se cívka, jež tvoři zároveň kotvu.
Za každé druhé obrátky přitáčí se kotva k magnetům, načež rychle
pomocí spirálového péra jest od nich odpuzena, čímž vznikne sice krátce
trvající, ale mocný proud.
Rozvod ústrojí zaněcovacího provádí se výstředníkem, kterým jest
ovládán ventil výfukový a pum pa napájecí.
V ýstředník poskytuje páce houpavého pohybu. Vodorovná páka opa
třena jest na konci čepem, který se pošinuje v drážce tyčinky. Působením
péra, jež zmíněnou tyčinku s čepem spojuje, přiléhá obyčejně čep na vrchní
plochu drážky a poskytuje tak tyčince houpavý pohyb.
T yčinka jest na druhém konci opatřena podélným okem, v němž
spočívá čep páky který jest pérem tlačen vzhůru, následkem čehož vnitřní
rameno spočívá na tyčince.
P ři pohybu páky dolů unáší se vnější rameno páky, čímž se proud
přerušuje a vzniká jiskra.
Čím rychleji nastává přerušení, tím mocnější jiskra vznikne. Na63*
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Sta ne-li pone náhlé přerušení, nevzniká buď jiskra vůbec, nohu jen tou
měrou, nepatrná, že nemá za následek vznícení třaskavé směsi.
Žádoucí rychlé přerušení elektrického indukovaného proudu nastává
jen za normálního chodu stroje. P ři spouštění stroje, kdy dostává se
ústrojí jen pomalého pohybu, nebylo by možno vyvoditi dosavadním za
řízením jiskru dostatečné vznítivosti, ze kteréž příčiny jest třeba ucliýliti
se k následujícímu opatření.
Na svislé páce jest zakloůbena spouštěcí páka, opatřená třemi vruby,
do nichž může býti zaklesnut řidič tak, že se pohybuje houpavě s pákou.
Z a normálního chodu stroje jest řidič zaklesnut do levého vrubu I.,
ve kterémž postavení nem á vlivu na rozvod zaněcování.
Má-li se provésti spuštění motoru pouhým otáčením setrvačníku
rukou, zaklesne se řidič na vrub II, čímž docílí se spojení tyčinky
s čepem krátce po dosažení nejvyššího bodu či při počínajícím sestu
pování. Dalším sestupováním vodorovného ramene páky znemožní se
pohyb tyčinky, následkem čehož napne se péro, jež obě tyto částky spo
juje. Současně unáší na levo se šinoucí vodorovná páka pomocí páky
řidiče,r pokud hrana tyčinky neopustí výběžek.
Účinkem uvolněného péra vym rští se tyčinka a narazí na páku,
čímž vznikne jiskra.
Na právo uložený vrub III spouštěcí páky má důležitost pro spou
štění lodních motorů, u nichž následkem krátké páky, účinkující na věnec
setrvačníka, není možno při otáčení překorvati kompresi.
V tomto případě provede se natáčení setrvačníku po vypnutí kom
prese a otáčí se tak dlouho, pokud není úplné ssání ukončeno, pokud totiž
se válec nenaplní třaskavou směsí. N yní provádí se po zaklesnutí řidiče
do III. vrubu otáčení zpětné a pokračuje se v nem tak dlouho, pokud
není znáti účinky komprese V tomto stavu nastane zanícení směsi pod
pístem. Čímž stroj jest uveden v pohyb.
Jakm ile stroj se otáčí normálním chodem, vypíná se řidič z dosa
vadního vrubu a zaklesne do vrubu I.
Rozvod ústrojí výfukového provádí se jako u rozvodu zaněcovacího
výstředníkem za pomocí pružné kožené blány.
Prostor mezi tenkou koženou blánou a schránou jest spojen potru
bím se vzduchovodem.
Za účinku ssání v době periody ssací nastává ve vzduchovodu čá
stečné zředění vzduchu, které se sděluje i schráně a vtahuje blánu
zpět, čímž pošinuje se tyčinkou hrot na levo a vym yká se ze spojení
s ostřím.
P ák a s ostřím jsou upraveny tak, že při kompresi a výfuku účin
kují na otevření výfukového ventilu.
U prvého zpětného zdvihu pístu — v době periody ssací — byla
blána stažena zpět a hrot octnul se mimo dotyk s ostřím
Na začátku zpětného pohybu pístu — směrem vzhůru — mine vzhůru
pohybující se ostří hrot, kterém u nebylo popřáno času, aby se v p ů 
vodní polohu vrátil, a nenastane uvolnění výfukového ventilu. Okolnost
tato nastává v době stlačování třaskavé směsi — v periodě kompresní.
Teprve po výbuchu směsi otvírá na začátku pohybu pístu vzhůru
ostří hrotem výfukový ventil, účinkem péra, jež působí na blánu a hrot
a přivádí je do původní klidné polohy.
Ú prava otáčecí rychlosti motoru provádí se kývadlovým regulátorem.
Na páce uloženo je st ký vadlo otáčivě o bod páky. K yvadlo ovládáno
jest pérem a tlačeno k nárazné rovině, páky, při čemž výběžek jeho d o 
tý k á se tém ěř hrotu.

Přívodní O ttovy m otoťv z továrny v Kolíně-Deutzu.
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N epřesahuje-li počot obrátek normální množství, nem ění kyvadlo v z á 
jem nou polohu k páce. Otáčí-li se setrvačník však rychleji, níží so páka
a kyvadlo vytlačuje výběžkem hrot stranou tak, že ostří se s ním mi ne
a v ýfukový ventil setrvá uzavřen.
Následkem uzavření výfukového ventilu nemohou spálené plyny
z válce uniknouti, při čemž i ventil napájecí neúčinkuje a perioda náplně
mine bez plnění válce.
Okolnost tato opakuje se tolikráte, až motor nabude normální ry ch 
losti a ký vadlo následkem toho nem ůže hrot šinou ti stranou.
Regulační ústrojí není ovládáno převodem pomocí ozubených kol
a není tudíž třeba při vypuštění zdvihů vypouštěti celé čtyřdobí, n ýb rž
dostačuje k témuž účelu zařadění komprese spálených plynů a zdvihu
expandního mezi pravidelná čtyřdobí.
Regulování napájecí pum py je st v souvislosti s regulací ventilu v ý 
fukového.
A by bylo docíleno změny v množství čerpaného paliva, může zdvih
pištce býti m ěněn pomocí šroubu, jímž se omezuje zdvrh páky.
Volný konec páky je st opatřen rukovětí, jejiž pomocí sc potrubí
p řed spuštěním motoru naplňuje palivem. A by se zjistilo, kdy čerpané
palivo dostoupí až k vířidlu, nachází se bezprostředně u vířidla zkusný.
ventil, k terým po uvolnění proudí jem ným výronem palivo.
Původní Ottův motor.

Motor tento poskytuje nejnovější tv a r ležatých strojů menšího typu
a vyhovuje následkem dokonalého propracování jednotlivých částí i poža
davkům vynikající působnosti, ja k é přikládáme strojům o veliké v ý 
konnosti.
Následkem těchto okolností dospívá se k výsledkům, které vykazují
značnou výkonnost při obmezené spotřebě paliva, při čemž značná váha
se klade na snadnou přístupnost k jednotlivým částem mechanismu a na
pohodlnou vým ěnu jednotlivých částí, pokud ovšem této vým ěny je st třeba.
P ři úpravě rám u byl vzat zřetel na nestejné zahřívání jednotlivých
partií a na změnu z něho pochodící. Chladící plášť válce připojen k tělesu
rám u litím v jediném kuse.
Duše válce jest udobena zvláště z litiny velice tvrdé a uložena
v lůžku dokonale v poloze osy.
Rozvodové zařízení účinkuje na ventily nuceným pohybem. A uto
matické pohybování ventilů bylo tímto způsobem nahrazeno z příčiny
nedokonalého dosedání při znečištění.
U pravování chodu motoru obstarává .pórový regulátor, na nějž účin
kuje rozvodný hřídel pomocí šroubových kol.
Regulováním upravuje se pouze množství třaskavé směsi přiváděné
pod píst, nikoliv její jakost, která za malého i velikého zatížení motoru
jest stále stejná.
Zaněcování směsi provádí se výhradně pomocí magneto-elektrických
zaněčovačů, které si potřebný proud vyvozují samočinně.
Zvláštní péče u těchto nejnovějších modelů věnuje se mazání oněch
částí stroje, u nichž vyvinuje se pohybem tření.
Hlavním ložiskům dostává se prstencového ústrojí mazacího, u lo
žisek méně nam ahaných a podřízenějšího významu užívá se mazniČek
kapacích s viditelnými kapkami. Rovněž důmyslně jest zařízeno mazání
u čepu klikového. Válec a píst navlažovány jsou olejem, k terý dodává
zvláštní olejová pumpa.
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Původní Ottův stojatý motor pro tekuté palivo, model 6. (obr. 304.
Motorů těchto užívá se hlavně pro větší počet obrátek, od 475 do 750
za minutu. K onstrukce provádí se o jednom nebo o dvou válcích s p o d 
stavcem nehybným nebo uloženým n a kolech.
Stroj pracuje ve čtyřdobí, třaskavá směs přivádí se nad píst.
P ři prvním zdvihu pístu směrem dolů nassává píst třaskavou směs,
nejbližším opačným pohybem ji stlačuje, po zanícení směsi koná píst
d ruhý pohyb dolů a zpětným chodem vytlačuje spálené plyny.
Topení provádí se benzínem, petrolejem, benzolem nebo lihem, avšak
pro vytápění stroje jest pro každou
z výše jm enovaných látek třeba jiné
trubice napájecí a u některých druhů
paliva i změny zařízení kompresního,
kteráž však nevyžaduje dlouhého času
ku změně víka válce.
N apájení provádí se způsobem
u těchto strojů obvyklým a na jiném
místě podrobně popsaným.
Rovněž rozvod a regulace chodu,
jakož i zaněcování nevykazují pro
nikavých novotin, a souhlasí celkem
s účinkem ústrojí n a jiném místě o m o
torech O ttových podaným'.
Původní
model J.

Ottův

dvojčitý

motor,

Dvojčitý motor modelu J o p a
třen je dvěm a vedle sebe um ístě
nými válci, jichž písty
účinkují ojnicemi na
společný hřídel s kli
kami o 180° odchýle
&%EE ""X!/%(EE W "=
nými.
K ažd ý z válců
pracuje ve čtyřdobí způ
sobem, ja k ý byl po
psán u strojů jedno
duchýcli.
Jelikož jsou kliky
odchýleny o 180°, spozO b r . 304.
ďuje se v druhém válci Motor modelu 6 s rozprašovačem paliva, továrny plynových
motorů „Deutzu“ v Koliné-Deutzu.
postup čtyřdobí o jednu
periodu. K aždý z válců
má vlastní ventil napájecí. Nuceného pohybu se dostává ventilu výfu
kovému a napájecí pumpě.
V entilový rozvod jest poněkud složitý. Oba výfukové ventily jsou
uváděny v pohyb a výstředníkem na hřídeli uloženým a řízeny .blánou,
která je st ve spojení se vzduchovodnou trubicí každého válce.
V ýstředníky ovládají pomocí pák a blán výfukové ventily.
R ozvod pravého výfukového ventilu — pozorováno ze stanoviska
před ventilem — provádí se způsobem u jednoválcového motoru v y 
líčeným.
Na rozvod levého výfukového ventilu účinkuje sice také měnící se
napnutí blány a tlak panující ve vzduchovodném potrubí, ale mimo to
ještě zařízeni, jež je st odvislé od rozvodu pravého výfukového ventilu.

P ůvodní Ottovy motory z továrny v K olíně-Deutzu.

V b v ý v rtu skříně, v níž jsou obě blány umístěny, nachází se pištec,
puzený do výše pérem. (Spodek pištce je st spojen s pravou částí skřín ě
blánové tak, že při nastalém zředění vzduchu bývá stlačen dolů. Na pištci
nachází se kolíček, kte rý zapadá do drážky blánkové tyčinky, účinku
jící na levou blanku- Je -li blánka odchýlena, zachycuje kolík blánkovou
tyčinku.
Souvislé vylíčení předešlého zařízení seznáme nejlépe sledováním
period při spouštění stroje.
Dle postavení stroje před spuštěním nastává při natáčení setrvačníku
ssací perioda búď v levém nebo v pravém válci.
Nastane-li prvá ssací perioda při natáčeni setrvačníku v levém válci,
naskytuje se v obou válcích současně následovně vylíčený pochod, při
čemž za příčinou zjednodušení popisu budiž znamením l označen postup
pístu dolů, znamením pak A postup pístu vzhůru.
T. z d v i h

pístu.

L ev ý válec l .
P erioda ssací.

P ra v ý válec A.
P erio da výfuková.

N astává vychýlení blanky a za
klesnutí kolíčku do blánkové t y 
činky.
II. z d v i h p í s t u .
Levý válec A.

P ra v ý válec j,.

Následkem odchýlení výronltové západky nastává p e r i o d a
k o m p r e s u í.

Následkem odchýlení blanky
nastává snížení pištce a uvolnění
blánkové tyčinky, následkem čehož
výronková západka se vrací do
lůžka.

III. z d v i h

pístu.
P ra v ý válec | .

L evý válec j,.

Následkem vychýlení výronkové západky nastává kompresní
perioda.

V ýbuch směsi.

IV. z d v i h p í s t u .
Levý válec A.
V ýronková západka není více
odchýlena, následkem čehož na
stává perioda výfuková.

P ra v ý válec | .
V ýbuch směsi,

P ři stálém chodu stroje se vylíčené pochody opakují.
Nastane-li při natáčení setrvačníku prvá ssací .perioda v pravém válci,
jeví se postup period v obou válcích n ásledovně:
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I. z d v i h p í s t u .
L evý válec ] .

P ra v ý

P erioda výfuková.

válec L

P erioda ssací.
II. z (1 v ih p í s t u .

L evý válec J .

P ra v ý

Odchýlení blánky. Následkem
toho zaklesnutí kolíčku do blán
kové tyčinky přjvozuje p e r i o 
du ssací.

válec f .

Perioda kompresní,

III. z d v i h p í s t u .
Levý válec*.

P ra v ý

válec l ,

P ra v ý

válec | .

IV. z d v i h p í s t u .
Levý válec |.
P erioda výbuchu.

Perioda výfuku.
, V. z d v i h p í s t u .

L evý válec f .

P ra v ý

Jelikož výronková západka trvá
ještě v odchýlení, nastupuje opět
perioda kompresní.

válec j .

Snížením závěrového
pištce
uvolní se blánková tyčinka, následkem čehož výronková západka může
zapadnou ti do lůžka.
Perioda ssací.

VT. z d v i h p í s t u .
L evý válec | .

P ra v ý

Nastává expanse výfukových
horkých plynů.
Perioda expandní.
VII. z d v i h

válec *.

Perioda kompresní,

p ístu .

Levý válec * .

P ra v ý

válec j .

V ýronková západka není více
odchýlena, následkem čehož nastane
perioda výfuková.

Perioda výbuchu,

Ve vylíČeném"případě, za něhož v pravém válci nastala prvá perioda
ssací, vsunuty mezi pravidelnou periodu výbuchu a periodu výfuku levého
válce, kompresní a expandní zdvihy pístu.
Tímto způsobem přivozen týž postup period v obou válcích, ja k ý
se jevil v případu, kdy levý válec poprvé nassával Sedmá perioda d ru 
hého případu souhlasí se čtvrtou periodou prvého případu.
V pokračování jeví se postup tak, že levý válec předstihuje o jednu
periodu válec pravý.

P ůvodní Ottovy m otory z továrny v Kolíně-Deutzu.
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U pravení rychlosti u dvojěitých strojů provádí se jak o u strojů
jednoválcových vypuštěním výbuchů, při Čemž výfukové p lyny následkem
uzavření výfukových ventilů jsou kom prim ovány a expandovány.
Z a tímto účelem je st rozvod pravého válce opatřen kývadlovým
regulátorem, jehož působení bylo za příležitosti popisu m echanismu jednoválcového stroje popsáno. L ev ý válec jest v této příčině ovládán rozvo
dovým ústrojím pravého válce za působnosti závěrového pištce.
Jak m ile začne' v pravém válci při zrychleném pohybu m otoru účin
kovati kývadlový regulátor, b ývá pravidelná výfuková a ssací perioda
nahrazena periodou kom presní a expandní.
Následkem nedostatku ssání v pravém válci neuvolní se v čas v b lá
nové schráně pištec, k te rý zadržuje blánovou tyčinku, čímž n astan e

O b r . 305.

Motor modelu 2?s pro plyn a benzin z továrny plynových motorů „Deutzu*
v Koliné-Deutzu.

i v levém válci komprese a expanse výfukových plynů, pokud zm íněný
oběh stroje nepřivodí v pravém válci výfukovou a ssací periodu.
Ottův původní ležatý motor plynový a benzinový. Model E3.

Zm íněný model je znázorněn v celkovém pohledu na obr. 305.
Účinkem, napájením a členěním jednotlivých orgánů neliší se celkem
od motorů Ottových dříve popsaných, jest tudíž třeba upozorniti pouze
na některé zvláštnosti, jež se u tohoto modelu vyskytují.
Motory tyto opatřují se buď žihacím zauěcováním, nebo se zapaluje
třaskavá směs elektrickou jiskrou. Posléze uvedeného způsobu zaněcování
užívá se hlavně u motorů benzinových nebo napájených plyny z pecí
generatorních.
Utvoření třaskavé směsi z plynu a vzduchu provádí se ve skříni
napájecího ventilu, umístěného stranou na víku válce.
Vzduch proudí vzduchovodem do ventilové skříně, plyn přivádí
se z plynového potrubí plynovým kohoutem a plynovým ventilem do
h r o u ik a p ráce X .
64
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průdušky skříň objímající, z níž proudí četnými otvory do vzduchovodu a mísí se dokonale se vzduchem.
Třaskavá směs vniká napájecím ventilem do válce.
U motorů benzinových provádí se výroba plynu v rozprašovači na
víku válce umístěném.
U těchto motorů, jakož i u strojů napájených plynem z pecí gene
ratorních nachází se ve vzduchovódu ještě škrticí klapka, pomocí níž se
množství vzduchu neodvislé od množství plynu rukou upravuje.
Zaněcování třaskavé směsi žíhací lampou provádí se pomocí porce
lánové trubice, jejíž jedna část vyčnívá do prostoru válcového. Porcelá
nová trubice udržuje se Bunsenovým hořákem ve žhavém stavu, následkem
Čehož o rozžhavenou část do válce trčící zaněcuje se třaskavá směs.
Porcelánová trubice jest kryta schránou.
Za trvání ssací periody nachází se v porcelánové trubici vzduch
a zbytek spálených plynů z periody předešlé. Teprve stlačením nové směsi
dostává se část její ve styk s rozžhavenou trubicí a zaněcuje se od ní
a jest příčinou, že veškerá směs se zanítí. Veškeré ústrojí zaněcovací jest
upraveno tak, aby zanícení směsi nastalo v m rtvém bodu.
P ři zaněcování elektrickém provádí se vznícení třaskavé směsi jiskrou
aparátu magneticko-elektrického.
Otáčením rozvodného hřídele odchyluje se pomocí tyče a jazýčku
páka cívková a rychle se opět vrací, čímž vzniká v indukčním aparátu
proud, k terý prochází isolpvaným drátem do isolované tyčinky^, a odtud
pákou a kovovou součástí stroje zpět k aparátu.
J a k příležitostně bylo sděleno, je st tyčinka isolovaná na obou kon
cích vrstvou slídy. Přiléhá-li vnitřní rameno zdvojené páky na tyčinku,
může proud z indukčního aparátu výše uvedenou cestou kolovati zpět.
Ovládání všech rozvodu podrobených částí motoru provádí se po
mocí rozvodného hřídele, k terý se otáčí poloviční rychlostí hřídele hlav
ního. Převod z rozvodného hřídele obstarávají vačky, účinkující na páky
jednotlivých ventilů.
Rozvod plynového ventilu je proveden pákou a cívkou, opatřenou
vačkou, která jest na rozvodném hřídeli vůči regulátoru posuvně uložena.
K úpravě otáčecí rychlosti slouží,regulátor, k terý účinkuje na po
suvný kotouč plynové vačky.
Zm írnění chodu stroje provede se buď vypuštěním napájení, nebo
také, jm enovitě u motorů, u nichž se vyžaduje vyminečně stejnoměrný
chod, změnou velikosti náplně.
V prvém případě užívá se úzké a přímé vačky, která při zvětšeném
počtu obrátek se z původního postavení odchyluje a plynový ventil ne
otvírá.
Je-li motor poháněn pouze svítiplynem, užívá se k jeho přívodu
plynového-kohoutu, k terý však u kapalného paliva musí býti nahrazen
zvláštním rozprašovačem, jímž dociluje se těsnějšího spojení mezi palivem
a vzduchem.
Pomocí rozprašovače může každ ý plynový motor býti proměněn
v motor benzinový nebo lihový. P ři upotřebení líhu za palivo jest třeba
ku spuštění stroje vytopení benzinem.
Rozprašovač skládá se ze skříně M, obr. 306., a nádržky L s plovákem N,
k te rý je st spojen s jehlovým ventilem m. Spojením obou posléze jm eno
vaných součástí dociluje se náplně nádržky pouze do jisté výšky.
J e h lo v ý ventil jest zatížen závažím, které ventil stlačuje do lůžka
a snaží se ho uzavříti.
Této snaze odporují protizávaží m3, účinkující na páku m 2, avšak
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jen potud, pokud účinkem přitékajícího benzínu nedostoupí plovák n ej
větší výše, kdy účinek jeho na protizávaží úplně přestává a up latňuje se
úplně vičinek závaží m 1 na ventil m.
7i n ád ržk y v niká benzin do rozprašovadla M a dostupuje zde pomocí
trubice r, jež končí ve vířidle r 1, výše, souhlasné s povrchem benzínu
v nádobě s plovákem.
D utina rozprašovače M přičleňuje se otvorem q ku plynovém u ven
tilu motoru. Otvor -vzduchovodu je st spojen trubicí p s objímkou výíuku,
která p řiváděný vzduch zahřívá.
Za ssací periody nastává zředění i u vnitru dutin y rozprašovače,

Čehož následkem vniká trubicí p oh řátý vzduch, který se ubírá prsten
covým průduchem kolem vířidla r 1 a rozprašuje benzin z viřidla u n ik a
jící, jenž se ihned rychle odpařuje a se vzduchem mísí.
A by předešlo se naskytnuvší snad netěsnosti plovákového ventilu M,
při níž by vytékal benzin z výše položené nádržky rozprašovačem a tru 
bicí p do průduchu, v němž se ohřívá vzduch, nachází se na nejnižším
místě dutiny rozprašovače pojistná trubice, kterou přebytečný benzin do
níže položené benzínové nádržky může stékati.
K u snadnějšímu spouštění motoru upravena jest zvláštní spouštěcí
vačka, která za pravidelného chodu stroje neúčinkuje, při spouštění však
za periody komprese účinkuje na v ypuštění části třaskavé směsi a zm ír
ňuje odpor komprese.
6 4*

508

Výbušné motory pro palivo plynné i tekuté.

Původní Ottovy motory svítiplynové, benzinové, benzolové nebo lihové,
modelu D 3 a D 4.
Motory tyto jsou stojaté a vyvinují sílu 1 až 5 H P. Jsou to nej
menší druhy
motorů, u nichž válec nachází se na spodu. Nezabírají
mnoho místa a mohou b ýti umístěny tém ěř ve všech pracovních místno
stech, jaké se při drobném průmyslu vyskytují.
P racují ve čtyřdobí způsobem u jin ých motorů Ottových podrobně
popsaném. Modelu D 3 užívá se výhradně pro svítiplyn a modelu D 4 jen
pro tekuté palivo.
Na obr. 307. znázorněn
celkový pohled na motor
a n a obr. 308. znázorněn po
hled %ze strany na benzinový^m otor modelu 1)4.
N apájení u motorů
svítiplynových modelu D 3
děje se ssací periodou, za
níž se samočinně otevře
ným ventilem napájecím
nassává svítiplyn a vzduch
do zvláštní komory, v níž
se před vniknutím do válce
dokonale směšují.
Vzduch přivádí se do
mísicí komory z prostoru
v podstavci stroje se n a
cházejícím pomocí svislé
trubice, k terá je st na vrcholí
samočinně se uzavírajícím
mísícím ventilem opatřena.
P řívo d p ly n u děje se
vodorovným ventilem, na
nějž účinkuje kývadlový
srovnavatel a dle potřeby
ho více nebo méně otevírá
nebo uzavírá. P ly n vniká
pod mísící ventil a v y stu 
puje v jem ných paprscích
do mísicí komory.
Neotevře-Ii se půsoMotor m o d e lu D 3 a D 4 pro s vít ip ly n , ben zin , b e n z o l n eb bením kývadloveho srovlih, to várn y p ly n o v ý c h m otorů „ D e u t z u “ v K o l ín é-D eu tzu . navatele
plynový ventil,
vniká mísícím a napájecím
ventilem pouze vzduch, k te rý v pozdější výfukové periodě vypuzuje ne
odstraněné snad zbytky spálených plynů z válce.
U modelů D 4, napájených tek utý m palivem, prochází vzduch tru 
bicí, protaženou výfukovou rourou, čímž se účinkem žhavých výfukových
plyuů zahřívá. V yh řátý vzduch prochází kolem cívky
naplněné tekutým
palivem, z níž jem ným i spárami uniká palivo toto v podobě mlhy, jež
smísena se vzduchem, jest vlastním zdrojem síly v motoru.
Zmíněná směs vniká podobně jako u motorů plynových ventilem
plynovým a samočinným ventilem napájecím do válce.
Účinek rozvodového zařízení dochází uplatnění vačkou, působící na
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lomenou páku, která pohybuje tyčí na jejím konci zakloubenou, čímž
dostává se kuželovému ventilu uvolnění.
Vačka otáčí se poloviční otáčecí rychlosti, jakou vykazuje motor.
Na témže kotouči nachází se proti uvedené vačce diametrálně menší
vačka, která při spouštění stroje pom áhá překonati odpor kompresní

periody. K témuž účeli pošine se kotouč lomené páky tak, aby dosedal
na obě vačky.
Na ploché straně kotouče s vačkou nachází se ještě malý čep, jímž
dostává se pohybu řídicí tyči a zároveň se uvádí v činnost magneto-elektrický aparát.
Zaněcování třaskavé směsi provádí se u motorů plynových žíhaci
lampou, u motorů napájených tekutým palivem pak elektrickým zaněcovačem, jehož popis byl podán při jiné příležitosti.
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Původní

Ottovy-Haselwanderovy

motory

vytápěné

su ro v o u j naftou.

Celkový pohled na naftový motor poskytuje obr. 309. a provedení
jednotlivých podrobností znázorňují obr. 310. a 311.
Y základní myšlénce se tento model neodchyluje provedením i chodem
od jiný ch Ottových motorů.
Jako u těchto, tak i zde vyvozuje se pohyb zanícením směsi vzduchu
a jem ně rozptýlené nafty ve válci pouze jednostranně uzavřeném, čímž
dostává se pístu pohybu
Motor účinkuje ve čtyřdobí.

Obr. 309.
O t to - H a s e lw a n d e r ů v m o to r n a s u r o v o u naftu, m o d e l 2, to v á r n y p ly n o v ý c h m o t o r ů
„Deutzu " v K o l in é-D eu tzu .

Třetí obraz podrobností znázorňuje svislý řez ventily, obraz čtvrtý
podélný řez válcem.
č ty řd o b í naftového m otoru sleduje takto: P rv ou dobou je st perioda
ssací, při níž^se pohybuje píst ku předu. Y tomto období se naplňuje
válec vzduchem. V druhém období při zpětném pohybu pístu, provádí
se perioda kompresní, kterou zhušťuje se pouze vzduch, do něhož po
zhuštění vstříkne se dávka jem ně rozptýlené nafty.
Směs vznití se v m rtvém bodu o horké stěny válce a poskytuje
pístu d ru hý pohyb ku předu.
Následujícím zpětným pohybem pístu vytlačují se spálené plyny
z válce.
V pravení jem ně rozprášeného paliva do kompresního prostoru k
naplněného stlačeným vzduchem, obr. 10. na sklonku periody kompresní
dociluje se pístem bez jakékoliv zevní pumpy.
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K rátce před ukončením zdvihu pístu zasahuje n a konci pístu um í
stěn ý válcový výběžek s do v ý v rtu kompresního prostoru a uvolní p rstén 
covou část v, v níž dalším pochodem pístu vyvine se vyšší tlak než
v prostoru k. Z v ětšen ý tlak lze si vysvětliti působením pístu n a prostor
pom ěrně malý.
Účinkem většího tlaku proudí vzduch z prsténcového prostoru v
spojovací trubicí l a cívkou napájecí do kompresního prostoru k.
Napájecí cívka .byla
již v periodě ssací nap l
něna palivem pomocí pum 
p y b, obr. 310., kteréž n á
hlým a m ocným vniknutím
vzduchu se rozprašuje a vypuzuje do prostoru kom 
presního.
Rozvodu dostává se
súčastneným částem stroje
rozvodným hřídelem, u lo
ženým na straně motoru,
pomocí vačkových kotou
čů, které účinkují na roz
vodné páky jednotlivých
ventilů.
R ozvodný hřídel otáčí se pouze poloviční otáčecí rychlostí hřídele
klikového. P řevod provádí se pomoci ozubených kol.
V entil výfukový Z), obr. 310.. jest ovládán pákou a vačkou, ventil n a
pájecí C pákami, kotoučem a vačkou.
P um pě napájecí b, obr. 310., dostává se
pohybu pákam i h h ' a kotoučem spojovacím t.
Spouští-li se stroj, zaněcuje se směs tak
dlouho žíhací lampou, pokud nejsou stěny
válce dostatečně vyhřáty, pak zaněcování se
uskutečňuje teplem stěn.
Palivo nachází se ve zvláštní nádržce,
z níž se přivádí potrubím napájecí pumpě.
P u m p a tato jest opatřena samočinným
ventilem ssacím a výtlačným , 'píst je jí jest
ovládán pákou na spodu zakloubenou a umí
stěnou ve schráně pumpy. N a tuto vnitřní
páku působí vnější páka h', obr. 310.
S tudený stroj uvádí se v Činnost pomocí benzinu a zvláštního za
řízení.
V sousedství napájecího ventilu nachází se poklopem opatřená a uza
vřená miska, spojená trubicí, opatřenou jem nou vstřikovou cívkou, se
vzduchovodem. Miska před každým vytápěním a spuštěním stroje n a
plní se benzínem. N atáčením motoru vstřikuje se za periody ssací n a 
stalým zředěním obsahu mísícího prostoru samočinně dávka benzínu cív
kou vstřikovací do proudu vzduchu, čímž rychlým a snadným odpařením
benzinu povstane třaskavá směs, která po zanícení uvádí píst v přim ě
řen ý pohyb
Tímto opařením pracuje motor z počátku jako stroj benzinový.
Obyčejným zhušťováním, obvyklým pro třaskavou směs naftovou,
zanítila by se směs benzinová samovolně. Tomu předejde se užitím vačky
spouštěcí, umístěné na vačkovém kotouči výfukovém.
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Zmíněná vačka spouštěcí neúčinkuje za pravidelného chodu stroje,
avšak při spouštění ustavuje se spouštěcí kotouč tak, aby účinkoval na
obě vačky. Tímto opatřením uniká část benzínové směsi při kompresi
z kompresního prostoru, Čímž se značně zmírní zhuštění směsi třaskavé
a zabrání se samovolnému jejím u vznícení.
P o několikaminutovém pohánění motoru benzinem dostalo se vnitřním
stěnám válce dostatečného vytopení, aby mohl motor dále býti naftou
uváděn v činnost.
Y tomto stavu vypne se přívod benzinu, jakož i vačka spouštěcí,
jíž se zmenšovala velikost komprese a zapíná se v činnost napájecí naftová
pumpa. K onečně se odstraní žíhací lampa.
Regulace chodu stroje provádí se změnou množství paliva pomocí
zvětšeného nebo zmenšeného zdvihu napájecí pumpy 6, n a níž účinkuje
regulátor.
I nejmenší změna v pravidelnosti chodu stroje působí na regulátor,
který pošinuje kotouč t mezi oběma rameny pák h h ' tou měrou, že ra
meno h se zvětšuje a h ’ se zmenšuje, čímž zdvih pum py napájecí se stává
menším a poskytuje méně paliva. Okolnost tato nastává, byl-li chod
stroje příliš rychlý. Opačným účinkem regulátoru se pomalý chod stroje
zrychluje.
R egulátor přizpůsobuje spotřebu paliva vždy okamžitému výkonu
stroje.
Stálým zaněcováním třaskavé směsi vyvinulo by se za krátkou
dobu tak značné množství tepla, že by stěny válce byly poškozeny. Aby
86 tom u předešlo, ochlazují se ty to stěny, jakož i víko válce vodou, která
se nalévá do prostoru ochranným pláštěm mezi válcem a víkem utvoře
ného. S tav vody v chladícím prostoru kontroluje se pomocí skleněné tru 
bice, zevně na plášti umístěně.
Veškeré Ottovy motory vyrábí továrna plynových motorů v Kolíně
Deutzu.

Motory Kórtingovy.
Motory tyto uvádějí se v činnost každým palivem, kterým možno
vytvořiti třaskavou směs, ale pro každé palivo je st u nich třeba zvláštní
úpravy jistých jednotlivých součástí.
T ak na př. užití vodního neb olejového plynu vyžaduje pouze změny
na mísícím ventilu, u benzínu, petroleje nebo líhu je st však třeba za
účelem přim ěřené komprese vždy jiného pístu.
Zmíněná firma užívá typu stroje ležatého. K aždý motor proveden
je st tak, aby při práci nenastalo škodlivě účinkující chvění a otřásání.
Explosí vyvozená síla přenáší se klidně na súěastněné součásti a sděluje
se setrvačníku.
Stroj spočívá na rámu, jímž dociluje se přímého spojení mezi válcem
a hřídelem. Rozčlenění motoru provedeno souměrně kolem osy válce,
čímž docíleno nejen úpravnějšího zevnějšku, ale také stejnoměrnějšího
rozložení hmoty.
Celkový pohled na K ortingův motor poskytují obr. 312. (I.—IV.),
z nichž na obr. III. je st p atrn ý půdorys rámu.
P ev n á konstrukce rámu dodává spolehlivé opory ložiskům hřídele
a na něm umístěnému setrvačníku. U motorů od 2 do C H P nachází se
setrvačník n a volném konci hřídele, u motorů o větší výkonnosti opírá
se zevní konec hřídele o třetí ložisko, na zvláštním základě uložené.
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Válec (1) je st upraven ze zvláštního kusu a uložen v chladícím
plášti, jen ž tvoří s rámem je d in ý celek.
A by docílilo se stejnom ěrného u po třeb en í pístu, volí se jeh o délka
o značné velikosti.
Jelikož válec je st podroben při neopatrné obsluze poškození, jm e 
novitě vy běhání, musí bý ti postaráno o snadnou jeho vým ěnu. Z této
příčiny jeh o uložení a upevnění jest provedeno tak, aby po u v o ln ění
víka (2) a olejovodu (3) mohl b ýti snadno vyjm ut, aniž by bylo třeb a
zm ěny na rozvodu, nebo náh rad y za některou rozvodovou část.
Rozvod i ventily jsou u praveny bez nám ahy přístupně. Rozvodové
páky uvádějí se v činnost vačkam i či palci, um ístěným i na postranním
rozvodovém hřídeli (4), jen ž přenáší otáčecí pohyb šroubovým i ozube
ným i kolečky v pom ěru 1 : 2.
Činnost motoru upravuje se rozvodovým ústrojím, kteréž přesně
a samočinně přivádí motoru pouze je n tolik třaskavé směsi, kolik j í
okam žité zatížení stroje vyžaduje
Napájecí ventil sestává ze skříně (5) a kuželového ventilu (6), jehož
hřídelík jest zevně opatřen spirálovým pérem (7), pomocí něhož pevně
dosedá.
Skříň ventilová utěsňuje se asbestovým kotoučem (8) ve spojení
s prostorem kompresním. K aučukový kotouč (9) poskytuje utěsnění
ssacímu prostoru, aby zevní vzduch nepravou cestou nevnikal do
prostoru.
P o d napájecím ventilem nachází se ventil výfuk o vý (10), zapuštěný
přímo do víka válce. I zde kužel ventilu (11) opatřen je st spirálovým
pérem (12). Skříň ventilu napájecího tvoří zároveň víko výfukového
ventilu. Sestava tato poskytuje výhodu, že po odstranění skříně ventilu
napájecího může býti snadno v y ň at ventil výfukový.
V ýfukový ventil podléhá účinkům horkých spálených plynů, jichž
značný stupeň tepla mohl by těsnému dosedání uškoditi. Z této příčiny
ochlazuje se jeho sedlo i vedení vodou.
Mimo tyto ventily nachází se u motoru velice důležitý ventil mí
sicí. Sestává ze skříně (13), z dvojitého sedla (14), z dvojité talířové
hlavice (15) a z víka (16). V entilem tímto zprostředkuje se přívod
vzduchu i plynu. P r v ý vchází větší vnější uzavírkou, druhý menší
vnitřní.
Podélné otvory menšího ventilu, jimiž prochází plyn, ustaveny jsou
v určitém poměru k otvoru, k terým se přivádí vzduch. Tímto opatřením
se umožňuje nassávání stále stejné směsi obou složek třaskavého plynu
v periodě plnící.
P o tře b n ý vzduch nečerpá se přímo z ovzduší, nýbrž spojovací
rourou (17) z dutiny rámové.
Rozvod ventilový uvádí se v činnost hřídelem rozvodovým (4),
uloženým po straně motoru, na nějž účinkuje hřídel klikový pomocí
dvou ozubených kol v poměru 1 : 2.
Pom ěru toho jest třeba za příčinou čtyřdobí, u něhož na jednu
explosi ve válci připadají dvě obrátky hřídele klikového, z nichž je d n a
pro rozvod jest jalová. Převodem tímto dostává se rozvodovému hřídeli
poloviny obrátek hřídele klikového.
Ventil výfukový uvádí se v činnost palcem (25) či vačkou, který
pomocí páky (26) ovládá ventilový kužel (11),
Za účelem snadnějšího spouštění motoru může se kotouč páky, jenž
se dotýká vačky, pošinouti stranou. V tomto postavení účinkuje naň za
doby první polovice periody kompresní výběžek či vačka spouštěcí, n á
K rouika práce. X.
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sledkem čehož ventil je st otevřen a komprese nastane později. Teprve
když motoru dostane se několik explosí, ustaví se kotouč na p ů 
vodní místo. I tento ventil jest pojištěn na svém místě spirálovým
pérem.
Napájecí ventil jest také ovládán pákou (27), tyčí (29) a vačkami
(28), jež jsou tak ustaveny, aby vždy při druhé úvrati kliky tento ventil
se otvíral a výfukový byl uzavřen.
Stejnom ěrný chod stroje jest podmíněn regulátorem. Tento sestává
ze svislé tyče (30», jíž se dostává rotačního pohybu rozvodným hřídelem
pomocí ozubených kol. Na tyči nachází se vlastní regulátor, jehož
kovové koule účinkují na cívku (31) opírající se o spirálové péro.
K aždý pohyb cívky po tyči regulátoru přenáší se lomenou pákou
(32) a tyčí (33) na škrtící klapku (34), jež se nachází v rouře mezi v en
tilem napájecím a mísícím.
JEtegulator účinkuje odstředivostí, kterou koule při otáčení z původní
m rtvé polohy si vychylují. P ro jistou mez počtu obrátek setrvačníku
jest třeba zvláštní úpravy regulátoru, jež záleží ve větším neb menším
zatížení cívky spirálovým pérem. Velikost tohoto zatížení upravuje se
stlačením nebo uvolněním zmíněného péra šroubovou matkou.
N abude-li náhlým odlehčením stroj většího oběhu, rozbíhají se koule
regulátoru a převodem účinkují na škrticí klapku, která omezuje pak
přívod plynu pod píst a stroj pohybuje se pomaleji. U příliš pomalého
chodu motoru nastává opačný účinek regulátoru, při němž uvolněná
škrticí klapka hojnějším přívodem plynu poskytuje válci větší sily a mo
toru čilejšího pohybu
A by v řečeném omezení nebo uvolnění pohybu byla zachována
náležitá míra, upravuje se regulátor přesným ustavením, kteréž se týče
1 nezatíženého chodu stroje.
Připravuje-li se třaskavá směs ze vzduchu a svítiplynu, dostačuje
pouhé míšení obou složek. Užívá li se k témuž účelu místo svítiplynu
tekutých látek — benzinu, petroleje nebo líhu — nestačí pouhé jed n o 
duché míšení vzduchu s kapalinou, nýbrž jest třeba, aby se tato za
účelem snadnějšího smísení se vzduchem mechanicky rozprášila a horkem
proměnila v páru.
Z těchto příčin nahrazuje se mísicí ventil rozprašovačem a odpařovačem.
Potrubí, benzin, petrolej nebo líh přivádějící, končí vodorovným
talířem (18); n a něm ž se provádí rozprašování. Talíř opatřen je st po
klopem, k te rý ponechává pouze na obvodu nepatrné uvolnění o výši
asi V2 m m .
Zám yčkový ventil (19) pro zmíněné te ku tin y opatřen jest okrouhlou
dosedací plochou pro přívod vzduchu, nad níž nachází se kotoučový píst,
jehož vrchní strana stý k á se ssacím prostorem motoru.
Jakm ile nastane ve válci motoru období ssací, utvoří se nad zmí
něným kotoučovým pístem vacuum, jehož působením se zámyčkový
ventil pozvedá a uvolňuje benzinu, petroleji neb líhu a současné i vzduchu
přístup. Úzkou štěrbinou poklopu i proudem vzduchu se hořlavá k ap a
lina jem ně rozpráší a odpaří. Po uplynutí ssací periody ustane samo
činně přívod i rozprašování dávek zm íněných kapalin.
N ádržka s benzinem, petrolejem nebo lihem nalézá se ve výši asi
2 m , čímž nabývá se přiměřeného tlaku.
Přim ěřené množství tekutiny odměřuje se regulačním ventilem.
Třaskavá směs dopravuje se trubicí (20) a napájecím ventilem pod
píst do válce. Zm íněná trubice jest chráněna proti ochlazení pláštěm
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('21). V yhřívání prostoru mezi pláštěm a trubicí děje se horkým i
p lyny výfukovým i, které se do zmíněného prostoru přivádějí zvláštním
otvorem ('22).
V yhřívání zmíněného prostoru provádí se větší nebo menší měrou
dle toho, jak é te k u tin y se k pohonu užívá. U benzinu k u př. jest třeba
jen dosti skrovného zahřívání, aby nastalo žádoucí odpařování, u petro
leje nebo líhu jest*však třeb a intensivnějšího tepla.
Zanícení třaskavé směsi dociluje se zaněcovacem (23), k terý m u m en
ších m otorů je st rozžhavená trubice, jež účinkuje samočinně. T rubice je st
z porcelánu, jejíž jeden konec je st uzavřen a druhý, otevřený, nachází
se ve stálém spojení s vnitrem válce. B unsenovým hořákem (24) rozžhavuje se tru bice do červeného žáru.
Zaněcování třaskavé směsi nastává vždy, nachází-li se klika v mrtvém
bodu. Nastal li by případ, že by vznícení v tuto dobu neúčinkovalo,
může se pošinutím hořáku na venek zpozditi, opačným výkonem pak
uspíšiti.
V ětším m otorům dostává se elektrického zaněcovace, kte rý je st n e
v y hnutelným i u menších motorů s pohonem benzinovým, petrolejovým
nebo lihovým.
U každého motorického stroje je st důležitou otázka mazacího za
řízení.
Mazání válce a písku provádí se samočinně kapacím přístrojem u v á 
děným v činnost rozvodovým hřídelem. Mazání Čepu pístového spro
středkuje podélný zářez na pístu, v němž se po třeb n ý olej hromadí a
stéká ponenáhlu k čepu.
Mazání čepu hlavy ojniční provádí se podélným a příčným vývrtem
v čepu, jimiž se olej k obvodu Čepu účinkem odstředné síly při pohybu
motoru dopravuje.
Celkem provádí se mazání součástí motorů, u nichž se tření vysk y
tuje, způsobem u parních strojů obvyklým.
P odobnost mezi parním strojem a popisovanými motory vyskytuje
se také při ukládání a ustavováni motorů.
Dle velikosti a výkonnosti ukládá se motor na podezdívce prove
dené z cihel spojovaných cementem nebo na litinovém soklu.
Posledního způsobu užívá se jm enovitě u menších motorů, ulo
žených na podkladu trámovém, u nichž není prodlouženého hřídele a
zevního ložiska.
K u každému motoru je st pro podezdívku i pro uložení n a trá 
mech třeb a zvláštního plánu, při čemž místní poměry jsou rozhodujícím
činitelem.
D říve než stroj na podezdívku se ukládá, je st třeba, aby tato byla
dokonale usazená a proschlá.
Postavení motoru a jeho uložení na zděný základ provádí se po
mocí odborníků s touto prací obeznalých, a neliší se v ničem od uklá
dání parního stroje. V šechny zvyklosti a veškerá n utná opatření u par
ních strojů platná, docházejí i zde uplatnění.
K om u tyto zvyklosti nejsou známé, tomu poslouží krátká zmínka
o nich v mnohé příčině.
U strojů zcela malých montuje se na základ přímo celý motor.
U strojů větších a velikých ukládá se nejdříve rám a sice tak, aby opra
cované jeho plochy nacházely se v poloze vodorovné nebo po případě
svislé.
Obě ložiska pro hřídel klikový, nebo v případě, je-li třeba tří lo
žisek, i tato tři ložiska, mají se nacházeti osou v poloze vodorovné. Pří65*
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padne nedostatky vyrovnávají se úzkými klíny, které se zarážejí mezi
rám a podezdívku v sousedství kotevních šroubů. P ři ukládání dlužno
dbáti toho, aby hřídel klikový byl uložen rovnoběžně k ose transmise.
P ři této předběžné úpravě nesmí býti rám utažen kotevními šrouby.
Po slehnutí ze základu pod tíhou rám u a celého stroje a po v y 
rovnání všech odchylek ve směru vodorovném, zalije se spodek rámu
do jisté výše cementem a teprve po dokonalém vyschnutí a zatvrdnutí
cementové vrstvy dotahují se kotevní šrouby.
I po této práci jest n utn é zjištění, zda-li ložiska hřídele kliko
vého zaujímají polohu vodorovnou, a je n v případě, zjištěna-li zmí
něná okolnost, může býti přikročeno k pokusnému uvedení motoru
v činnost
P ře d spuštěním motoru v běh jest třeba, aby šrouby, jež spojují
víko s válcem, byly přim ěřeně utaženy.
P ře d zahájením ustavení motoru jest důležito, aby stavbu strojírny
provádějící dělníci byli s prací hotovi. Pravidlem jest, že před ukon
čením prací s úpravou strojírny spojených, při nichž vyskytuje se prach
nebo při nichž poletuje písek, nemají motor ani jeho součástky býti
vůbec vybaleny. J e n tímto způsobem docílí se v jeho chodu oné spo
lehlivostí, k terá byla ve strojírně bedlivými zkouškami zjištěna.
V příčině šířky řeinenáčů musí býti dbáno případu, kdy třeba čin
nost motoru vypnouti.
Šířka tato musí býti tak volena, aby v čas potřeby řemen o celou
šíři mohl býti posunut.
Za účelem snadnějšího spouštění motoru jest třeba, aby hřídel byl
opatřen tak é řemenáčem jalovým , jehož s výhodou možno užíti při
každém vy pn u tí stroje z činnosti, aniž by bylo třeb a motor úplně
zastaviti.
Zásobování motoru plynem provádí se přim ěřeným potrubím, jež
je s t různě udobeno dle toho, jakého plynu se užívá.
U motoru poháněného svítiplynem užívá se obyčejného potrubí, jež
slouží k účelům osvětlovacím, při čemž dlužno dbáti, aby prům ěr trubic
nebyl malý, ve kterém ž případě by se motoru při ssání nedostávalo dosti
plynu a plameny poblíž něho, spojené s tým ž potrubím , vykazovaly by
náhlé zmenšení svítivosti a neklidné světlo.
Nehodě této odpomahá se zvláštní nádržkou na plyn, obyčejně gu
movým měchem, k te rý se ponenáhlu naplňuje z plynovodného potrubí a
v periodě ssací obsah svůj dodává stroji.
Je-li spotřeba ply nu příliš veliká, užívá se dvou i více podobných
měchů, vespolek ta k spojených, aby spojovací trubice mezi dvěma měchy
byla vždy opatřena kohoutem Měchy umísťují se zcela blízko motoru
a nikdy nem á tato vzdálenost přesahovati délku 4 m.
Velikost měchu říd í_ se velikostí prům ěru plynovodu a velikostí
tlaku v něm panujícího. Cím menší je prům ěr plynovodného potrubí a
čím menší tlak v něm, tím většího měchu třeba.
Zvláštního odštěpného potrubí vyžaduje žíhací hořák, který m se
rozžhavuje porcelánová trubice. J e n tímto způsobem dostane se hořáku
nerušeného přívodu plynu a klidného plamene.
Mezi potrubí plynovodně a gum ový měch, je-li těchto více, mezi
potrubí a poslední měch, ukládá se hlavní kohout, pomocí něhož se při
zastavení motoru přívod plynu do m ěchů přerušuje a plyn v nich se
nacházející spotřebuje.
N estejnom ěrný tlak v potrubí plynovodném bývá příčinou n epra
videlností v chodu motoru, kteréž se pouhým užitím m ěchů nedají vy-
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rovnati. D obré služby v této příčině prokazuje přístroj, který m se zm í
n ěn ý tlak u pravuje a vyrovnává.
Plynom ěr umisťuje se vždy blízko m otoru na místě před mrazem
chráněném P ro každý motor jest třeba přim ěřeně velikého plynoměru.
Dodává-li plynom ěr zároveň svítiplyn osvětlovacím hořákům, musí se
voliti o tuto mimořádnou spotřebu přim ěřeně zvětšený, kteráž okolnost
také nastane, je-li vzdálen přes 30 m od motoru.
Je-li motor uložen na místě, n a němž není tlaku v plynovodném
potrubí, nebo je-li tento tlak příliš n epatrný, užívá se plynom ěru s p ří
strojem nassávacím.
Na nejnižším místě plynového potrubí zapne se odvodňovací šroub
neb kohout.
P ře d p rv ý m spuštěním motoru propustí se něco plynu, za kterouž
příčinou se víko mísícího ventilu sejme a ventil se vyjme. P ři této práci
nesmí v místnosti nacházeti se nijaký plamen.
P ři osazování potrubí jest nutno, aby každá jednotlivá trubice se
u v n itř pečlivě zbavila prachu, smetí, písku a jin ý ch nečistot, které hned
počátkem mohou b ý ti příčinou poruch ve správném chodu motoru. P r a 
videlně vyskytují se tyto poruchy ve ventilech, které pak nesprávně do
sedají. Chyba tato vyžaduje dlouho trvajícího obrušování a zabrušování
porouchaných ventilů, než se zcela odstraní.
U m otorů benzinových umísťuje se nádoba se zásobou benzinu asi
ve výši dvou m etrů nad podlahou místnosti, v níž se motor nachází.
Nádoba tato nachází se mimo tuto místnost. D oplňování benzinu pro
vádí se pumpou z barelu benzinového, umístěného ve vyzděné jám ě pod
šírým nebem. Spojovací potrubí z barelu k zásobní nádobě a od této
k motoru hotoví se z mědi a je st spájeno tvrdou pájkou.
P ři veškeré manipulaci s benzinem, při níž nastává jeho vypařo
v á D Í , jm enovitě
při otvírání barelu nesmí nikde v okolí nacházeti se
plamen.
Znečistěný benzin vyžaduje filtru, k te rý se zapíná do potrubí.
Spálené ply ny nesmějí se vypouštět! do zděných šachet, v nichž
mohl b y nastati výbuch náhodou soustředěných hořlavých plynů.
V ýfuková roura m á b ýti krátk á a nem á míti ostré záhyby. Z načným
teplem výfukových plynů v yhřívá se výfuková trubice, a sice nejvíce
poblíž motoru. A by nenastalo nebezpečí požáru, musí trubice tato v pří
padě, nacházejí-li se kolem ní látky zápalné, býti přim ěřeně isolována.
K zamezení hluku u výfuku užívá se tlumičů. Vzájem ná vzdálenost
trubic mezi nimi obnáší tři až deset metrů.
Odvodňováni tohoto potrubí děje se buď odvodňovací nádobou, nebo
odvodňovacím kohoutem, umístěným na nejnižším místě.
Vznícením třaskavé plynové směsi vyvozuje se značné teplo, jímž
za krátkou dobu by se rozžhavil válec, píst a veškeré součástky, s nimiž
žhavé p lyn y přicházejí ve styk, Čímž by se stroj za krátkou dobu stal
nezpůsobilým ku práci.
Stroji nepříznivé horko činí se neškodným chlazením, k něm už se
pravidlem užívá vody.
Užití vody jako chladidla může býti provedeno trojím způsobem.
B uď se vede kolem míst, značnému vyhřátí podléhajících, neustálý proud
stále Čerstvé vody, nebo se užívá určitého množství vody, k terá se stří
davě vyhřívá a ochlazuje, nebo konečně odnímá se teplo velikým množ
stvím stálé vody, k te rá se odpařuje.
P ři prvém způsobu vhání se proud vody spodem do chladícího
pláště a vrchem stroje vytéká viditelným proudem do odvodně nálevk}^,
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Chlazení upravuje se tak, aby odtékající voda byla vyhřátá na40°C ,
Větší ochlazení stroje nebylo by výhodné a znamenalo by zbytečnou
ztrátu plynu.
Světlost vodního potrubí volí se pro průtok asi 50 l vody za ho
dinu pro každou koňskou sílu.
U druhého způsobu chlazení stroje užívá se chladičů, sestáva
jících ze soustavy žebry opatřených dutých teles, jimiž horká voda
protéká.
Vrchní část každého chladiče jest ve spojení s vrchní částí mo
toru, z níž horká voda odtéká, spodní část chladiče jest spojena s rourou,
kterou se chladící voda do pláště motoru přivádí.
Ohřeje-li se voda kolem válce, stoupá vzhůru k výtoku a do chla
diče, na její místo spodem nastupuje voda studená z chladiče. Kolovaní

Obr. 313.

Obr. 314

vody postupuje samočinně, při čemž horká voda vytlačuje studenou a
přivozuje neustálé proudění.
Žebry jednotlivých těles dociluje se větší plochy chladící, odvádějící
teplo do vzduchu.
Na obr. 313. znázorněn je st jed no d uch ý chladič, do něhož směrem
E vniká horká voda z motoru a směrem A se vrací.
N a obr. 314, znázorněn je st K ortingův chladič, u něhož jsou žebro
ví tá tělesa sestavena v baterii. Vnikání horké vody do něho a odtékání
studené vody děje se stejně, jako u chladiče předešlého. K znamená
desku, kterou se reguluje unikání ohřátého vzduchu, G pak průduch
v zadní stěně.
Tem ena obou zobrazených Chladičů opatřena jsou otevřenou n á 
dobou 2', jež má zvláštní a důležitý účel. A b y cirkulování vody v chla
diči mohlo se díti bez závady, jest třeba, aby chladiče i plášť motoru
byly dokonale naplněné vodou. Okolnost tato nebyla by nesnadnou,
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k d y by voda v plášti motoru se neohřívala a objem svůj nezvětšila.
K d yb y nebylo postaráno o přim ěřené uvolnění zvětšeného objemu vody
v chladičích i v plášti motoru, které tvoří vlastně jedinou spojitou n á 
dobu, nastalo by násilné unikání vody a nádržky by se poškodily. Tomu
zabrání se nádobou T, do níž pomocí spojovací trubice uniká voda po
zahřátí.
A by nebylo kolování vody porušeno, naplňuje se nádoba T do dvou
třetin vodou.
Chladiče vyžadují čilé v ým ěn y vzduchu, proto umísťují se tam, kde
panuje průvan. P ln é využitkování vody v chladiči chlazené je st možným
je n tehdy, nachází-li se spodní jeho část poněkud výše, než nejnižší
místo vody v plášti motoru.
P o k ud týče rychlé vým ěny vzduchu, je st na snadě, že chladič n e
může se spolu s motorem nacházeti ve společné těsné místnosti v niž
panuje stálá vyšší tem peratura.
H rom adění vzduchu v chladiči, ve spojovacích trubicích a v plášti
m otoru bylo by na závadu správném u cirkulování vody a znemožňovalo
by chlazení. Z této příčiny dostává se všem ležmo ustaveným tělesům
chladiče, i všem trubicím mírného sklonu ve směru proudu, aby vzduch
mohl snadno unikati s vodou do nádoby T a odtud do ovzduší.
P o d ru ž n ý užitek chladičů je v í se v zimě, kd y možno nimi topiti.
N aproti tomu v létě poskytují dobrou ventilaci.
U třetího způsobu chlazení užívá se většího stálého množství vody,
která přebytečné teplo m otoru v sobě utajuje a v době delší noční p ře 
stávky ochlazením opět ztrácí.
Množství vody musí býti voleno pro prům ěrnou desítihodinovou
práci, při čemž veškeré množství nesmí se více vyhřátí než na 50° C.
Způsobu toho nemožno s výhodou užíti u strojů nacházejících se
dnem i nocí v neustálé činnosti, nebo u strojů příliš zatížených.
Ye příčině um ístění nádržky vodní platí i zde zásada, že značné
její zvýšení je st chlazení na prospěch. Spodek nádržky nesmí i zde býti
uložen niže nejspodnější vrstvy vodní v plášti motoru. H rom adění
vzduchu v potrubí působí na cirkulaci vody taktéž rušivě.
Nachází-li se nádržka ve větší vzdálenosti než 10 m od motoru,
musí normální je jí potrubí míti o 13 m m větší prům ěr.
Y každém případě, nastane-li obava, že by voda v potrubí, chladiči
nebo chladícím plášti motoru za delší přestávky zmrzla, musí býti za
čátkem přestávky úplně vypuštěna. Y ypuštění vody provádí se kohoutem
na úpatí stroje umístěným.
Jednoduchých chladičů neužívá se u strojů velikých.
Spouštění K ortingova motoru provádí se vypnutím komprese ve
válci pomocí vyšinutí kotouče nebo páky kotoučové, ustavením kohoutu
plynového, nebo po případě ventilu benzinového, petrolejového neb liho
vého dle vyznačeného znamení a otáčením setrvačníku.
Po několikerém vznícení zapne se v chod komprese, kohout p ly 
nový se zcela otevře, u motorů s teku tým palivem pošine se ventil n a
vytknutou značku. Teprve po uvedení motoru v chod uvolní se proud
chladící vody.
Zarážení stroje provede se uzavřením přívodného kohoutu nebo
ventilu. Žíhací plamen při krátké zastávce ponechává se v činnosti.
O ošetřování K ortingova motoru platí následující p ra v id la : Po každé
delší přestávce, jm enovitě každého rána, nebylo-li v noci pracováno, jest
třeba přesvědčiti se o bezvadném chodu ventilu napájecího, výfukového
a směšovacího.
K ro n ik a práci- X.
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Přim ěřená péče musí b ýti věnována vnitřní ploše válce. Za n o r
málního stavu u stroje ještě nevytopeného jeví vnitřní stěna zabarvení
světlošedé, jako by byla potažena jem nou vrstvou loje. Jeví-li tento po 
vlak zabarvení tem něhnědé a rezovité, byl olej k mazání upotřebený ne
vhodný. Posléze uvedené zabarvení nesmí bý ti zaměněno s nečistotou,
povstalou spálenými plyny.
K aždé tři neděle vyžaduje ventil výfukový náležitého vyčištění.
V entilový kužel a skříň vytírají se na čisto, při čemž dlužno, vyžadují-li
toho ukázky, že ventil nepřesně dosedá, užíti jem ného smirkového prášku
navlhčeného olejem.
S tejná péče věnuje se ventilu napájecímu.
P o déle trvajícím užívání motoru dlužno věnovati i pístu náležité
pozornosti. P ráce tato vyžaduje vyjm utí pístu z válce, při čemž musí
býti pokračováno s největší pozorností, aby utěsňovací kroužky n edo
znaly poškození. Rovněž jest nutno zapam atovati si přesně uložení je d n o 
tlivých kroužků n a pístu.
K roužky tyto účinkují je n tehdy bezvadně, jsou-li v příslušných
drážkách uloženy pohyblivě. K roužky, jich pérující pohyb vázne n á
sledkem usazené nečistoty nebo připálením, vyjímají se a podrobují se
očištění.
P říliš volné uložení kroužků v drážkách vyžaduje náhrad y novými
kroužky, při čemž dlužno bedlivě prohlédnouti i dotyčné dlážky, zda-li
nedoznaly porušeni, jm enovitě konickým vytlučením stěn. V tomto p ř í
padě dlužno i tyto drážky podrobiti přim ěřené opravě
V y ňatý píst nesmí se nikdy ukládati na zemi nebo na místo, na
němž jsou roztroušena jednotlivá zrna písková nebo jin á ostrá a tvrdá
zrna, k terá by později ve válci mohla způsobiti poruchy.
V nitřek válce se bedlivě vytírá a před vložením pístu stejnoměrně
potře olejem. Rovněž píst se hojně navlaží olejem, což platí hlavně
o drážkách a utěsňovacích kroužcích.
Nemenšího pozoru vyžaduje správné ustavení rozvodného zařízeni.
U každého motoru věnuje se tomuto důležitému ústrojí již ve strojírně
největší péče, ale může se státi, že časem následkem zhusta prováděného
obrušování ventilů vyskytnou se nepřesnosti.
Byla-li uvolněna nebo rozebrána ozubená kola rozvodného hřídele,
dlužno je při ustavení a sestavování uvésti v přiměřenou polohu.
Mezi kotoučem páky výfukového ventilu a mezi oblou částí vačky
či palce ponechává se mezera asi y , mm.
Závěr výfukového ventilu musí nastati, nachází-li se klika ve v n itř
ním m rtvém bodu, nebo aspoň poněkud později, otvírání jeho pak před
octnutím se kliky ve vnějším m rtvém bodu.
Y ačka napájecího ventilu ustavuje se tak, aby nastalo otvírání ven
tilu krátce po poloze kliky ve vnitřním mrtvém bodu, a uzavírání jeho
krátce po přechodu kliky přes zevní m rtv ý bod.
Yždy však musí výfukový ventil býti uzavřen, otevírá-li se ventil
napájecí.
P o ku d se jednotlivých součástek K ortingova plynového m otoru týče,
připojujem e jejich popis s podotknutím , že zm íněný popis je d n á o m o
torech o 2 až 50 HP.
Yálec m otorů jest z tv rd é a husté železné litiny. O patřen je pouze
jedinou flancí a zevní jeho tvar je st úplně válcovitý, bez postranních
nálitků, čímž znemožněno jakékoli jednostranné smrštění. P řední jeho
část jest opatřena ucpávkou vůči chladícímu vodnímu plášti, takže
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i v této příčině vznikající smršťování tý k á se pouze podélného směru a
vylučuje každé nepříznivé napětí.
P íst a utesňovací kroužky jsou udobeny taktéž z tvrdého a hustého
železa. P ře d n í část pístu, na níž se utesňovací kroužky nenacházejí,
zastupuje křížovou hlavu.
H řídel klikový zhotoven je z kujné ocele, u vn itř zalomen a u strojů
přes 8 H P i venek jednostranně prodloužen a sesílen. Na prodloužené
části je st uložen setrvačník a řemenice. Vnější konec prodlouženého
hřídele spočívá v třetím ložisku, uloženém na přiměřené podloze. I l vět
ších strojů opatřuje se klika vyrovnávacím protizávažím.
Ojnice je st ocelová, je jí ložiska jsou z fosforové bronze a bílého
kovu. Ložiska hřídele jsou bronzová a u větších motorů vylitá bílým
kovem. P ro stroje výše uvedených velikostí užívá se ložisek d v o u 
dílných.
O ventilech bjdo v předchozích odstavcích podrobněji jednáno.
Z b ýv á ještě dodati, že skříň mísícího ventilu nachází se na je d n é straně,
zaněcovač na druhé. Mísícím ventilem upravuje se samočinné, za všech
okolností, bez jakékoliv pomocné ruční úpravy, dávka výbušného plynu
v jakosti pro vznícení stálé stejné. P ro tuto samočinnou výkonnost m í
sícího ventilu není n a závadu, zda-li je st stroj mnoho nebo málo zatížen
nebo je-li chod ry chlý či pomalý.
H větších strojů děje se zaněcování třaskavé směsi induktorem,
um ístěným stranou v čele ventilu. D otykové vedení vyčnívá do válce
a je st ta k upraveno, že je možno snadně vyjm outi a kontrolovati. J a 
kémusi úb ytku následkem opotřebení není podrobeno.
Stroj pracuje s nestejným plněním, jež se řídí vždy dle velikosti
zatížení a je st ovládáno regulátorem.
Při malém i velikém zatížení stroje jest počet výbuchů stejný, jen
účinek jejich je st okamžité potřebě přizpůsoben. Nestává zde tudíž pří
padu, že by při měnícím se zatížení úprava dávky výbušného plynu
vyrovnávala se vjmecháváním explosí.
Okolnost tato přispívá značně ku pravidelnému stupni stejnom ěr
nosti a jest příčinou, že plochy diagramů indikátoru při zmenšeném za 
tížení vykazují i menší velikost.
P ro majitele větších motorů jest výhodná stálá kontrola Činnosti a
výkonnosti stroje, která v jistých př.pádech poskytuje vzácné pokyny
k docílení úspor, aniž by tím účinek motorů nějak byl dotčen.
Nejlepší pomůckou ku provádění stálé kontroly jest indikátor, neboť
pomocí jeho pořízený diagram podává přesné poučení o pracovním po
chodu v motoru.
Pomocí zmíněného diagramu může se zjistiti dobrá jakost plynu,
jakož i správné ustavení a účinkování jednotlivých částí stroje, jak o
zanecovaČe, ventilů a j., které spoluúčinkují při uskutečnění dělnosti
stroje.
D osud užívalo se jen skrovnou měrou indikátorů ku hotovení
diagramů z příčiny, že upevnění potřebných přístrojů n a stroj vyžado
valo mnoho času a ztěžovalo častější suímáuí diagramu. Byl-li přístroj
nam ontován n a stroji poskytoval nepěkný vzhled.
P říčiny tyto byly strojírně Kortingově pohnutkou, že sestavila p ří
stroj, který se vkusným zevnějškem spojoval i největší přesnost v hoto
vení diagramů.
Přístroj může býti trvale spojen se strojem, takže jest možno
v každou dobu pohodlně zhotovit! potřebné diagramy.
66*
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Připo jen ý obraz 315. znázorňuje zařízení i namontování přístroje na
motoru.
Na rozvodném hřídeli jest pomocí bronzových ložisek uložen nosič
a, spojený nehybně se strojem plochým pásem b. Na témže hřídeli jest
naklínováno ozubené kolo c, která zabírá do ozubeného kola d.
Kolo d opatřeno jest malou klikou e, která posuvnou tyčí účinkuje
na přímovod g. Příslušné sáně opatřeny jsou unášeČem, na nějž se za
píná šňůra, která indikátor uvádí v pohyb. Šňůra tato opírá se o kladku,
jíž dostává se jí vedení.
Na klice e nachází se rozpor, pomocí něhož se snadno upraví na
záznamovém přístroji
tentýž poměr mezi
délkou kliky a posuv
né tyče, ja k ý panuje
mezi klikou stroje a
ojnicí.
H otovení diagra
mů provádí se pak
obvyklým způsobem.
Na obr. 316. zná
zorněn K ortingův
motor o 10 H P pro
pohon svítiplynem,
plynem z vysokých
pecí, koksových pecí
a j . Na obr. 317. zná
zorněn motor 30 H P
od téhož výrobce.
Prvém u dostává se za
něcování žíháním por
celánové trubice, u
druhého je st zaněcovadlo elektrické.
Menši stroj váží
2900 kg, větší 6410 kg.
K ortingův benzi
nový motor malého
modelu znázorněn
na obr. 318. Účinkuje
jako motor plynový
čtyřdobý a jest opaObr. 315.
třen přesným roz
vodem. K aždý stroj
je st opatřen setrvačníkem a stroje od 8 H P počínaje prodlouženým hří
delem a třetím ložiskem. Je -li motor opatřen těžkým setrvačníkem, hodí
se bez další ú pravy k účelům elektrickým.
Benzin přivádí se stroji potrubím ve stavu tekutém, při čemž n e
užívá se odpařovače, nýbrž rozprašovače, pomocí něhož se mísí se vzdu
chem v třaskavou směs.
U strojů benzinových užívá se vesměs elektrického zaněcovače.
Spotřeba benzinu kolísá mezi 0 2 5 kg až 0*4 kg za hodinu a koně.
P rv é číslo platí pro stroje větší, druhé pro stroje malé.
Místo benzinu možno k pohonu těchto motorů užíti jin ých snadno
prchavých destilátů petroleje, jako ligroinu a gazolinu, nebo benzinu a
benzolu kamenouhelného.
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P o ku d se strojů petrolejových, naftových a i jiný m i tekutým i hoř
lavými látkam i v y tápěných týče, sluší zm íniti se o K ortingových p aten 
tovaných vstřikových motorech systém u Trinklerova.
Stroje tohoto systém u náležejí k onomu druhu motorů, u nichž te
kuté palivo v jem ném rozprášení se vstřikuje do zápalného prostoru pod
píst, v němž pístem nassátý vzduch byl tou m ěrou zhuštěn, že se po
vstříknutí palivo ihned vznítí.
Vstřikové m otory vyznačují se před jin ý m i jednoduchou stavbou a
dokonalou výkonností.
Podstatnou okolností u vstřikových motorů jest dokonalé ro zprá
šení paliva a náležité zhuštění nassátého vzduchu.

Obr. 316.

Rozprášení paliva provádí se stlačeným vzduchem, jehož zhuštění
musí býti vetší, než komprese nassátého vzduchu pod pístem stroje.
P ožadavek ten nelze jin ým způsobem nahraditi, neboť je n mocným
proudem ku spálení potřebného vzduchu docílí se oné jem nosti v roz
prášení paliva, k terá má při styku se vzduchem pod válcem motoru
stlačeným za následek vznícení třaskavé směsi.
Zmíněného zvláštního stlačení jisté části vzduchu dociluje se malým
pístem, k te rý před ukončením kompresního období něco vzduchu z kom 
presního prostoru ubéře a zvětšeným tlakem jinou cestou zpět do kom 
presního prostoru vhání. Cestou prochází stlačovaný vzduch vstřikovou
cívkou, v níž se nachází dávka petroleje, jenž mocným vypuzením pod
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píst stroje se velice jem ně rozptyluje, a se stlačeným vzduchem mísí a
pak zaněcúje.
Ú prava stroje jest patrna z pohledů 319. a 320. řezu 321.
Stroj účinkuje čtyřdobně následujícím postupem:

Motorový píst A ssaje za pochodu ku předu napájecím ventilem B
pouhý vzduch, k terý se zpětným chodem pístu stlačuje tlakem 28 až
30 atmosfér, při černě se naplňuje stlačeným vzduchem také spojovací
prostor E a komora D, umístěná před menším zhušťováním pístem O,

M otory Knrtingovy.
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zároveň vniká průduchem G stlačený vzduch i do vstřikové cífky F.
Cíťka tato je st spojena úzkým otvorem s prostorem zaněcovacím.
S tejnom ěrně působící tlak umožňuje klidné vniknutí paliva do ko
m ory vstřikové cífky F pomocí ventilu I, roury K a petrolejové
pum py L .
Z a ukončení kompresní periody motorového pístu A je st pištec
C vtlačen na venek, ,p ři čemž se přesune přes průduch E a stlačuje již
stlačený “vzduch v komoře D na novo, za současného jeho uzavření a
oddělení od zaněcovacího prostoru. Pištci dostává se pohybu rozdílem

Obr. 318

tlaků mezi čelnou, ku směšovacímu prostoru obrácenou plochou a plochou
prsténcovou, již tvoří sesílený konec pištce.
Dalším pochodem pištce G směrem zevním vytlačuje se stlačený
vzduch z komory B vzduchovodem G a vstřikovou cívkou F do zaně
covacího prostoru.
Cífka F opatřena je st jem ným otvorem H, kterým za rychlého po
stupu pištce uniká v komoře B sevřený vzduch. Následkem nedosti
rychlého unikání se vzduch ten zhušťuje, a mocným proudem proniká
v cívce F zásobu petroleje a unáší ji jem ně rozptýlenou do zaněcova-
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čího prostoru pod píst motoru, kde se následkem vysoké teploty stlače
ného vzduchu samočinně zaněcuje. Zanícením jem ně rozptýleného a se
vzduchem smíšeného paliva vym rštěn jest píst A ku předu, při Čemž
vykonává práci. Nedlouho před ukončeným vymrštěním pístu A otevře
iíiil

se působením rozvodu výfukový ventil M a spálené plyny mohou při
zpětném chodu pístu A unikati. Další působení pístu A bylo vylíčeno
u příležitosti výkladu o čtyřdobí.
Zaněcování třaskavé směsi děje se spolehlivě a její spalování jest
úplné, takže povstalé shořením plyny nezapáchají po palivu.

Motory K&rtíngovy.
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N aplňování cívky dávkou paliva obstarává zvláštní pumpa, která
pracuje za tlaku pouze atmosférického.
S potřeba paliva je st velice malá, a sice ja k při úplném normálném
zatížení, tak i při zatížení částečném.
Z kouškam i zjištěno, že vyžadoval 12 H P stroje pro koně a hodinu
pouze 221 g surové nafty.
Kórtingovy lihové motory neodlišují se pokud se výkonu a způsobu
práce týče, od m otorů benzinových.
D ávka líhu rozprašuje, odpařuje a mísí se se vzduchem pomocí
rozprašovače a odpařovaČe a nassává se pístem stroje do zaněcovacího
prostoru.

ZanČcování děje se elektrickým zaněcovačem.
Zkouškami zjištěno, že spotřebováno 0 42 kg 86% líhu pro koně a
hodinu a v případe, bylo-li užito směsi z 1/5 benzolu a */5 líhu 86°/0,
spotřebováno pouze 0‘37 kg líhu.
Motory K ortingovy vyrábějí bratří K ortingové v K órtingsdorfu
u H ano vru.
Motory Gardnerovy. Palivem u těchto motorů je st svítiplyn, petrolej,
benzol, benzin nebo líh. Motory jsou stojaté nebo ležaté.
Stojatých motorů této firmy užívá se hojně k pohonu lodnímu.
K ronika práce X.
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Motory tyto jsou určeny pro stanoviště účely, u nichž není třeba
úzkostlivě šetřiti s tíhou stroje a jednotlivých jeho součástí, ze kteréž
příčiny poskytují záruky stability, k čemuž přispívá značnou měrou
i stejnoměrné rozdělení tíže na rámu.
Novinkou u nich není nižádná část stroje, každá z myšlének byla
již známa, ale celek i části jsou účelně propracovány a tak udobeny,
aby poskytly úplně spolehlivý a značně výkonný motor.
Veliká péče věnována přístupnosti každé Části celku, jakož
i snadnému rozebrání stroje a po případě k rychlému provedení n a 
hodilé snad opravy.
Péče tato jeví se v tom, že pominuty veškeré složité ucpávky. Z á
hlaví válce, spojeno jest s válcem pouze kovem na kov, rovněž dose
dání skříně ventilové na záhlaví válce postrádá jiného utěsnění.
Oba ventily, napájecí i výfukový, mají stejné průměry, ač skříň
ventilu výfukového je st značně
větší a hojně chlazena vodou.
P otrubí pro přívod chladící
vody nachází se na straně ventilu
výfukového, jem už dostává se kol
kolem značného ochlazení vůči venntilu napájecímu, mírně chlazenému
pouze shora, jelikož spodní jeho
části užívá se jako odpařovaČe.
K docílení snadného přístupu
k hřídelům klikovému a rozvod
ném u u větších stojatých strojů
slouží snadno odstranitelné obou
stranné poklopy.
Oba hřídele mohou snadno
b ý ti odstraněny po uvolnění a od
stranění příklopů ložiskových.
V entil napájecí je st ovládán
rozvodem tak, že se buď úplně
otvírá nebo zavírá. Poslední případ
měl by za následek utvoření se
vakua pod pístem a vnikání spále
ných plynů z trubice výfukové
zpět do válce, kdyb y nebylo užito
zvláštního ventilu, k terý se účin
kem začínajícího vakua samočinně otvírá a zevnímu vzduchu přístupu
dovoluje.
Zaněcování řízeno je s t regulátorem pomocí rukou ovládaného m e
chanism u, jímž může se ve velikých mezích dodati stroji mírnějšího nebo
rychlejšího chodu.
D odávání p a liv a . stroji je st nucené a provádí se pumpou uváděnou
v činnost výfukovým hřídelem rozvodným a výstředníkem .
P řívo d paliva děje se měděnými trubicemi z hlavní nádržky do
nádržky menší úplně automaticky.
P o naplnění této dalším přívodem paliva vzniklý tlak účinkuje na
pojistný ventil, k te rý se otvírá a přebytečném u palivu uvolňuje zpá
teční cestu.
K u každém u válci náleží přívodná měděná trubice n u tn á jednak
k náplni lamp, kterým i se odpařovaČi dodává žáru, jedn ak k náplni n a 
pájecích aparátů.
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Z ahřívání odpařovačů může se díti teplem výfukových plynů je n
v oněch případech, je-li motor chráněn spolehlivě před účinky vetru a
náhlé zm ěny tepla, nebo je-li stále stejnoměrně zatížen. Ve všech j i 
ných případech užívá se spolehlivějšího tepla lamp vyhřívacích.
O mazání tření po
drobených míst jest po
staráno centrifugálním
přístrojem, k te rý zavla
žuje čep klikový, a ole
jovou lázní, umístěnou
na spodu skříně klikové.
Ú činným spalová
ním paliva a pečlivým
propracováním všech po
drobností u jednotlivých
článků stroje docílena
vskutku velmi malá spo
třeb a paliva.
Chlazení provádí se
rotační pum pou ovláda
nou rozvodným hřídelem
pomocí výstředníku.
U vádění motoru v
Činnost uskutečňuje se
Obr. 322.
klikou a řetězem za p o 
mocí vačky, jíž provádí se uvolnění výfukového ventila u překonávání
komprese.
Spotřeba paliva jeví se u motorů plynových malého modelu 0 735 m z,
u modelů velkých
0*424 m3 za koně a
hodinu, u petroleje
za podobného použití
0*5 kg a 0 28 kg, b en 
zinu 0 45 kg až 0*25 kg.
Motory opatřují
se zapalovadlem žíhacím nebo magneto elektrickým v obou
případech účinkují
naprosto spolehlivě.
U motorů přes
H P řídí se zaněcování
třaskavé plynové
směsi pomocí nuce
ného rozvodu.
Chod motorů upravuje citlivý regu
látor, působící nuceně
Obr. 323.
současně na ventil
napájecí a na pumpu čerpající palivo, čímž umožněna v širokých mezích
působnost na počet obrátek.
Motory tyto provádí Bieberstein & Goedicke v H am burku I.
Firma K. Pasek a spol. v Praze-Smíchove vyrábí motory petrolinové,
lihové i plynové, stojaté i ležaté, stabilní i pojízdné, jakož i motory
67*
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petrolejové (naftové) ležaté konstrukce bez ventilů a dvoudobé a rychloběžky.
L ežatý motor pro palivo petrolínové, liliové neb plynové znázorněn
n a obr. 322., benzinová lokomobila ty pu B na obr. 323. pro pohon mlá-

Obr. 324.

Obr. 325.

tiček od 3 do 12 H P ; samojízdná lokomobila na obr. 324. počínaje od
4 H P , motor petrolejový (naftový) bez ventilů, dvoudobý! počínaje od

Obr. 326.

Obr. 327 .

2 H P , stojaté motory se zaněcováním žíhacím nebo elektrickým počínaje
od Y3 H P do 8 H P , na obr. 325. a 326. motory rychloběžné o 2 y 2, 3,
4, 6 a 8 H P s chlazením vzduchovým i vodním.
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Motorů řečené firmy užívá se k pohonu benzinových lokomotivek,
obr. 327., stříkaček požárních, pil, automobilů pro praktické účely
obr. 328., motorových člunů, obr. 329. a i k pohonu hospodářských strojů.
Motor „K o
rektor" je s t čtyrtaktní, t. j. tlak n a
píst při výbuchu úč in k u je je n z jed n é ,
stran y a teprve k a 
ž d ý , čtv rtý zdvih
P ři starších moto
rech otevírán byl
nucené pouze v ý 
fu k ov ý ventil, při
motoru „K orektor “
obr. 330, otevíránjr
jsou všecky 3 ven
tily, totiž výfuko
vý, ssací a zplynovací nucené p ří
slušnými hrboly na
rozvodném hřídeli,
k te rý hnán jsa
z hlavního hřídele
Obr. 328.
šroubovými kole
čky v poměru 1:2, Činí polovici obrátek hřídele hlavního, čili kliky.
P říto k benzinu reguluje se šroubem 59, přístup vzduchu šroubkem 39,
obé při zplynovači (karburátoru). U volnění neb zrychlení běhu motoru
řídí se uvolněním neb přitažením matice 42 n a tyčině 18. Zapalování
děj e se elektromagnetem 3 1 a
sice s dvojí za
palovací dobou,
t.j. při spouště
ní motoru v
m rtvém bodu
kliky a při cho
du před m rtvým
bodem. Benzinu
má se připustit
je n tolik, mno
ho-li ho nej n u t
něji třeba, j e l i
ho mnoho, zmen
šuje se tím síla
motoru, s ben
zinem se plýtvá
a motor se začazuje a bouchá.
Obr. 329.
Y takovém pří
padě jeví se výfuk v podobě tmavého kouře, kdežto jím á býti výfuk při
správné směsi takřka neviditelný.
Benzin jest již z továrny zregulován a přívod vzduchu jinak úplně
otevřený, pouze někdy p řrsp o u ště n í je s t třeba jej přiškrtiti, zejména
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v době zimní. K mazání motorů používá se zelenavého, hustě tekoucího
oleje cylindrového a dobrého oleje strojního Mazny jsou kapací. P řed
spuštěním motoru je otevřena (postavením kolíčků), po zastavení motoru
je uzavřeme, aby zbytečně nekapaly.

Obr. 330.

S p o u š t ě n í m o t o r u „K o rek to r1* : N ádržka na benzin 36 naplní
se benzinem, m azny pak oleji. N a to se posune kladka výfuková za
knoflík 57 n a právo, na kom presní hrbol, aby se komprese zmohla a od-
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trhovací kotouč 30 pod elektrom agnetem protáhne se do předu, aby se
dělo zapalování v m rtvém bodu kliky, načež se otevře benzinový ko
houtek a kolem se prudce zatočí. Jakm ile motor zabral, posunou se kladka
výfuková i odtrliovací kohout za knoflíky do původních svých poloh,
t. j. prvnější se v levo, poslednější se do zadu stlačí. P a k teprve postaví
se kolíčky mazem, ab y kapaly.
Z a s t a v e n í ' m o t o r u . Uzavřeme benzin, kohoutek, položíme
knoflíky maznic, aby nekapaly a když motor již stojí, prohlédneme, zda
nezvedá právě n ěk terý hrbol ventil a je-li tomu tak, zatočíme poněkud
kolem, aby veškeré ventily byly uzavřeny a p era odlehčena.
J a k nahodilé závady poznáme a ja k je odstraním e:
1. M o t o r s e t ě ž k o r o z t á č í , když není výfuková kladka
posunuta na hrbol kompresní, když jsou ložiska neb ojnice snad příliš
utaženy, když se pístové kroužky zapekly, když se se vzduchem nassál
prach do motoru, když jest v tlumiči voda a když není m otor namazán.
2. M o t o r n e c h c e z a b r a t i, nem aje kompresi, když ssací neb
vypouštěcí ventil dobře nesedí a netěsní, když se páky i v klidu ventilů
dotýkají a je snad od sedla zvedají, když snad něk terý ventil zůstal
vězeti aneb se zapekl, n akápne se do rourky mazací něco petroleje, když
je st těsnění mezi cylindrem a hlavou poškozené, aneb jsou-li kroužky
pístové prasklé aneb již opotřebené.
3. M o t o r n e z a p á l í , když je st isolace porouchaná, když jsou
doteky začazené, když jsou doteky olejem znečistěné, když se kladívková
tyčinka těžko pohybuje, když není mezi kladívkem a odtrhovacích kno
flíkem vůle as 1 j»m, když je st péro elektrom agnetu prasklé aneb slabé.
4. M o t o r t l u č e , když jest nedostatečně chlazen, když je st se
trvačník uvolněný, když jest nedostatek benzinu, když je s t v cylindru
voda, když je s t klín ojnice neb ložisko některé volné a konečně i když
je st přetížen.
5. M o t o r s t ř í l í v z p l y n o v a č i , když jest ssaci ventil ne
těsný, když přichází do motoru málo benzinu, když jest ucpaná rourka
benzinová, praskot ten je s t neškodný.
6. M o t o r n e m á ž á d n o u s í l u , když je st ucpaná rourka
benzinová, když se málo aneb mnoho benzinu připouští, když jest voda
v tlumiči, když je st zlomeno pero karbur. ventilku, aneb když je slabé,
když ventilek ten netěsní aneb zůstal vězeli, když jest dotek zapalovací
příruby znečištěn, když je st zlomeno péro výfukového ventilu.
7. M o t o r s t ř í l í z v ý f u k u , když netěsní dobře výfukový
ventil. Nakapeme do rourky mazací něco petroleje a nepomohlo-li to,
vyjm eme jej a zabrousíme.
8. M o t o r s e z a s t a v i l , když jest přetížený, když benzin došel,
když porouchaným těsněním vnikla do cylindru voda, když se některé
ložisko zahřálo, když není zapalování v pořádku.
O p a t ř e n í v z i m ě . A by voda v motoru nezamrzla a jej n e 
roztrhla, jest nutno ji na noc aneb před delší přestávkou vchodu vypustiti a zapalovací přírubu odebrati a v teple uschovati. P říru b u dopo
ručuje se odebírati i v letě, pracuje-li motor ve vlhké místnosti. Ohřeje-li
se pak příruba před vsazením lihem neb jinak, aniž by se zacadila, tu
pak motor ihned při spuštění bude zapalovati.
Pojm enování jednotlivých částí m o to ru :
1. fréma, 2. píst, 3. ojnice, 4. klika, 5. setrvačník, 6. řemenice, 7. kryt,
8. k ry t rozvodných koleček, 9. lůžko rozvodného hřídele, 10. rozvodný
hřídel, II. hrbol kompresní, 12. hrbol výfukový, 13. hrbol ssací, 14. hrbol
regulační, 15. kladka ssací, 16. ssací páka, 17. ssací ozub (regulátor),
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18. ssací tyč, 19. regulátor, 20. ssací úhelník, 21. karburační páka, 22. zplynovaČ (karburátor), 23. skla Ikukátka), 24. kohoutek vypoušť., 25. ssací
pouzdro, 26, ssací ventil, 27. výfuk, ventil, 28. výfuk, páka, 29. výfuk, kladka,
30. odtrhovací kotouč, 31. elektromagnet, 32. odtrhovací tyčinka, 33. v en 
tilová hlava, 36. nádržka benzinová, 37. kompresní knoflík, 42. regulační
knoflík, 43. v ýk y v elektromagnetu, 44. výtok vody, 47.—51. mazny. 53.
základní šroub, 62. isolační tyčinka, 63. kladívková hřídelka, 64. kladívko,
65. přitahovací šroubek, 67. slídová isolace, 68. narážecí knoflík, 70. zá
vorka, 71. matičky narážecí.
V eškeré hybné součásti všech m otorů jsou snadno přístupné, cídění
jich nevyžaduje času potřebného k odstraňování různých jiný ch součástí.
Zm ínky zasluhuje úsporné mazání a v ý k y v ov ý regulátor.

Obr. 331.
Firma F. & J. Kovařík v Prost ějo vě hotoví ležaté motory i loko
mobily pro pohon benzinový, petrolinový neb lihový.
Celkové zařízení zakládá se na stávajících již soustavách, ale s no
vým propracováním jednotlivostí se zřetelem k největší úspoře paliva,
bezpečnosti pohonu, spolehlivosti výkonu a jednoduchosti obsluhy.
Regulace přívodu paliva provedena soustředěně pomocí zvláštního
rozprašovače, takže není třeba hledati směs z paliva a vzduchu, jelikož
rozprašovač jest zařízen jednou pro vždy bez potřeby dodatečné regulace.
Opatření toto se stalo za účelem zjednodušení obsluhy a uvádění
m otoru v činnost.
P o ku d se ovládání ventilů týče, Volena cesta, která vylučuje v e
škeré selhávání jich činnosti, ja k é často nastává, účinkují-li ventily
samočinně. V eškerým ventilům dostává se nuceného řízení a ovládání,
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Ochlazování provádí se pomocí odpařovacího chladiče, k te rý může
b ýti zařízen n a samočinné doplňování odpařené vody.

Obr. 332.

Zanecování děje se magneticko-elektrickým zaněcovačem.
K aždý stroj jest opatřen dvěm a setrvačníky.

Obr. 233.

Ovládání ventilů děje se rozvodným hřídelem uváděným v pohyb
šroubovým soukolím.
(írouika práce X

68
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Motory konají nejvýše 245 obrátek za minuta, čímž ušetří se za
příznivých jiných okolností značně válec a píst.
Yálec není exponován, nýbrž celou délkou spočívá na železném
rámu.
Obtížné vždy čistění chladíce, v němž se po čase usazuje kal z vody
užitkové, usnadňuje se pohodlným přístupem.
Zevnějškem poněkud odchylné uspořádání motoru vykazuje loko
mobila.
O dchylky této jest třeba pokud zásoby paliva a vody chladící se
týče. Nádržka s palivem ukládá se do výše nad válec, zásoba vody na
zadní část lokomobily, odkud samočinně doplňuje vodu v chladiči odpa
řením unikající.

Celkový pohled na motor ležatý poskytuje obr. 331., schematické
znázornění ležatého motoru podává obr. 332., na němž značí G válec
s chladičem, R regulátor kalový, O přístroj k vytlačování oleje pomocí
nádoby £ k mazání válce, K potrubí, jím ž se přivádí chladící voda
k plášti, V potrubí výfukové, E železný rám, GG zděný nebo kam enný
základ s kotevními šrouby, Ť rozpěru.
Úplnou lokomobilu znázorňuje obr. 333. v celkovém pohledu. Yálec
a klikový hřídel jsou uloženy přímo n a vozovém rámu.
Tutéž lokomobilu v částečném řezu znázorňuje obr. 334., na němž
značí C válec, R regulátor, B nádržku na palivo, O S ústrojí mazací,
V výfuk, T rozpěru, N nádržku na vodu, M automatické ústrojí*-k n a
hrazování vody v odpařovači s potrubím r 2, K setrvačník, c brzdu.
Příznaky správného

opracováni jednotlivých součástek
a příčiny nahodilých poruch.

motorů

výbušných

Mezi neposlední příčiny proti zevšeobecnění motorů výbušných
p atří nedůvěra v bezvadnou výkonnost stroje a obava před poruchami,
o nichž často rozšiřovány jsou mezi obecenstvem spousty poyestí, kterým
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za podklad slouží m nohdy nahodilé porosení chodu některé součásti, p ři
vozené buď nezkušenou rukou nebo nesvědomitostí okolí.
K u škodě, jež se je v í z nehybnosti motoru, druží se pravidelně
obava před výlohami, jichž vyžaduje domnělá nebo i skutečná správka
ústrojí, takže vlastně každá porucha bý vá spojena s dvojnásobným po
škozením m ajitele motoru.
J e s t pravda, že motory výbušné jsou opatřeny četným a jem ným
ústrojím, které b ý vyžadovalo zkušené ru ky odborníka ku řízení a o vlá
dání, ale zároveň je st také pravdou, že poslání m otorů v malém průmyslu
a v hospodářství nem ůže vyžadovati obsluhy, ja k é vyžadují parní stroje,
jelikož by se tím zevšeobecnění těchto užitečných pomocníků pro drob
nější potřeby zmíněných živností kladly v cestu nepřekonatelné obtíže.
Okolností těch, rozšíření motorů se v cestu stavících, byly a jsou si stro
jírn y výrobou výbušných motorů se zabývající, úplně vědomy a snaha
jejich nesla se proto k tomu, aby konstruovaly modely, u nichž jed no 
tlivé součástky motorů, třeb a jem n é a citlivé, byly podrobeny kontrole
každému snadno pochopitelné a lehce proveditelné.
Než bez jakési znalosti zařízení motoru výbušného a jeho součástek
není možno ani stroj obsluhovali, ani si ho opatřiti podle přáni.
P o k u d se prvého týče, podává každá strojírna, k terá motor prodává,
bezplatně potřebná naučení a nutné pokyny, jichž jest třeba šetřiti při
uvádění motoru v činnost i při jeho čištění a obsluze, třeb a tato jevila
se dosti nepatrnou.
D ru h á část však vyžaduje na kupujícím jistou zásobu povšechných
vědomostí a pokynů z oboru strojnického, pomocí nichž možno se pře
svědčiti o jakosti součástek motoru a jejich provedení a sestavení.
P ro neodborníka mohou tyto pokyny týkati se pouze zjevů, které
nepodmiňují hlubších znalostí řemesla strojnického.
K aždá strojírna ručí za svůj stroj, ale je n v určitých případech a
po jistou dobu.
Často však se stane, že koupený stroj vykazuje různé nedostatky,
jež při zákupu objednateli ušly následkem nebedlivé prohlídky.
Zevnějškem již musí se motor zamlouvali a činiti na kupujícího
dojem spolehlivé práce.
N ižádný stroj nem á se kupovati bez náležité zkoušky chodu na
prázdno i v zatížení. Y této příčině je st třeba všimnouti si pravidelnosti
ve funkci jednotlivých orgánů, věnovati pozornost tomu, zda-li nepracuje
hlučně a s otřesy. Dosáhl-li jeho pohyb pravidelného a normálního chodu,
nesmí b ýti na něm znáti naprosto nějakých nárazů v době zážehu třa 
skavé směsi. Y této příčině nebudiž spoléháno výhradně na sluch, i při
ložením prstu na chráněné místo válce nebo rámu možno se o otřesech
motoru přesvědčiti.
Podobně hmatem možno se přesvědčiti na setrvačníku, zda-li pociťuje
otřesy výbuchem způsobené. Dotekem tím možno zároveň vystihnouti
nedostatek ložisek.
Spotřeba paliva nesmí se odchylovali od normy strojírnou zaručené,
při čemž dlužno dbáti toho, pokud a ja k velice jest motor zatížen.
Zjištění skutečné výkonnosti stroje provádí se umělým zatížením
pomocí brzdění, při čemž současně může býti kontrolována spotřeba pa
liva a oleje k mazání. O zkoušce motoru brzděním podáno bude níže
podrobnější poučení.
P okud se jednotlivých součástí stroje týče, třeba věnovati všem
a každé z nich zvláště pozornost.
Rám neb podstavec stroje nesmí vykazovati malou základnu, při
68*
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větším zatížení se stroje s malou základnou otřásají a poškozují základ
i stavení.
Ložiska ojnice mají býti upravena k dodatečnému ustavení, což
platí také o ložisku klikového hřídele.
Víko válce má přiléhati přesně kovem na kov bez užíti jakéhokoliv
jiného těsnidla, rovněž i ventily mají postrádati výpomocného utěsnění,
V obou případech má pouze jem né zabroušení vzájemně dosedajících
ploch poskytnouti prostředek k dokonalému těsnění.
Nemenší pozornosti vyžaduje při prohlídce ochlazování válce a ventilu
výfukového. A č n a pohled zdá se toto zařízení velice jednoduché, přece
při nedokonalé funkci může býti zdrojem ztrát ňa palivu, není-li dbáno
pravidel, dle nichž model byl zařízen. Bedlivý zřetel má býti věnován
teplotě vody z chladiče odcházející.
Ye příčině rozvodného mechanismu jest třeba přihlížeti k tomu,
aby nevykazoval mnoho zahloubených částí, jakož i k tomu, aby čepy
kloubové měly přiměřenou délku.
Za chodu motoru nem á vyskytnouti se n a pákách, kotoučích a tá 
hlech rovnovodového zařízení nijaká nesrovnalost, z níž by se dalo souditi
na nespolehlivost účinku jednotlivých orgánů, ný brž má býti na jejich
pohybu znáti rhytm us bez chvatu a váznutí.
K aždé zakloubení na motoru má býti provedeno s přesným do
sednutím vzájemných ploch. Nesrovnalosti oku nezřejm é můžeme vystihnouti rukou. Nepřesně souvislé součásti vykazují jalový chod nebo je
znáti na nich jakési uvolnění.
Z vláštní péče při nákupu motoru budiž věnována úpravě všech
ploch, které jsou podrobeny vzájemnému tření. U něk terých z těchto
ploch nemělo by zatvrzení povrchu účele, tý k á se to ploch, jež podléhají
značnému vyhřátí. U ploch však, kde této příčiny není, dlužno přihlížeti
k tomu, aby se jim dostalo přiměřeného zatvrzení, třeba jen do m írné
hloubky. Zatvrzením jich zmenši se jejich rychlé opotřebení a účinkují
pak v bezvadném stavu po dlouho dobu.
P ři rozebírání zakloubenýcli součástí nesmí čep kloubu vzdorovali
vyšinutí, aniž smí pouze při malém dotyku vyšinouti se z lůžka O správném
zakloubení svědčí, povolídi čep mírnému tlaku prstem.
Než i šroubové spojení může býti jednou známek dobrého provedení
konstrukce motorové. P řesn ě opracovaný závit, neobtížný ani neklepotný
chod šroubových m atek jsou příznakem dokonalého provedení šroubového
spojení.
Důležitým činitelem pro správný chod motoru je st mazání olejem.
Nikoli každý olej hodi se k mazání válce a pístu, třeba v ložiskách
hřídele klikového a na jin ý ch podobných místech prokazoval dobré služby.
Ye příčině oleje k mazání podáno bude níže za jiné příležitosti
bližší vysvětlení, zde však stůjž přehledné poučení o ústrojí mazacím.
K onstrukce aparátů mazacích závisí od okolnosti, nachází-li se motor
v místnosti chráněné před mrazem, nebo je-li umístěn pouze pod krytem,
k te rý motor chrání pouze p řed deštěm a sněhem, nikoli však před účinky
zimy.
K hospodářským účelům užívá se často motorů před mrazem n e
chráněných, ve kterémž případě olej v zásobních nádobách přístrojů m a
zacích zmrzne. Z této příčiny je st při zakupování motoru tuto okolnost
míti n a paměti a přihlížeti k tomu, aby dostalo se stroji mazacích pří
strojů, na než mráz nemá přílišného rušivého účinku. P řístrojů podobných
je st slušná řada a při prohlídce motoru dostačí dotaz a ujištění ve smyslu
výše uvedeného požadavku.

Příznak netěsného pistu.
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AvŠak i u motorů um ístěných v prostoře před mrazem chráněné
je st třeba činiti rozdílu mezi různým i druhy mazniček.
Dnes stává množství dokonalých přístrojů mazacích, jež účinkují
spolehlivě a úplně automaticky, a sice vždy v době, kdy jest mazání
třeba, tedy v době, k d y stroj jest v běhu. Pohybování ústrojím mazacím
obstarává v těchto případech motor sám a přivádí svému ústrojí vždy
tolik oleje, kolik je ho pom ěrně v každém okamžiku třeba.
Nejméně spolehlivé a ekonomické jsou mazničky, u nichž olej kape
v kapkách viditelných pouze účinkem vlastního sloupce ze zásobní n á
doby. Mazničky tyto potřebují stálého dohledu, aby dodávaly ústrojí, pro
něž jsou určeny, vláhy olejové v náležitém množství. Změnou výšky
sloupce oleje v zásobní nádobě nastává pravidlem větší neb menší výron
oleje, třeba původně začátkem chodu maznička byla náležitě ustavena.
Zvýšená činnost mazničky nastupuje později mezi chodem stroje, kdy
mazací zařízení i se zásobou oleje se prohřálo a olej se stal tekutějším.
V tomto případě je st třeba mazničku znovu ustaviti, s čímž je st spojena
práce, na níž se Často zapomíná.
Je-li motor rdožen na zděném základu, škodí z ložisek kapající olej
maltě, na níž stéká. V této příčině čistota a bedlivá obsluha může zděný
základ zachrániti před rozkladem vaziva poutajícího jednotlivé cihly neb
kameny. Pravidlem se místa, z nichž by olej mohl v kapkách unikat.i na
podstavec nebo na základ, opatřují jím kam i n a opotřebený neb p řeb y 
tečný olej.
Složité ústrojí motoru časem také uvázne a způsobí, že v chodu
stroje nastanou nepravidelnosti nebo také, že se stroj úplně zastaví.
Je-li n a blízku odborník, bývá obyčejně snadná pomoc, ale hůře je
v místech, kde odborníka není.
Jsou poiuchy na motoru, u nichž k nápravě není třeba nižádné řemeslné
práce a které každý může snadno uvésti do pořádku, podaří-li se mu n a
jiti příčinu porušení chodu, zastavení motoru nebo nemožnosti uvedení
motoru v chod vůbec.
P říčina tato může míti původ v nedostatku paliva neb oleje, nebo
v poruše některé neb některých součástí motoru.
P ři o b t í ž n é m nebo n e m o ž n é m spuštění stroje může spočívati
příčina v netěsném pístu, nebo v netěsném neb porouchaném výfukovém
ventilu, v netěsném napájecím ventilu, v nepravidelnostech v ústrojí lampy
žíhací nebo porušeném elektromagnetickém zaněcovadle, v nedokonalém
upravení směsi třaskavé. K těmto příčinám druží se výhradně u motorů
vytápěných svítiplynem i změna v tlaku potrubním, při porouchání plyno
měru, při vniknutí vzduchu do plynového potrubí, jakož i při přeplnění
nádoby odvádějící sraženou vodu.
Příznakem netěsného pistu jest vystupování páchnoucích par z válce
a tvoření se bublinek ve vrstvě oleje mezi stěnou válce a pístem.
Příčinou netěsností může býti přirozené opotřebování válce i pístu,
nebo násilné poškození stěn válce nahlodáním rezí nebo drobným tvrdým
předmětem, ku př. zrnem písku neb smirku.
N etěsnost tato vyskytuje se za stejných příznaků u motorů v y tá 
pěných jakým koliv palivem. Netěsným pístem provádí se nassávání třa s
kavé směsi nedokonale, při čemž i směs původně dokonalého složení
vzduchem, jenž proniká mezi stěnou válce a pístem, se zřeďuje a tvoří
Často napájení nezápalným. Stlačování směsi jest taktéž nedokonalé a nikdy
nedocílí se komprese o žádaném tlaku. Často také komprimovaná směs
následkem unikání plynu nevnikne až do zápalné komory a nezanítí se.
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Stal-li se motor následkem netěsnosti pístu, stářím a stejnoměrným
obroušením přivozenou, chabým ve výkonu, může se mu pomoci hustým
olejem, jímž se navlazuje stěna válce i píst. Ale původního výkonu ne
dosáhne se nikdy. Přechodné toto opatření jest dosti nákladné a důkladná
odpomoc nastává pouze výměnou pístu za nový, k čemuž se někdy pojí také
nové vy vrtán í válce, nebo vým ěna válce za jiný.
YětŠí spotřeba oleje ku mazání válce vysvětluje se tím, že horké
plyny, unikající nepravou cestou, vysušují a spalují olej a bývají příčinou,
že píst vzdor Častému a hojnému mazání pohybuje se ve válci na sucho.
K u znehodnocení třaskavé směsi mimořádně vniklým vzduchem není
třeba velikého uvolnění mezi stěnou válce a pístem. Stačí pouze dosti
n ep a trn ý otvor, aby za periody ssací vniklo do válce více vzduchu, než
ho může směs snésti.
Spouštění stroje, u něhož je st píst je n menší měrou netěsný, podaří
se teprve po mnohém otáčení setrvačníkem, avšak i v tomto přídadě ne
vyvinuje se dosti síly, aby motor překonal normální zatížení. Dosáhla-li
netěsnost většího stupně, nepodaří se vůbec motor spustiti.
P ři menším zatížení motoru, dovoluje-li toho povaha podniku, užívá
se mimo zmíněné mazání válce hustým olejem i jiných prostředků, aby
stroj i s netěsným pístem uvedl se v rychlý chod.
U stroje s bezvadným pístem působí největší obtíž komprimování
náplně válcové třaskavou směsí při uvádění ho do chodu. Obyčejně pomáhá
si obsluhovač tím, že část náplně uvolňuje a komprimuje pouze její zlomek,
k te rý neklade pak příliš značný odpor.
U vadného pístu však možno komprimovati celou náplň bez větších
sobtíŽí, jelikož Částečné vypouštění třaskavé směsi poskytuje uvolnění, jež
se jeví na pístu. Seslabení náplně čelí se rychlejším tempem při roztáčení
setrvačníku.
A by dostalo se rychle válci přiměřené náplně, užívá se také v případu
chatrného pístu zmenšení překážky v procházení směsí potrubím. V ýpo
moci této docílí se uvolněním pojišťovacího zpátečného ventilu rukou
v době periody ssací.
Tohoto způsobu užívá se všeobecně pouze u motorů plynových.
U motorů benzinových a petrolejových užívá se k sesílení náboje zrychle
ného natáčení setrvačníku.
Netěsný neb porouchaný výfukový ventil bývá příčinou porušení p r a 
videlného chodu z příčin konstruktivních i z nedostatečného ošetřování
stroje.
Nejčastěji již při konstrukci neb ý vá brán zřetel n a časté poruchy
v chlazení výfukového ústrojí, následkem čehož zvýšená tem peratura
uplatňuje se nevýhodně n a spirálovém péru, které pozbývá pružnosti.
Přim ěřenějším chlazením a dodatečným utažením péra nebo i jeho výměnou
dociluje se nápravy.
I přílišné spoléhání se na samočinné otvírání a zavírání ventilu může
přivoditi časté poruchy ve správné jeho funkci. Nejvýhodnější odpomocí
v této příčině je st nucené ovládání ventilu výfukového.
P okud nedostatečné nebo i nedbalé obsluhy se týče, spadá na její
účet poškození dosedacích ploch ventilu a uváznutí ventilu.
Obě tyto v ad y povstávají zanesením ústrojí ventilového, poslední
také zdrsněním vedení ventilového následkem zrezivění po delší zahálce
motoru.
Zanesení ventilových dosedacích ploch jeví se výbuchy ve výfuku
a chvěním hřídelíku ventilového. Odpomoc zjednáme vyjm utím ventilového
kužele a b edlivým obroušením vadných ploch.

Keilntonalě upevněni žiha' i trubice.
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Stane-1 i se ventil výfukový nehybným následkem zdrsnění hřídelíku
i dosedacích ploch, netěsní dokonale. Příčina tato vyskytuje se u motorů
plynových.
Následkem této vady uniká třaskavá směs buď ještě před zanícením
do výfuku, nebo se po zanícení spaluje výbuchem taktéž ve výfuku
a v obou případech ubírá se motoru síly, někdy tolik, že nelze jej uvésti
v chod.
Odpomoci dostává se této vadě navlažením hřídelíku i celého ventilu
několika kapkam i petroleje, nikoli však oleje. Rozdíl mezi oběma mazadly
v tomto případě záleží v prchavosti petroleje, k te rý po zahřátí se ventilu
výfukového vymizí, aniž by zanechal rušivých stop, kdežto olej zuhelnatí
a zbytky jeho usazují se mezi jem ně vybroušeným i plochami a vadí správ
nému dosedání.
Netěsní-li dokonale napáječi ventil nebo šoupátko u motorů p ly n ov ých ,
uniká v období kompresním část třaskavé směsi zpět do vzduchovodu.
P říznakem tohoto nedostatku je st zápach po plynu ve vzduchovodné
trubici a v době komprese i zpětný tlak.
N epříznivý účinek jeví se ve zmenšené dávce silotvorné směsi při
spouštění motoru a při druhém nassávání v porušené směsi, která nesestává z určité dávky vzduchu a svítiplynu neb i jiného plynu, nýbrž ze
směsi malé části vzduchu, *vypuzené směsi a nové dávky plynu.
Nove nassátá tato směs obsahuje větší množství plynu, než josfc přípustno a nezanítí se buď vůbec nebo se spaluje bez vyvinutí síly.
P říčina záleží v znečistění dosedacích ploch napájecího ventilu. Od
pomoci dosahuje se vyjm utím kužele ventilového a otřením jeho dosedací
plochy i plochy sedla ventilového.
Nedokonalé upevnění žíhací trubice bývá při spouštění stroje příčinou
nehybnosti.
Příznakem této chyby jest sykot v žíhací lampě v období kom
presním.
Chyba tato může se vyskytnouti u všech motorů, u nichž zaněcování
děje se žíhací lampou.
Než i u zaněcovadla elektromagnetického může nastati porucha.
Příznakem je nevznícení směsi, jejíž složení je st bezvadné za pravidelné
funkce ostatních orgánů.
Odpomoc v této příčině může zjednat! je n mechanik, obeznámený
s úpravou elektromagnetického zaněcovadla.
Obtížné nebo i nemožné spouštění motoru n á s l e d k e m n e d o k o 
n a l é s m ě s i t ř a s k a v é může býti přivozeno z příčin výše uvedených,
kde zúčastněné orgány dodávají buď málo nebo mnoho paliva neb vzduchu,
nebo i jinak v tomto směru hotovou směs znehodnocují.
Učinkují-li všechny orgány motoru bezvadně a nedociluje-li se vzní
cení, pak nezbytně jest příčinou nehybnosti motoru nedokonale upravená
třaskavá směs.
TJ motorů poháněných svítiplynem může na rozdíl od motorů vytá
pěných tekutým palivem nastati porucha ve složení třaskavé směsi způ
soby následujícími:
Ozívá-li se svítiplynu z plynovodného potrubí, jehož se užívá zároveň
k osvětlování, může nastati okolnost, že v jistém období se změní tlak
následkem většího neb menšího zatížení plynojemu v plynárně.
Zmenšením neb zvětšením tlaku tímto způsobem nastávají poruchy
v chodu stroje a při spouštění jeho může nastati případ, že ho nelze
yůbec uvésti v chod, jelikož každý motor původně má upravený ventil
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napájecí pro přívod plynu za určitého tlaku Změní-li se tento tlak, do
stává se motoru směsi, obsahující více nebo méně plynu, než na kolik
bylo původně jeho ústrojí zařízeno a směs pak není vůbec zápalnou, nebo
hoří pemalu a nedokonale.
Příznakem zmíněné vady jest výíuk bez hlučnějšího zvuku a vystupující
h u stý dým z výfuku.
Odpomoci dociluje se při zvětšeném tlaku v potrubí novým usta
vením kohoutu plyn přivádějícího. K ohout v tomto případě musí propouštěti obvyklé množství plynu, čehož se docílí menším jeho uvolněním.
Spouštění motoru za těchto okolnosti působí obtíže, než najde se
nejvýhodnější směs s vlastnostmi směsi původní.
P ři spouštění otáčí se setrvačníkem při postupně méně otevřeném
plynovém kohoutu, až nastane zanícení, kterým se motor uvede v činnost.
Další natáčení plynového kohoutu přivodí konečně směs, která dle zku
šenosti jest pro motor nejvýhodnější. V každém případě nesmí se však
kohout otevříti úplně v době, za níž trv á zvětšený tlak v potrubí plynovodném.
N eméně důležitým příznakem většího návalu plynu normální přívod
převyšujícího je st nemírné napětí kaučukového měchu.
Všeobecně účinné odpomoci docílí se zapnutím regulačního přístroje
mezi stroj a plynoměr do potrubí plynovodného. Regulačním přístrojem
upravuje se rozdílný tlak v potrubí na tlak normální, na jehož základě
byla činnost motoru založena.
Již za užití svítiplynu k účelům osvětlovacím jest třeba přihlížeti
k přiměřené náplni plynom ěru vodou nebo i jin ou tekutinou. Je-li náplň
0 málo větší, prochází při témže počtu obrátek méně plynu, je-li malá,
procházelo by vice, kdyby nevadil plovák, k te rý v plynom ěru klesnutím
hladiny vodní zatarasuje plynu z potrubí cestu do plynoměru.
D ru hý případ vadí nejvíce, nedostává se pak motoru buď vůbec
paliva neb je n málo. Zevním příznakem tohoto nedostatku jest splasklý
kaučukový vak.
Je-li plynom ěr umístěn v prostoru, kde n aň může působili mráz,
zamrzne v něm voda a motoru rovněž nedostane se paliva. P říp a d ten
nastává velice zřídka a příznakem jeho je nehybnost ručiček na ciferníku
a splasklost kaučukového vaku.
Zdrojem nepříjemností může b ýti u motorů vytápěných svítiplynem
1 plynem generatorním vodní nádoba, umístěná na nej nižším místě potrubí
přímo před strojem.
Bylo-li opomenuto dohlédnouti v čas na množství sražené vody, může
nastati přeplnění a plyn nemůže volně procházeti a přebytek vody při
spouštění stroje snadno pak vnikne až do válce, kde po prvním zanícení
výbušné směsi, podařilo-li se vůbec, se jem ně rozpráší a pokryje stěny
válce a odpařená její část zamezí pak další tvoření se dokonalé ply
nové směsi.
Byl-li v tomto případě opatřen motor žíhací lampou s porcelánovou
trubicí, praskne tato trubice účinkem náhlého ochlazení dopadlé n a ní
vody. Jin é příznaky jsou vystřikování vody z ústrojí zaněcovacího, nebyl-li
motor opatřen elektromagnetickým zaněcovacem, ze šoupátka a ústí po
trubí výfukového.
V ada tato působí těžkou poruchu, jejíž náprava vyžaduje odstranění
vody do ústrojí vniklé vytíráním , což bývá pravidlem spojeno se značnou
ztrátou času.
V ýše uvedeným i poruchami při spouštění stroje není ještě vyčerpána
řada vad, které někdy provázejí činnost motoru. D ruží se k nim ještě
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poruchy vznikající mezi chodem stroje, rovněž vážné a v následcích ne
příjem né, jako předchozí.
P říčin ou jejich b ývá někdy opotřebení součástí motoru, častěji však
a přirozeněji nedbalá obsluha a někdy i příčiny, jež nezavinil ani ko n 
struktér, ani obsluhovač.
Vyvinuje li motor málo sily a jeví-li se výfuk tá h lý a dlouho trvající,
spočívá příčina v zanesení potrubí výfukového sazemi nebo zbytky zuhelnatělého oleje.
V tomto případě není jin é odpomoci, než dokonalého vycídění po
trubí, kteráž práce trv á dosti dlouho a působí mnoho obtíži.
Nemá-li potrubí dostatečného prům ěru z příčiny výše uvedené, ne
dostává se času všem spáleným plynům, aby z válce unikly a pozdější
náplň se jim i znehodnocuje, hoří pomalu a dává málo síly.
J in á příčina uvedeného zjevu záleží v přílišném nap jetí péra ventihi
napájecího, nebo v nedostatečné neb nepřim ěřené jakosti paliva.
P rv á příčina poruchy upraví se uvolněním péra a ustavením ho na
správný přívod petroleje, benzinu a j. tekutého paliva.
D ruhá příčina m á původ buď v přílišném množství nebo v nedo
statečném množství silotvorných součástek v palivu. S tímto zjevem se
tkávám e se po užití paliva z jiného pram ene, o němž nemáme dosti
předchozích zkušeností. Napravení této chyby nastane přim ěřenou úpravou
směsi třaskavé.
Příčin y ty to v yskytují se u motorů vy tápěných tekutým palivem,
p íi němž třeb a vždy, než motor vyvinuje žádanou silu, upraviti n e jv ý 
hodnější směs.
Další příčinou nedokonalého vyvinování síly může se státi netěsný
pist, o němž již v předchozím oddělení bylo mluveno.
Y tomto odstavci dostane se výše uvedeném u nedostatku posouzení
z jiného hlediska
Původem zřídka pochodí tato závada v nedostatečném m ateriálu
zúčastněných součástí stroje, pravidlem nastává okolnostmi později
vzniklými.
Nejčastěji hřešívá se upřílišněním počtu obrátek, užívá-li se motoru
ja k o rychloběžky, někdy proti výslovnému připom enutí konstruktéra.
Další příčinou bývá nedostatek čistoty, opomenuté mazání válce, nebo
také mazání nepřim ěřeným olejem, a konečně i nedostatečné chlazení.
N ikdy nemá motor překročiti předem ustanovený počet obrátek,
neboť v tom případě přepínána jest zároveň výkonnost mazacího ústrojí,
které nedodává potřebné množství oleje a obnažený kov tře se o kov,
čímž jeden i druhý se ničí.
Zastaralý maz chová v sobě otřelé jem né částečky kovu a jin é ještě
znečištění nem éně ostré, kterým se stěny válce i těsnicí kroužky pístu
velice rychle poškozují.
Podobně zhoubně účinkuje nedokonalé chlazení. Rozehřáté silně
steny válce i píst pozbývají původní tvrdosti a snadno se otírají.
N a rozpálených stěnách olej zpočátku řídne a konečně zuhelnatí,
čímž troucí se plochy ztrácejí kluzký povrch a více se opotřebují.
Menši vývin síly mohou zaviniti nedokonalé vypuzení spálených
plynů, málo síly poskytující třaskavá směs, malé množství třaskavé směsi.
P řízn aky prvé nepravidelnosti jsou suché stěny válce a dým z něho
vystupující a protáhlý výfuk.
Větším množstvím zbytků spálených plynů znehodnocuje se správně
upravená směs rozředěním, čímž spalování se stane nedokonalým a vleklým.
Ivruuika. práce. X.
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U druhé příčiny nastává nedokonale otevřeným kohoutem, nebo
zaneseným potrubím plynovodným, nebo také zmenšením původního tlaku
v potrubí nesprávné složení směsi, jež obsahuje příliš málo plynu. Směs
tato se sice vzněcuje, ale hoří pomalu a vyvinuje málo síly.
V třetím případě jest složení směsi správné, ale nedostává se jí válci
v přiměřeném množství. Příčinou toho bývá příliš napjaté péro ventilu
napájecího,
Příznakem jest slabý neb n epatrný výbuch při vznícení.
Příčinou nepravidelného chodu stroje může býti u motorů plynových
i vytápěných tekutým palivem ztuhnutí regulátoru následkem zhoustlého
a na jeho ústrojí usazeného oleje nebo také následkem poruchy v jeho
tyčích.
Odpomoc zjedná se odstraněním vrstvy zhoustlého oleje nebo uvol
něním^ jí pomocí několika kapek petroleje nebo opravou kloubení tyčí
regulátoru, pokud příčina v nich vězí.
Další příčina výše uvedené poruchy záleží v nepravidelném zanšcováni směsi.
Pravidlem stává se tak vinou nesprávného jejího složení, dostalo-li
se jí buď příliš mnoho paliva a málo vzduchu anebo naopak.
Zastavi-li se motor náhle mezi chodem. může se tak státi u motorů
plynových náhlým zmenšením tlaku v plynárně, nebo může nastati u m o
toru vytápěného jakým koli palivem porucha záděrem ložiska nebo pístu
ve válci, nebo také zanesením otvoru žíhací trubice.
Vznik přiciny prvé byl již na jiném místě podroben úvaze. N ejvý
hodněji se mu čelí užitím dvou až tří kaučukových měchů.
Příznakem záděru ložiska neb pístu je st nesnadné natáčení setrvač
níku u porovnání s odporem, ja k ý na neporušeném stroji při spouštění
se jeví.
Zjištěni vadného místa děje se zkoumáním všech ložisek, zda-li se
nezahřála. Bylo-li shledáno, že jsou ložiska studená, pak nastal záděr
u pístu.
Zanesení otvoru žíhací trubice nastává pravidlem u motorů petro
lejových užitím nepřim ěřeného paliva, přílišným mazáním a chlazením.
Chladi li se příliš mnoho válec motoru málo zatíženého, tvoří se
hlavně u nepřim ěřeného paliva a nadbytečného mazání vrstvy vyloučeného
uhlíku v podobě povlaku, jehož tlouštka roste, až konečně ve spojení
s n adbytkem oleje a zbývajícího petroleje zúží otvor žíhací trubice.
Nárazy mohou se vyskytnouti u motorů plynových i petrolejových
a jin ým palivem vytápěných.
Ozývají-li se nárazy pravidelně při každé obrátce satrvačniku, vězí
příčina buď v uvolněném neb vybehaném kloubení ojnice, nebo v uvol
něném klínu setrvačníku, nebo v neutaženém víku ložiska.
Zjištění závadného místa na motoru se pohybujícím jest nespolehlivé,
nesnadné a nebezpečné. Bez nebezpečí zjišťuje so tato vada na motoru
zastaveném, jehož setrvačník uvádí se natáčením v krátký, střídavý pohyb
k u předu a zpět.
U motorů vytápěných tekutým palivem vyskytující se nárazy v ne
pravidelných mezerách mají za příčinu předčasné vznícení se třaskavé
směsi buď následkem přílišné komprese nebo nemírného zahřátí stěn
mísicí komory a válce.
V adě této předejde se vydatnějším chlazením válce, menším zatí
žením stroje nebo zmenšením dávky paliva a mírnější kompresí směsi.
Vznícení směsi předčasně u motorů plynových nastává lampou tehdy,
je-li válec příliš vyběhán.
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Výbuchy ve vzduchovodu povstávající u m otorů v ytápěn ých tekutým
palivem mají příčinu v nenáhlém spalování směsi, při čemž se nová náplň
setkává s dosud hořící předchozí směsí. O tevřeným v tomto případě
ventilem výfukovým uniká zanícená směs za detonace do vzduchovodu.
U vedené nedostatky motorů plynových i petrolejových a j. n ev y sk y 
tu jí se vždy a najednou u každého stroje, nejsou pravidlem, ný b rž v ý 
minkou, k te rá se v yskytuje u každého složitého aparátu, jen ž je podroben
změnám ve výkonu* tou měrou, jako moderní motor.
I nejlepší stroj za nesvědomitó obsluhy, stálého neb střídavého p ře 
pínání musí vykazovati nepravidelnosti, jichž náprava působí často od
borníku dosti práce.
Zmíněné ukázky poruch nebyly uvedeny proto, aby nastávající m a
jitel se odstrašil od zamýšlené koupě, ný brž z příčiny, aby v případě,
kdy porucha již nastala z jakékoliv překážky, mohl se soustavou svého
stroje obeznám ený majitel již předem dosti pravděpodobné usouditi, jakých
prostředků m á užíti k nápravě chyby.
Opatřeni bezpečnostní u motoru plynových i tekutým palivem vytápěných.

Ač m otory tyto nevyžadují jako stroje parní zvláště vyškolených
a zkouškou opatřených obsluhovaČů, přece při jich obsluze je st třeba n e
menší opatrnosti vzhledem k nebezpečným látkám, kterým i se vytápějí.
U m otorů plynových provádí se vytápění látkou otravně na lidský
organismus působící. U svítiplynu prozrazuje se přítomnost ve vzduchu
větším neb menším charakterickým zápachem, k te rý však u plynu gene
rátorového naprosto schází. Y této příčině působí poslední zákeřněji
a může jím nastati ponenáhlu působící otrava, jež postiženého přivádí do
nebezpečí života.
Vše, co výše bylo uvedeno, náleží do říše možností, ale k upoko
jen í majitelů a obsluhovaČů m otorů plynových n evyskytuje se často,
spíše řídkou výminkou, jež se nem ilým způsobem uplatňuje je n při bez
příkladné nepozornosti a nedbalém sestrojení orgánů, kterým i ply n y pro
cházejí.
P říkladem budiž uvedeno, že při užiti svítiplynu k účelům osvětlo
vacím vyskytuje se podobné nebezpečí, k němuž však je n zřídka dochází,
Instalatéři u nově upravených plynovodů zkoušejí těsnost potrubí
v činnost uvedeného plamenem svíčky.
Způsob tento, vzdor nebezpečí, jež by mohlo vzniknouti v případě,
kdyby nahromadilo se v ovzduší více plynu, nevede nikdy k úplnému
v ypátrání nepatrn ých skulin a netěsností, jm enovitě v případě, uniká-li
zpočátku pouze vzduch nebo nehořlavá směs vzduchu a plynu.
Lepších výsledků dociluje se potíráním spojek plynovodů olejem
v hustší vrstvě, při čemž vystupující bubliny spolehlivě ukazují vadné
místo. Méně spolehlivý jest roztok m ýdla ve vodě.
Nejlepším prostředkem však vůči netěsnému spojení je st dokonalá
práce a přesně obrobený závit spojek a bezvadné dosedání styčných ploch
kohoutů a jiných součástí motoru.
Hybnou silou motorů plynových jest snadno vznětlivá směs plynu
se vzduchem, kteráž často i po sestavení motoru nachází se v jeho
útrobách a může při rozebírání jeho plamenem svíčky mimovolně býti
zanícena.
Nehoda tato může pro neopatrného cídíce míti osudné následky.
Nastane po odstranění pístu z válce, nebo po otevření ventilu výfukového,
69*
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bylo-li světlo přidrženo těsně k otvoru neb do nebo a nedělo-Ii se svícení
s odvráceným tělem.
P ři vyjímání pístu z válce jest třeba uvolniti ojnici. Yzejme-li se
třaskavá směs světlem po uvolnění ojnice, bývá píst výbuchem vymrštěn
z válce.
Dříve než se vůbec přikročí k uvolnění jakékoliv části motoru, jež
přichází v přím ý styk s plynem nebo výbušnou směsí, tře b a přímo po
uzavření přívodného kohoutu plynového otáčeti setrvačníkem.
Posléze uvedeným opatřením vypuzuje se ve válci snad trvající
třaskavá směs, čímž podstatně zmenší se nebezpečí pozdějšího zanícení.
Téže opatrnosti jest třeba u m otorů vytápěných tekutým palivem,
k čemuž druží se bedlivější dohled na potrubí palivo přivádějící.
Poslední opatření jest nevyhnutelné z ohledu na snadnou prolínavost
petroleje, benzinu a j., jež pronikají i dosti nepatrným otvorem. K tomu
druží se i tlak pum py výtlačné, jejíž spojky potrubní mají vynikati na
prostou neprodyšností.
Opatrnosti vůči unikajícímu tekutém u palivu jest nevyhnutelně třeb a
pro nebezpečí požáru, u benzinu pak také z ohledu na nebezpečí výbuchu
benzinových par, jichž vznětlivost a výbušnost nezná tém ěř mezí.
Objeví-li se na potrubí nebo na m otorových součástkách, jež přichá
zejí ve styk s tekutým palivem nebo s výbušnou směsí, netěsnost, zna
telná po místě mokvajícím, třeba učiniti ihned opatření, aby závada byla
odstraněna.
Je-li motor v chodu, je st uvolňování schrán ventilových, jakož i každé
neopatrné zacházení s lampou žíhací nebezpečno. Totéž platí o ohledávání
součástek motoru, nechifse pohybují nebo trvají v klidu, jm enovitě otírání
jich mezi chodem bylo příčinou m nohých neštěstí,
Spouštění m otorů natáčením setrvačníku rukou vyžaduje taktéž veliké
opatrnosti, neboť staly se případy, že třaskavá směs se předčasně při n a 
táčení setrvačníku vzňala a náhle jím prudce pošinula, takže natáčející
osoba násilným pohybem byla přehozena do stroje.
Nemenší pozornosti zasluhuje navinování řem enu na řemenici nebo
setrvačník a uvádění motoru v činnost pomocí zvláštní kliky. Poslední
případ bývá často příčinou úrazu, ja k u motorů stálých, tak i u automobilů.
Následkem předčasného výbuchu bývá klika vym rštěna z ruky, a byla-li
tato ovládána neopatrně, může se státi, že náhlý vývin síly uplatní se n e 
příjem ným způsobem na těle obsluhující osoby.
Velké pozornosti vyžaduje uložení zásob benzinu a petroleje a mani
pulace s nimi při stáčení do nádržky motorové,
Jm enovitě benzinu třeba věnovati největší pozornost. Vyžaduje
toho značná jeho prchavost a vznětlivost vypařených a se vzduchem sm í
šených par.
Čerpání a přelévání těchto nebezpečných tekutin nesmí se nikdy díti
za umělého světla, vyvozeného plamenem. V ýpary benzinu vzněcují se
již n a velikou vzdálenost nechráněným plamenem, jiskrou, nebo také
ohněm v kamnech.
Jakkoliv plné nádoby, sudy nebo i jiné nádržky, jsou méně nebez
pečné, ač nikdy vůči plamenu a jiskře úplně bezpečnými ise nemohou nazvati, stoupá toto nebezpečí při odčerpávání tekutin z nádob měrou po
vážlivou, jelikož volný prostor nad tekutinou v nádobě naplňuje se vzduchem
a vý pary z hořlavých tekutin vystupujícími, které poskytují plamenu v ý 
hodnou příležitost k výbuchu.
I sudů a jiný ch nádob zcela prázdných, jež před tím byly napl-
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něny zm íněnými tekutinami, je st třeba chrániti před stykem s otevřeným
plamenem.
Staly se případy, že vyprázdněný sud od líhu vybuchl a těžce zranil ■
osobu, k terá neopatrně se přiblížila k jeho otvoru hořící svíčkou.
Zásoby tekutého paliva pro motory uchovávají se nej výhodněji vně
stavení, v něm ž se motor nachází.
Čerpání paliva do zásobních nádob motoru děje se pomocí čerpadel
a kovového potrubí. Stalo-li by se, že by se tekutina rozlila, musí ihned
vylitá část b ýti odstraněna vyssánim pomocí písku nebo suché látky.
Výhodně v tomto případě účinkuje pevný, n ek yp rý spodek, z něhož zmí
něným způsobem lze snadno rozlitou část paliva odstraniti.
I při dopravě zmíněného paliva třeba dbáti opatření bezpečnostních,
jm enovitě vůči plamenu. Dosti bezpečné jsou kovové nádoby, méně záruky
poskytují nádoby dřevěné, jichž pory vypařuje se tím více paliva, čím
jest toto hořlavější.
Natáčeni setrvačníku při uvádění motoru v chod provádí se různým
způsobem dle velikosti stroje.
P ro náš účel je d n á se o natáčení setrvačníků u strojů malých a pro
středních, u nichž není třeba nadm ěrné síly, aby byl překonán odpor
třením a stlačováním nassáté třaskavé směsi vyvozovaný.
Obecně panuje zvyk, že setrvačníku se dostává natočení rukou, pokud
ovšem na tuto práci bezprostřední přiložení ruky vystačuje. Počínání toto
není správné ani odůvodněné a bylo příčinou již mnoha neštěstí následkem
náhlého zanícení směsi a okamžitého převodu síly z válce a pístu na
setrvačník.
Y některých případech není počínání toto možné, jm enovitě u motorů
lodních se setrvačníkem o malém průměru um ístěným na prostoře krajně
omezené.
U menších strojů užívá se ku zmenšení tlaku kompresního na jiném
místě popsaného zmenšení obsahu dávky plynové, jejíž výbušná síla vy 
stačuje pak pouze k počátečnému pohonu motoru na prázdno.
Y praxi vyskytují se u m alých a prostředních strojů různé m echa
nické pomůcky k natáčení setrvačníku. Z těchto zasluhuje zmínky natáčecí
klika s řetězem nebo bez něho, Klika tato musí býti tak upravena, aby
otáčející za uskutečněného výbuchu pod pístem a náhlým chodem stroje
nedoznal poranění. Vypínací zařízení překoná tuto obtíž.
Plynné palivo motorové

Suchou destilací uhlí vyvozené a ve zvláštní jímce soustředěné plyny
jsou známým svítivém, jež vyniká malou hustotou, prům ěrně asi 0-5,
a jehož zápach a otravné účinky jsou dostatečně známy.
Směs jeho se vzduchem, upravena v jistém poměru a zanícena
třaská.
Chemické jeho složení jest velice odchylné, pokud se týče vzájemného
poměru složek.
Jako palivo motorové účinkuje dokonale a manipulace s ním jest
pohodlná, nepřihlíží-li se k nestejnému tlaku v potrubí, který časem působí
nesnáze, jichž překonání vyžaduje zvláštních aparátů.
Tyto nesnáze, jakož i nedostatek svítiplynu na místech, kde nebylo
plynárny a konečně i dosti značná jeho cena byly příčinou, že pomýšleno
na přiměřenou náhradu, která by bez značného nákladu poskytovala ply
nárnu v malém.
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P ůvodně vyskytly se methody cell ovou úpravou upomínající na za
řízení plynáren a plyn v nich vyvozený také za jistého stálého tlaku
vnikal potrubím k motoru. P lyn ten nebyl svítivým, nebylo toho také
třeba, ale byl bez zápachu a účinkoval nad míru zhoubně na dýchací
ústrojí a na složení krve. Obě tyto vlastnosti byly přičinou, že stala se
ním neštěstí s neblahým zakončením, k nimž přispělo nejvíce výtlačné
zařízení generátorové, vzdor pečlivému sestrojení přece časem následkem
většího tlaku něco plynu propouštějící.
Lépe v této příčině účinkuje ssací zařízení generátorové.
Ssací generátorová plynárna k pohonu Ottových přívodních motorů.
Ze stojírny plynových motorů v Kolíně-Deutzu.
Původně užívalo se náhradou za svítiplyn k te rý Debyl všude po
ruce, plynu vyrobeného pomocí tlakových generátorových plynáren.
Zařízení tlakové pro výrobu generátorového plynu vykazovalo pru
malý průmysl nepřijatelnou položku, která záležela v nákladném postavení
plynojemu, v němž se chovala zásoba vyrobeného generátorového plynu
a v rovněž nákladném parním kotli, tak že jen závody veliké, značné
hybné síly potřebující, mohly se odvážiti k této mimořádné výloze.
Nemenší obtíž působilo potřebné utěsnění a neprodyšné spojení je d 
notlivých součástek plynárního zařízení, v němž se vyvinoval plyn- zdraví
a život lidský vážně ohrožující, a sice tím více, jelikož vyrobený plyn
byl úplně bez zápachu, následkem čehož působil tím zrádněji a zákeřněji,
čím méně bylo prostředků po ruce, které by jeho přítomnost v ovzduší
byly prozradily.
Ucházel-li obyčejný svítiplyn, tu varoval ohrožené okolí čich před
možnou otravou, a tento jednoduchý příznak u tlakového generátorového
plynu následkem nedostatku zápachu naprosto scházel.
P ři větším zařízení vyškytala se Často ve složitém potrubí a v plyno
jemech mezera, kterou plyn za trvajícího tlaku byl vypuzen a zákeřně
otravoval okolí.
Veškeré tyto závažné nevýhody a nedostatky tlakových generátorů
byly příčinou jich skrovného rozšíření a původem snahy, aby dostalo se
malému průmyslu levného plynu k pohánění m otorů bez nákladných p a r 
ních kotlů a plynojemů spolu se zárukou naprosté bezpečnosti vůči uchá
zení plynu nepřim ěřenými otvory.
Tímto způsobem vznikla zařízení pro výrobu generátorového plynu
ssaného.
Žhavou vrstvu anthracitu a koksu, nebo anthracitu zvláště a koksu
také zváště provádí se směs páry vodní a vzduchu, čímž dociluje se ne
dokonalým spalováním paliva kysličníku uhelnatého a rozkladem vody
vodíku a opět kysličníku uhelnatého, vše ve spojení s volným dusíkem,
původně obsaženým ve vzduchu.
Rozdíl mezi tlakovou a ssací generátorovou metbodou výroby plynu
je st v podstatě teo, že u p rv é methody směs páry a vzduchu se do pří
stroje plynotvorného vtlačovala, kdežto u druhé methody se na opačném
konci ssaje. V prvém případě byl plyn podroben většímu tlaku, než
kolik obnášel tlak atmosférický, u druhého případu tlak v přístroji jest
menší tlaku atmosférického.
Ssací generátorové zařízení sestává z generátoru, z Čističe či skrubbru, kondensátoru, litinové nádržky a jím adla dehtu. Na poslední přístroj
připojuje se motor.
Uvedené součástky tvoří trubicemi spojený je d in ý celek.
G enerátor je st válcová nádoba opatřená n a spodu roštem a popel
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níkem, na tem eni uzavřená poklopem s nálevkovou nádobou, do níž se
ukládá zásobné palivo. Ve dvou třetinách vý šk y nachází se přičleněný
prstencový prostor n apln ěný vodou, k te rý je st spojen na zevní straně
trubicí s popelníkem, na vnitřní straně p ak hrdlem s ovzduším.
G-enerator jest naplněn anthraeitem nebo koksem.
S krubber jest vetší válcovitá nádoba naplněná koksem hojně vodou
zavlažovaným.
Pracovní pochod celého zařízení nejlépe objasní popis, jednající
o postupu, ja k ý se jev í při výrobě plynu již uskutečněné a v činnosti
se nacházející.
V tomto případě jsou skrubber i potrubí naplněny plynem, který se
nassává při každé ssací periodě motoru příslušným zdvihem pístu.
Ssáním ubírá motor z útrob plynotvorného zařízení část plynu, čímž
v nádobách i v potrubí nastane snížení tlaku, které postupně pokračuje
z litinové plynové jím ky kondnsatoreru do skrubberu a generátoru, v němž
prostupuje vrstvu paliva a účinkuje na popelník a dalším pochodem po 
mocí spojovací trubice i na vodní nádržku kolem střední části generátoru
umístěnou.
Zředěním plynného obsahu v nádobách i v potrubí vniká atmosfe
rický vzduch hrdlem do objímky kolem střední části generátoru umístěné,
nasycuje se zde vodními parami a unáší je spojovací trubicí popelníkem
a roštem do žhavého paliva generátoru.
Stykem vzduchu vodní parou nasyceného se žhavým palivem nastane
jednak nedokonalé spalování uhlíku, čímž se tento mění v kysličník uhel
natý, jedn ak nastává také rozklad vody vodními parami přiváděné, jejíž
uvolněný kyslík tvoří novou dávku kysličníku uhelnatého a z vodíku
tvoří se vodní plyn.
V yvozený plyn vede ve trojcestným kohoutem a trubicí do spodní
části skruberu, v němž prostupuje vrstvu vodou navlaženého koksu, při
čemž se chladí a čistí.
"Voda, která koks ve skrubberu navlažuje, stéká roštem do spodni
části skrubberu a odtud uniká trubicí do jímky.
P ly n proudí ze skrubberu kondensátorem do litinové nádoby, v níž
se shromažduje pro okamžitou potřebu malá zásoba plynu, kterou se náhlé
čerpání poněkud vyrovnává.
U motorů poháněných svítiplynem zastupuje tuto nádobu kaučukový
vak, o němž na příhodném místě učiněna zmínka.
Z nádoby uniká plyn buď přímo do motoru, nebo prochází ještě
čistící nádobu, v níž se zbavuje hlavně dehtu, takže v tomto případě
dostává se motoru plynu velice čistého, k terý nezanáší jem né jeho ústrojí.
Hladina vodní v prsténcové nádobě stálým vypařováním by rychle
klesala a rušila tak správný chod výroby plynu. Tomu předejde se nepře
tržitým proudem stále jem ným paprskem přitékající vody, jejíž nadbytek
uniká přepadovou trubicí do popelníku, kde se mění v páru a prostupuje
žhavou vrstvou paliva a napom áhá rozkladem v prvky tvoření se plynu.
Zám ěnná klapka, ustavená zatíženou pákou, zamezila přívod vzduchu
z ventilátoru a přivodila spojení s prsténcovou objímkou pomocí trubice,
jíž přivádí se pod rošt topeniště vodní pára.
Troj čestný kohout uzavírá za činnosti přístroje cestu ke komínu
a pojišťuje spojení se skrubberem.
Pomocí kohoutu vypíná se celý aparát z činnosti. Zamezí-li se cesta
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plynu flo skrubberu a uvolní-li se spojení s komínem, nedostává se motoru
plynu.
Zamezením přívodu plynu k m otoru ne vyhasne žár v palivu g en e
rátoru, jelikož dostává se mu přirozeným tahem komína a uvolněním otvoru
ve dvířkách popelníka dosti vzduchu k trvalém u hoření, třeba nikoli
značnému.
Má-li b ý ti výroba plynu znovu zavedena, třeba oživiti žár v gene
rátoru, což se stane natočením klapky, aby uvolněno bylo spojení s venti
látorem a zamezeno spojení s prstencovou objímkou. Mocný proud vzduchu
z ventilátoru proniká pak palivem v generátoru a hořením vzniklé plyny
unikají trubicí do komína. Po dobu rozdmychování paliva v generátoru
jest spojení se skrubberem a motorem přerušeno kohoutem, k te rý uvolňuje
cestu do komína.
Rozdmychování žáru trv á pět až deset minut, cimž dostupuje žár
v generátoru oné výše, jak é jest třeba k úspěšnému vyrábění plynu.
P o této době ustavují se součástky ústrojí aparátu tak, ja k byly
ustaveny za plného chodu, čímž další nepřetržitá výroba plynu jest za
bezpečena pro činnost motoru.
Jakkoliv výroba plynu je st velice jednoduchá a snadná, přece jest
třeba zvláštních bezpečnostních opatření, aby bylo zamezeno unikání plynu
a vystoupení plam enu z jednotlivých složek aparátu a znečištění vzduchu
v generátoru a jeho okolí.
Opatření tato vyžadují, aby potrubí plyn odvádějící ústilo je d en metr
nad nejvyšším hřebenem střechy, a aby každý generátor byl opatřen zvlášt
ním potrubím plyny do komína odvádějícím. Spojení mezi generátorem
a skrubberem musí bý ti opatřeno zvláštním ventilem, odvádějícím, plyny
do komína, a ventilem, sprostředkujícím unikání plynu do skrubberu
a k motoru. U našeho aparátu požadavku tomu vyhovuje trojcestný kohout.
Způsobem tím je st zamezeno vnikání vzduchu komínem do aparátu,
Naplňovací zařízení, kterým dodává se generátoru nové zásoby paliva,
musí býti opatřeno dvojím závěrem.
Zvláštní pozornosti vyžaduje náhlým zaražením nebo odlehčením
stroje nastalé snad dodatečné další vyvinování se plynu, k te rý by v tomto
případě, jm enovitě u paliva hojně plynu poskytujícího, mohl si klestiti
cestu do strojovny a způsobiti otravu vzduchu nebo výbuch.
V uvedených případech, jakož i vždy za jakékoliv jiné okolnosti,
která by měla za následek unikání plynu do ovzduší strojírny, jest třeba
bez odkladu ustaviti trojcestný kohout tak, aby uvolnil cestu do komína.
Opominutím tohoto opatření zvyšuje se tlak v aparátu a dosáhne
stupně, k te rý je st větší, než okolní tlak atmosférický. V tomto případě
proudí plyn pod roštem do popelníku a odtud do potrubí vzduch p řivá
dějícího a utvoří třaskavou směs, která se zanítí žhavým palivem nad
roštem a způsobí výbuch. T řeb a výbuch ten následkem nepatrného
množství plynu nebyl pro okolí nijak nebezpečný, přece ze vzduchovodu
vyrážející plamen a hluk výbuchem způsobený je st obtěžováním obsluhu
jícího personálu.
V této příčině jest u aparátů pocházejících z výše uvedené “strojírn y
učiněno bezpečnostní opatření pomocí nárazného ventilu, k te rý při nej
menším zvýšení tlaku v aparátu další přívod vzduchu uzavřením vzduchovodu
zamezuje.
Další opatření tý k á se odpadové vody ze skrubberu. Voda tato shro
mažďuje se na spodku skrubberu a přepadovou trubicí stéká do syfonu,
úplně uzavřeného, čímž okolí jest chráněno před dusivými plyny.
P řístroj tento vyrábí továrna plynových motorů Deutz v Kolíně-Deutzu.
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K ortingovo ssací plynové zařízení vykazuje jin é uspořádání je d n o t
livých součástí.
I zde shledáváme generátor, odpařovač vody, skrubber a příslušná
potrubí s ventily.
P ln ění generátoru provádí se palivem, které zanechává je n nepatrné
množství nespalnýoh látek. B rává se anthracit a koks z nejlepšího uhlí
připravený.
Z kilogramu paliva nab ýv á se prům ěrně 4 5 kostkového m etru
plynu.
G enerátor sestává z válcového pláště litinového nebo plechového,
jehož spodní část jest opatřena uzavíracími otvory pro čištění.
V nitřek generátoru je s t rozdělen vodorovným roštěm na dvě Části,
z nichž spodní chová mírnou zásobu vody, vrchní pak je st vyložena ohni
vzdornou látkou.
Voda ve spodní části udržuje se stálým přítokem a odpadovou trubicí
na stejné výši.
Účinkem žáru nad roštem vyhřívá a odpařuje se voda pod roštěm,
ochlazuje rošt a navlhčuje vzduch procházející roštem k palivu.
; V generátoru spaluje se palivo nedokonale. Sporým přístupem vzduchu
navlhčeného vodní parou vyvinuje se z paliva, ve vrstvě roštu blízké,
kyselina uhličitá, která se ve vyšších žhavých vrstvách paliva rozkládá
v kysličník uhelnatý. Rovněž vodní p ára rozkládá se v prvky, z nichž
kyslík tvoří s uhlíkem žhavého paliva novou dávku kysličníku uhelnatého.
Z generátoru odcházející plyn jest směsí kysličníku uhelnatého, vodíku
z rozložené vody a dusíku ze vzduchu.
Na temeni generátoru nachází se litinová nádoba, naplněná palivem,
z niž ponenáhlu doplňuje se žhavý sloupec v generátoru a udržuje se
stále ve stejné výši.
Na víku nádoby jest umístěna nálevka, opatřená dvojím závěrem,
pomocí níž i mezi prací možno doplůovati zásobu paliva, po případě pozorovati postup spalování a předsevzíti nu tné snad čištění.
Stranou na spodu generátoru nachází se hrdlo pro přívod vzduchu
pomíseného s parou.
A by po zaražení motoru a přerušeném ssání nenastalo unikání plynu
do místnosti, v níž se přístroj nachází, upraven jest trubicí přim ěřený
odtok plynu do komína.
K rozdělání ohne v generátoru užívá se dmychadla, otáčeného rukou
nebo strojem. D mychadlem vyvozuje se zvýšený tah v generátoru, pomocí
něhož se v krátké době palivo rozžhaví. Za této práce jest spojení se
skrubberem uzavřeno a průchod trubicí do komína uvolněn.
Nedokonalým spálením anthracitu nebo koksu vyvinuté plyny chovají
nadm ěrné množství tepla, které se výhodné zužitkuje k výrobě vzduch
navlhčující vodní páry.
P ráce tato provádí se v odpařovači.
Odpařovač je st válcová nádoba, rozdělená uvnitř ve vrchní a spodní
komoru, mezi nimiž jest umístěn větší počet svislých trubic.
Prostor svislými trubicemi opatřený naplňuje se až do jisté výše
vodou, jíž se dostává vyhřátí horkým plynem z generátoru do vrchní
komory přiváděným. P ly n prostupuje pak trubicemi a shromažďuje se ve
spodní komoře, odkud uniká do skrubberu.
Z vody v prostoře mezi komorami a mezi trubicemi se nacházející
a ohřívané plynem trubicemi procházejícím vyvinuje se pára, jíž se naKronikd práce. X ,
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vlhčuje vzduch přiváděný pod rošt a palivo v generátoru. P řívod děje
se trubicí.
P řívod vzduchu upravuje se rdousící klapkou.
Voda v odpařovacím přístroji udržuje se stále ve stejné výši nálevkou
a odpadovou trubicí.
Rozdělení generátoru a odpařovače ve dvé nádoby provádí se pouze
u větších přístrojů. Menší přístroje mají odpařovac spojený přímo s ge
nerátorem.
Mezi odpařovačem a skrubberem nachází se střídavý ventil, pomocí
něhož se plyn v generátoru vyvozený dle potřeby přivádí buď do skrubberu,
nebo vypouští do komína. Ventil zařízen jest tak, že přim ěřeným natočením
uvolňuje vždy je n jedno z obou jm enovaných spojení.
Z této příčiny jest nemožno, aby mezi chodem vnikal do přístroje
atmosférický vzduch a tvořil třaskavou směs ku škodě přístrojů i obsluhy.
Skrubber jest válcový kotel z litiny neb plechu zhotovený, jehož
spodní část až do jisté výše jest naplněna vodou, střední a vrchní pak
koksem, na nějž proudí sprchou jem ně rozptýlená voda.
P ly n do skrubberu přivádí se spodem, prostupuje sloupcem vodou
navlažovímého koksu, při Čemž se ochlazuje a čistí.
P řeby tečn á voda uniká přepadovou trubicí ze skrub beru do odpadu.
P říto k nové vody provádí se vrchem trubicí.
Ochlazený a pročištěný plyn uniká trubicí k motoru. Cestou prochází
ještě litinovou nádobou, v níž zanechává částečky mechanicky uchvá
cené vody.
Bylo-li užito přiměřeného topiva, byla by výroba plynu pro vytápění
motoru ukončena.
Z méně cenného paliva vyrobený plyn chová mnohé nečistoty,
z nichž jm enovitě dehet působí rušivě na potrubí a jem né ústrojí motoru.
A by mohl plyn byti v Čas potřeby vyroben z plynárenského koksu
nebo i jiného méně příhodného paliva, zařaďuje se mezi skrubber a motor
ještě dodatečný čistič z plechu, do něhož se vkládají dvě vrstvy dřevěných
pilin nebo dřevité vlny.
P ly n proniká pak řečeným i vrstvami a osazuje v nich dehet.
V tomto případě jest nutno voliti potrubí vždy o větším průměru,
aby usazováním se dehtu v něm nenastaly poruchy ve výrobě plynu
a chodu motoru.
Přím o před motorem je st napájecí potrubí rozšířeno na způsob vak u
pro větší zásobu plynu.
Popis zařízení pro výrobu ssacího plynu dle způsobu K ortingova
tý k al se všeobecné části, k níž třeba přiČiniti doplňky a vysvětlivky ve
příčině jednotlivostí, podmíněných velikostí aparatu.
P ro motory od 6 do 25 H P užívá se pouze aparátů ssacích spojených
přímo s motorem.
Y yzdivání generátoru provádí se ze šamotových obloukových cihel,
jichž nejspodnější vrstva se ukládá přímo nad čistící otvor na zvláštní
kruhový výběžek Spojení jednotlivých cihel mezi sebou i jednotlivých
z cihel utvořených kruh ů provádí se pomocí šamotové malty.
Prostor mezi šamotovou výplní a kovovým pláštěm se vyplňuje drob
ným křem enitým pískem.
P od otvorem čistícím ukládá se rošt nikoli však nehybně, nýbrž
tak, aby se snadno dal vyjmouti.
Nádoba se zásobním palivem poskytuje dostatečné množství paliva
ve spojení s vrstvou v generátoru, abjr vystačilo asi na pětihodinnou
prám.
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K odstranění strusky z vnitra generátoru poskytují výhodného spojení
tři až čtyři otvory v plášti, kterým i se mohou pohodlně vsunouti k ša
motovému vyzdění ohnuté tyče, jimiž se veškerá nečistota pohodlně
uvolní.
P o k ud se odpařovaěe týče, sluší dodati, že jeho víko jest upraveno
ku snadném u sejmutí, za příčinou čištění trubek, jimiž plyn prochází.
N a spodní jeho části jsou upraveny dva otvory, jichž poklopy se dají
snadno odstraniti. Užívá se jich k odstranění nahromaděného jemného
navátého popele.
Snímání poklopu z odpařovaěe nesmí se nikdy prováděti mezi výrobou
plynu za příčinou vniknutí vzduchu okolního do ústrojí aparátu a možného
nebezpečí výbuchu třaskavým plynem.
Nejbedlivějšího povšim nutí zasluhuje uvádění aparátu v činnost.
Na roštu rozdělá se pomocí dříví oheň, při čemž otevře se čistící
poklop generátoru a sejme se víko násypné nádoby.
Po této práci nutno jest přihlédnouti k odpařovači, zda-li je st n a
plněn vodou a zda-li střídavý ventil uvolňuje odchod dým u do komína.
Z počátku přidává se koksu nebo anthracitu pouze po malých
částkách a teprve, když tyto se vznítily, nasypává se více tak dlouho, až
jest míra paliva úplná. Současně uvede se v činnost ventilátor, k te rý
poskytuje generátoru přiměřeného tahu, aby dostalo se palivu žáru.
P o dobu rozdmýchávání paliva odcházejí vyvozené p lyny a dým
odpařovačem a dýmnicí do komína.
Za krátkou dobu otevře se zkoušecí kohout a unikající plyn se
zanítí, pří čemž ventilátor stále účinkuje. Hoří-li zanícený plyn červeně
zbarveným a dosti vytrvalým plamenem, může se dostati střídavému
ventilu spojení se skrubberem a uvolniti se výfukový kohout pod mísícím
ventilem motoru.
Otáčení ventilátoru provádí se ještě tak dlouho, až jest skrubber n a 
plněn dobrým plynem, a až se objeví v kohoutu pod mísícím ventilem
trvale hořlavý plyn.
Y tomto případě jest aparát v chodu a motor může býti spuštěn.
Mezí prací mohou se časem otevřití dvířka generátoru za příčinou
odstranění popele a strusky, po případě může se palivo zkypřiti, nastala-li
v pravidelném šlehání porucha.
Za palivo volí se nejlepší druh anthracitu.
Pokud se zásoby paliva v generátoru týče, jeví se býti prospěšným,
vyčerpá-li se za večera ukončenou výrobou plynu veškerý anthracit.
V tomto případě po uzavřeném spojení se skrubberem může druhého dne
býti oheň znovu rozdělán a pomocí ventilátoru rozdmýchán. Po uvolněném
spojení se skrubberem může motor ihned ssáti plyn, jelikož skrubber i po
trubí byly naplněny účinným plynem.
V entilátor uvádí se v pohyb ručním pohonem. Má-li se užíti pohonu
jiného, a není-li k disposici elektrická nebo vodní síla, může býti užito
k pohonu k aparátu připojeného výpomocného motoru, uváděného v pohyb
benzinem nebo benzolem.
P ře d vypnutím motoru ze spojení otvírají se dvířka na spodní části
generátoru. P řípad tento nastává také, nebyl-li po rozdmychání ohně
ventilátorem motor ihned uveden v činnost.
Obměna ve výše uvedeném zařízení aparátu nastává, užije-li se
plynu gen oratorního k pohonu motorů od 30 do 1'20 HP. Tu spojuje se
často ssací zařízení s výtlačným za užití exhaustoru, zapnutého do potrubí
za skrubberem. Exhaustorera se vyvozený plyn ze skrubberu vyssává a do
motoru vtlačuje.
70*
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Spodní prostora skrubberu jest v tomto případě naplněna vodou,
kterou plyn prostupuje. Vrchní část skrubberu jest naplněna koksem vodou
navlhčeným.
Rozdělávání ohně v generátoru neliší se od způsobu u menších
aparátů vylíčeného, pokud nebylo užito exhaustoru. V tomto případě mohou
se plyny spalováním paliva při rozdělávání vzniklé ssáti exhaustorem
a odváděti do komína kouřovou trubicí, která není pak umístěna před
skrubherem. nýbrž za exhaustorem.
P ři stálé denní výrobě plynu udržuje se přes noc v generátoru oheň,
aby druhého dne odpadlo obtížné rozdělávání. Za tím účelem naplní se
u večer generátor uhlím tak dalece, aby spodní Část nálevkovité nádoby
sahala do násypu. Odvádění kouře a plynu upravuje se odváděcím ko
houtem ustaveným tak, aby nedopustil ani přílišné zanícení uhli, ani v y 
hasnutí ohně. K ouř a plyny odvádějí se do komína zvláštní kouřovou
trubicí umístěnou u aparátů exhaustorem opatřených mezi odpařovačein
a skrubberem.
Přístroj tento vyrábějí B ratří K ortingové v K ortingsdorťu u Hanovru.
Tekuté palivo motorové.

N ejvětší podíl na vytápění motorů tekutým palivem mají destiláty
surového petroleje, pak destiláty dehtu kamenouhelného a hnědouhelného,
malý zbytek dosud vykazuje líh.
J a k povšechně na jiném místě uvedeno, vyskytuje se surový petrolej
v přírodě na různých místech, z nichž některá poskytují ho tak značné
množství, že výtěžek ostatních se úplně na trhu ztrácí.
Naležišť petroleje jest mnoho, pro nás má však důležitost petrolej
původu amerického, ruský a haličský
Americké industrii petrolejové náleží přednost, že zavedením racionelních method vymezila cestu prospěšnějšímu zužitkování tohoto přírod
ního daru.
P ředn ost tato náleží pouze pásmu petrolejovému v Americe a jeho
industrii olejní, které se prostírá v několika státech severoamerické Unie
v délce skorem tisíce a šířce asi dvaceti anglických mil.
Petrolej se vyskytuje ve prstvách pískovce jím napojeného a obsa
hujícího Četné podzemní sluje tv aru čočky, rozměrů různých. Sluje jsou
bud' osamělé nebo souvisí navzájem podzemními pramen}7.
Petrolej v této vrstvě nevyskytuje se ve stejné hloubce. Jsou místa,
ku př. kolem jezera Erie, kde vystupují vrstvy na povrch, na opačném
konci však lze se dopátrati petroleje teprve v hloubce čtvrttisícimetrové,
Čímž není nijak naznačena největší hloubka, která obnáší místy p ět set
až půl sedma sta metrů.
K dosažení hloubek tou měrou značných užívá se m ethody vrtací,
pomocí jíž za použití různých vrtáků hloubí se otvor o větším neb m en
ším průměru.
Dle povahy podzemních přirozených nádržek dopravuje se surový
petrolej v y vrtan ým otvorem na povrch b u d pomocí pump, nebo vytryskuje za účinku podzemního tlaku samočinně, někdy pramenem až přes
20 m etrů vysokým.
V ytryskování petroleje nad povrch v ý v rtu nastává účinkem mocně
v podzemí stlačených plynů, jichž tlak vyrovnává se vytlačováním p etro 
leje otvorem z podzemí. N ěkdy nastane proudění pouze plynu, stihne-li
nebozez místo, na němž jsou stlačeny.
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U nikáním petroleje Časem zmenší se podzemní tlak, až konečně
ustane a zbývající petrolej Čerpá se pumpou, jejíž píst sahá až k pod
zemní hladině petroleje.
P o dvou až třech létech se prům ěrně podzemní nádržka vyčerpá,
načež dalším hloubením dostihuje se jiné, pokud vrstvy pískovcové se
vyskytují.
J e li v ý v rt qsamělý, bez blízkého sousedního navrtání půdy, užívá
se po zániku pram ene zvláštní výpomoci, která časem způsobuje oživení
zaniklého pramene. Na dno v ýv rtu umístí se dynam itový náboj a zanítí
se elektrickou jiskrou. Účinkem výbuchu uvolňují se stěny vyčerpané
nádržky a uvolnění toto často sahá až k sousedním ještě netk n utým n á 
držkám, z nichž petrolej pak proudí k místu výbuchu.
Menší rozlohu mají a také menší výtěžek poskytují Kalifornie
a K anada.
E vropská ložiska petroleje v yskytují se v Haliči. Zasluhují zm ínky
pro vydatnost jakož i z příčiny, že s jejich výrobky se setkáváme na
našem trhu.
Zde vyskytuje se petrolej taktéž v průvodu pískovce a dobývání
jeho děje se jako vc Spojených státech a v K anadě pomocí v ý vrtů ve
hloubce od sta do čtvrt tisíce metrů.
R uský petrolej vyskytuje se na jižním svahu K avkazu, jm enovitě
B aku jest střediskem petrolejové industrie.
S urový petrolej, zde nafta zvaný, nachází se v třetihorním vápenci
přikrytém vrstvou hlíny.
D obývání děje se v neveliké hloubce, od 20 do 40 m.
Jin d e vyskytující se petrolej nem á následkem nepatrného množství
nijakého vlivu n a světovou tržbu, nebo naleziště jeho nachází se příliš
daleko od našeho trhu a následkem toho netřeba nám s ním účtovati.
O vzniku petroleje panují dosud náhledy si odporující, takže těžko
se rozhodnouti, k te rý z nich je pravý.
Chemické a fysikální vlastnosti surového petroleje vykazují dle náleziště, z něhož pocházejí, značné různosti.
Již hustota a barva jeho se značně u různých nalezišť odchyluje.
Na některých místech vyskytuje se petrolej husté konsistence a barvy
téměř černé, jinde jest hustý, ale světleji zabarven, jindy je st řidší barvy
temně nažloutlé a opět jinde zcela řídký a čirý bez barvy.
N ěkteré druhy surového petroleje nemaji pro jistý účel valné ceny,
jiné v tomto směru poskytují hojný užitek.
Surový petrolej chová v sobě celé řady různých sloučenin, více méně
příbuzných ve množství značně odchylném.
Z pevných hm ot vyskytuje se v každém surovém petroleji parafin,
ale nikoli v každém ve stejném množství. Větším procentem parafinu stává
se petrolej hustším.
Všechny druhy surového petroleje vynikají zvlášť protivným zápa
chem, procházejícím z lehce prchavých uhlovodíků.
H aličský surový petrolej bývá většinou žlutohnědě zabarven a vydán
účinkům ovzduší, houstne.
Americký petrolej z Pensylvánie má pravidlem barvu temně žluto
hnědou.
Největší nesrovnalosti, pokud barvy a hustoty se týče, vykazuje
petrolej kavkazský. Některé jeho druhy jsou husté a černé, jiné opět
řídké a bezbarevné jako voda.
Věrným průvodcem petroleje bývá síra, ale nikoli vítaným, jm eno
vitě při destilátu určeném ku svícení.
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Pokud se chemického složení surového petroleje týče, vykazuje týž
množství uhlovodíku o rozdílných hustotách a různé prchávosti, které
mají vliv na celkový jeho zevnějšek.
V surovém petroleji nacházejí se uhlovodíky za obyčejné temperatury plynné o měrné váze pouze 0 559 bez bodu varu. P ak sleduje stu p 
nice uhlovodíků, jejichž bod varu stoupá, až dosáhne 375° C.
Pro náš účel m á význam pouze obchodní rozdělení jednotlivých de
stilátů surového petroleje.
Kdybychom naplnili lampu surovým petrolejem ve stavu, v jakém
ze země prýští, mohlo by se snadno státi, že by vybuchla. U staršího suro
vého petroleje toto nebezpečí je st menší, ale úplně odstraněno není, jm e
novitě byl-li chován petrolej v nádobě těsně uzavřené.
Nenastane-li výbuch, hoří lampa zpočátku plamenem jasným , později
svítivosti ubývá, až konečně plamen úplně pohasne, ač v lampě nachází
se ještě petrolej. Z bytek v lampě jest hustá tekutina, která se ku svícení
nehodí.
Zahřátím lampy uvolnily se nejdříve snadno prchající uhlovodíky,
které knot rychle přiváděl hořákem do plamene, později nastoupily na
jich místo méně prchavé součástky petroleje, až naposled zbývaly v lampě
uhlovodíky, jež knotem nemohly býti dopraveny ku spálení. Čím více
petrolej v lampě houstnul, tím méně svítil a tím více čadil.
Pochod, k terý pokračoval v surovém petroleji za otevřené nádoby
účinkem ovzduší, a -který částečně se uskutečnil při spalování v lampě,
provádí se v čistírnách úmyslně v přístrojích destilačních odděleným překapováním.
Zpočátku jednalo se o odloučení snadno prchavých a přesnadno
vznětlivých a za jistý ch podmínek vybuchujících součástek surového petro
leje od složek zbývajících, které hořely klidněji, bez nebezpečí výbuchu,
ale plamenem Čadivým. V lampě zkusmo naplněné i v tomto případě
zbývala část hustých složek, která nehořela pomocí knotu a byla příčinou
čadi vosti.
Dalším destilováním, po původní destilaci obdrženého zbytku, od
loučila se část řidší od husté, a tato zbývala na dně destilačního aparátu.
Později vyvinulo se destilování stupňované, při němž stále více sesilovaným zahříváním destilační nádoby přecházely do jimadla postupně
destiláty nesnadno prchající, až konečně za největšího dovoleného sesílení
ohně pod aparátem uniklo vše prchavé a v nádobě zbývala hmota hu
stá, někdy také z veliké části zuhelnatělá.
Dle zvětšené neb zmenšeně poptávky po tom neb onom druhu de
stilátu petrolejovém nastala snaha v čistírnách, aby obratně provedenou
destilací dostalo se pokud možno největšího množství onoho druhu, po
němž byla poptávka a kte rý následkem toho stoupl v ceně. Později
i jednotlivé destiláty byly za toutéž příčinou úmyslně míchány, Čímž zne
hodnocena jakost toho neb onoho destilátu.
Znehodnocování jednotlivých partií destilátu petrolejového mělo
také příčinu v nestejném složení surového petroleje následkem různosti
nalezišť
Rozdíly v percentuálním složení surového petroleje vykazují mocné
skoky a některé druhy chovají m nohdy nejcenějších složek poměrně dosti
málo, kterýž zjev vábí k umělé úpravě onoho druhu, po němž jest n e j
větší okamžitá poptávka a kterého destilace málo poskytuje.
P ři pojm enování jednotlivých různých destilátů panuje libovůle, jež
zavedla a přivádí do obchodu dosti zmatků. Jed in ý m správným měřítkem
pro posouzení jakosti destilátů petroleje je st m ěrná váha a vznětlivost.
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Přehledn ě n a jiném místě bylo uvedeno povšechné rozdělení desti
látů surového petroleje s udáním hranice tepelné, při níž se destilace pro
váděla. Níže podán bude v ýčet jedn otliv ých druhů destilátu, pokud se
v obchodu vyskytují, při Čemž opět nutno poukázati k tomu, že pouhé
stanovení hutnosti neodpovídá vždy bezvadné jakosti svítivá, takže se
vyskytuje ku př. petrolej, jehož hutnost jest uměle sestavena z destilátů
řídkých a hustých, a proto následkem toho nijak se nehodí k účelům sví
tícím pro velikou pravděpodobnost výbuchu.
Destilování surového petroleje provádí se v zásadě při nestejných
tem peraturách odděleně. V prvé řadě přecházejí do chladiče nejsnadněji
prchavé složky ve spojení s vodou, která bývá surovému petroleji pravi
delně přimíšena již při dobývání. Mírné udržování varu trv á tak dlouho,
pokud přechází do chladiče voda a později snadno prchající oleje.
Jak m ile zkouškou se zjistí, že perioda destilace prchavějších uhlo
vodíků blíží se ku konci, sesiluje se topení a nastane destilování petro
leje ku svícení, které za stejné tem p eratury trv á tak dlouho, pokud z clila
diče vytéká dostatečné množství. Jakm ile výron destilátu zaniká, je st
destilace druhé skupiny ukončena a v desiilační nádobě nachází se zbytek
těžkých olejů ve spojení s parafinem. Z bytek se bucř vypouští a doda
tečně v jiném destilačním aparátu spracuje nebo se ponechá v nádobě
destilační a destiluje se přitužením ohně dále.
T řetí to to období ohlašuje se jaksi samo, neboť i po přitužení ohně
vázne přecházení par po jistou dobu, až tém ěř náhle počne přecházeti
poslední destilát těžkých olejů.
Poslední tato práce vyžaduje značné pozornosti, jm enovitě je st důležito, aby vystižena byla doba, kdy počne přecházeti v nádobu chladící
p ev n ý parafin.
Ochlazováním p ar parafinových netvoří se v potrubí chladiče te ku tý
destilát, nýbrž pevná hmota, k te rá v podobě krystalového povlaku sráží
se na stěnách potrubí a býv á příčinou zácpy. V ým ěnou vody studené
za teplou v chladiči předejde se této zácpě.
Destilování parafinu až do posledního zbytku vyžaduje značné sesílení ohně, čehož následek jeví se v zuhelnatění různých příměsků suro
vého petroleje, které se destilovati nenechají a v destilační nádobě se
promění v uhel Či petrolejový koks.
T ak asi v zásadě se při destilování petroleje pokračuje. P rax e ovšem
ubírá se někdy jinou cestou, kterou jí vykázaly poměry obchodní, neb
specielní výroba jen jistého druhu destilátu, nebo také rozmarné složení
suroviny. V některých případech užívá se pochodu nepřetržitého v sou
stavě kotlů, někde děje se destilování pomocí páry vodní, někde také užívá
se ješté method a nádob staršího původu.
Výše uvedené přehledné popsání způsobu, jaký m se připravují různé
druhy paliva motorového ze suroviny, jejíž složení vykazuje veliké skoky
v poměru jednotlivých složek, mělo za účel, aby konsum ent při nákupu
paliva si počínal obezřetně a nekupoval nikdy palivo ve větším množství
pouze dle obchodního pojmenováni, jež bývá většinou libovolné a taji
se za ním často věc zcela pro určité upotřebení nepotřebná.
A by poznání toto bylo založeno na pevnějších základech, připoju
jem e další popis prvých dvou skupin destilátu surového petroleje, jež
právě pro náš účel má největší důležitost.
Obchodních jm en, kterým i označují se různé destiláty prvých dvou
skupiu, vyskytuje se mnoho, jakž ani jinak býti nemůže, uváží-ii se roz
dílnost nalezišť a závodů rafinovaeích roztroušených po celém světě.
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Ja k již na jiném místě této knihy bylo uvedeno, nemá pro vytápění
motoru jméno paliva zhola žádné důležitosti, ale naprosté nepřihlížení
k pojmenování paliva vůbec nebylo by také výhodné. Z této pťíčiny
uvedeme zde jednotlivá poznamenání s vysvětlením jich významu, jakého
jim přikládají závody, v nichž se připravují.
Petrolejová industrie ve Spojených státech severoamerických roze
znává celkem surovou naftu, gasolin, naftu, benzin a lampový petrolej
jako produkty dělené destilace ve skupině uhlovodíků snadno prchavých
a méně snadno prchavých.
Surová nafta jest destilát, jehož hustota kolísá mezi 0-704 až 0*718.
Obsahuje uhlovodíky gasolin, naftu, benzin, které dodatečnou dělenou
destilací se uvolňují a do obchodu přicházejí.
V yskytují se motory, amerického původu, které vyžadují paliva tímto
jménem označeného, jež nesmí však b ýti zaměňováno se stejně znějícím
názvem, jímž se označuje surový petrolej haličského a ruského původu.
P ouhý gasolin hodí se k pohonu motorovému a užívá se ho také kn
svícení v lampách zvláště konstruovaných, ku vybavení tuku r ostlinného
z drti semenné a j. Hustota jeho obnáší 0*640 až 0 666. Rozdíly v h u 
stotě mají původ v přimíšení ještě prchavějších uhlovodíků, které při dělené
destilaci spolu s gasolinem přecházejí.
Nafta jest destilát surového petroleje (v haličských a ruských petro
lejových nalezištích znamená tento název surový petrolej) o hustotě
0 667 až 0-695.
Nafty může býti užito k pohonu motorů.
Dosti značná výroba a malá spotřeba nafty byla příčinou, že jí bylo
užíváno k rozředování těžkých olejů a připravená takto směs, jež úplně
hustotou shodovala se s petrolejem lampovým a byla také jako petrolej
k svícení prodávána. Směs nebyla však stálou, prchavé oleje snadno
a rychle se plamenem nebo vypařením do vzduchu ztratily a zbývající
partie těžkých olejů hořela nedokonale a čadila, nebo nehořela vůbec.
0 benzinu bylo na jiném místě mluveno, Zde připojujeme, že h u 
stota jeho kolísá mezi 0*700 až 0 737, následkem nestejného složení a rů z
ného množství složek, sestávajících z prchavých a prchavějších uhlovodíků
rozmanité hustoty.
Tímtéž jm énem označuje se často rovněž prchavá a snadno vznětlivá
látka původem z dehtu kamenouhelného.
Celkem předestiluje se surové nafty ze surového petroleje kolem
15-5 procent, z nichž na naftu připadá 10 procent, na gasolin T5 procent
a n a benzin 4 procenta.
Dalším destilátem jest lampový petrolej, jehož se také užívá ku po
honu motorů.
H ustota jeho kolísá mezi 0-753 a 0 854 dle původu suroviny a dle
dokonalosti destilace.
Také jem u dostalo se veliké množství jm en, jichž příčinou byly růz
nosti naleziště, destilace, zápalnosti, svítivosti a j.
Pro náš účel je d n á se o petrolej, k te rý poskytuje bezvadnou třas
kavou směs v motoru, po níž nezbývají nijaké stopy po pevných látkách
a těžkých olejích a jejíž cena jest přiměřená. Pravidlem užívá se k po
honu motorovému druhů petroleje jen o lehčí měrné váze.
V ýtěžek lampového petroleje obnáší u amerických surovin až 64°/o, u h a
ličských asi 50°/0, u ruských 40 až 46%Novější americká methoda provádí destilaci tak dlouho, až těžké
oleje se rozkládají a poskytují destilátu, k te rý smísen s předchozím de
stilátem poskytuje větší percentualný výtěžek lampového oleje.
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Z řečeného je st patrno, že i při dělené destilaci opatřené moderními
přístroji nem ůže o přesném oddělení jednotlivých destilátů b ý ti řeči, jm e 
novitě jedná-li se o větší percentuálný výtěžek frakce, která má větší
obchodní cenu.
I nejpeclivěji p řipravený destilát není ještě zralým pro konsum,
jelikož býv á porušen přimíšeninami, které ztěžují jeho hoření, nebo ho
činí neprůhledným á dodávají mu různého nevýhodného zabarvení, nebo
přispívají k nepříjem ném u dráždění čichových orgánů.
Obecně užívá se k čistění petroleje kyseliny sírové. P řísada obnáší
2 až 3 procenta, užívá-li se 66° anglické kyseliny.
D estilát obsahuje část organických zásad a kyselin, které ho činí
méně cenným, jakož i Částky kreosotu, jež mu dodávají pronikavého zá
pachu a konečně různé sloučeniny, jim iž se nevýhodně zabarvuje. O všech
těchto přimíseninách, jež se i destilací udržely bez porušení, zjištěno, že
je kyselina sírová ruší.
P ři výrobě ve velkém není možno zcela přesně určiti zevrubné
množství kyseliny sírové, jehož by bylo třeba pouze ku zmíněnému účelu.
Užívá se tudíž mírného n adbytku kyseliny, nepoužitá část spolu s kreosotem a jiným i snad přítomným i kyselinami činí se neškodnou silnou
zásadou, která se po kyselině sírové vodou vypraném u destilátu přičiňuje.
Zásadou v tomto případě je st žíravá soda.
Přílišné množství kyseliny sírové působí rozkladně na některé uhlo
vodíky, nadbytek sody pak jiné opět zraýdelňuje. V obou případech n a 
stává škoda, jelikož prom ěněné uhlovodíky pozdějším vypíráním vodou se
odstraňují.
Ku jem ném u rozprašování kyseliny sírové užívá se vzduchového
proudu. Chemický účinek kyseliny sírové prozrazuje se značným zahřátím
obsahu nádoby a vystupováním kyseliny siřičité po dobu, pokud kyselina
účinkuje.
A by účinek kyseliny sírové neuplatňoval se nepříjem ným způsobem
n a stěnách nádoby, obkládá se tato olověným povlakem.
Účinkem kyseliny sírové na obsah nádoby nastává zakalení a zabarvení
černým kalem usazujícím se na dvě nádoby, odkud se opatrně vypouští.
Usazování poskytuje se hojně Času, obyčejně nechává se přes noc.
V ypírání kyselinou pročištěného destilátu provádí se jem ným prachem
vody, jenž prochází pomalu destilátem, vybírá částečky volné kyseliny
a usazuje se na dně, odkud se vypouští. V ypírání vodou pokračuje tak
dlouho, až vypuštěná voda nejeví kyselou reakci.

Po vyprání následuje nové čištění destilátu louhem sodovým.
Snadněji prchavé destiláty vyžadují menšího množství kyseliny
i louhu sodového.
Důležité je st zkoušení výše uvedených uhlovodíků ve příčině jich
hustoty, vznětlivosti a zápalnosti.
S tupeň vznětlivosti ukazuje run žství stále přiváděného tepla, jehož
je st třeba, aby uhlovodíky sain;činně se zanítily, zápalnost pak onen
stupeň tepla jakého vyžaduje přeměna uhlovodíků v páry, které se vzejmou
teprve od plamene k nim přidrženého.
Nejm enší přípustný stupeň tepla při zjišťování zápalnosti petroleje
stanoven na 41° C.
Zjišťování stupně hustoty uhlovodíků závisí z veliké části také na
tem peratuře dotyčné tekutiny.
H ustotu tekutin zkoušíme hustoměrem. Známe dva hlavní druhy.
Je d e n z nich jest určen pro kapaliny hustší než voda, druhý pak pro řidší.
Krouika prác.ť X,
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Při zkoušení destilátů surového petroleje užívá se druhého, a sice
vždy za normální teploty 14° R nebo 17-5° C.

Jelikož bylo by spojeno s velikou ztrátou času a se značným nákladem,
kdybychom chtěli v každém případě přivoditi zmíněný stupeň tepla
u uhlovodíku, jejž zkoušíme, uživá se v praxi redukce. Tato poskytuje
spolehlivé výsledky za každé teinperatury, je-li měření upraveno zvláštním
výpočtem.
P ro praktickou potřebu sestaveny jsou zvláštní tabulky, pomocí nichž
možno opraviti hustoměrem zjištěnou hustotu petroleje pro každý stupeň
teploty přesahující nebo nedostihující 14° R, je-li hustoměr, jímž měření
konáme, upraven pro tento stupeň tepla.
P ro rychlý výpočet v nedostatku tabulek dospějeme k cíli aspoň
přibližně správnému následujícím pravidlem. Změna hustoty pozorované
kapaliny obnáší pro každý stupeň tepla 0 001, kterýž obnos se při teplotě
nad 14° R sahající připočte, při teplotě pod 14° R pak odečte.
Měříme-li hustotu petroleje teplého 19° R a shledáme-li jeho hustotu
0-795, třeba k nalezenému obnosu přičísti opravu, jež obnáší pro jeden
stupeň 0-001, pro pět stupňů pak 0 001 X 5 = 0-005, což přičteno dává
správnou hustotu 0‘800.

Opačným způsobem postupujeme, dělo-li se pozorování při nižším
stupni tepla než 14“ R. Má-li tekutina temperaturu 8 °R a ukazuje-li hustoměr
0'795, činí rozdíl pro jeden stupeň opět 0-001, pro pět stupňů 0-001 X 5
= 0 005, kterýž obnos se však od 0.795 odečítá, takže obdržíme opravenou
hodnotu 0-790.
Pozorování a měření musí se díti vždy nejen hustoměrem, nýbrž
také teploměrem. Lepší druhy hustoměrů jsou opatřeny zároveň teplo
měrem.
Přičítání a odčítání opravy má příčinu v tom, že menším stupněm
tepla stává se hustota tekutiny větší, třeba jí tudíž převodem na vyšší
stupeň přiměřeně zmenšiti, větším stupněm tepla pak řidší.
Ruský surový petrolej nazývá se nafta. Oddělenou destilací dostává
se průměrně, nepřihlížíine-li k určitému nalezišti, asi 5% snadno těkavých
uhlovodíků, asi 85% lampového petroleje, asi 51% těžkých olejů a celkem
®% zbytků a ztráty. Průměrné tyto údaje týkají se nafty Černé, vedle níž
vyskytuje^ se v menších hloubkách nafta světlá o průměrné hustotě 0 ‘760,
sestávající většinou z uhlovodíků snadno prchavých a z malé části petroleje
lampového.
Destilací dehtu kam enouhelného povstane taktéž řada olejů snadno
prchavých, prostředních a těžkých mimo jin é ještě destiláty. Z těchto
má pro nás důležitost je n skupina první přecházející z destilačního pří
stroje za tepla až do 170° C.
Od 70“ do 1409 C destiluje se snadno prchavý olej, zvaný benzol,
od 140° do ý 7 0 !l C přechází benzin Oba docházejí užití k pohonu moto
rovému. Ač jm éno druhého zní souhlasně s produktem oddělené desti
lace surového petroleje, přece složeni jejich je st naprosto rozdílné.
Z dehtu hnědouhelného dociluje se dělenou destilací taktéž olejů
lehkých a těžkých, z nichž opět je n první mají důležitost jako palivo
motorové. Jsou to: Benzin, benzolin, nafta destilují od 70° do 120° 0 a mají
prům ěrnou hustotu 0 700. Ligroin destiluje při 120° až 135° C, hustotu
ma 0*730. Solar destiluje mezi 160° až 195° C, hustotu m á mezi 0-824
až 0 830.
Všechny tyto destiláty poskytují palivo pro motory a v novější době
se jich také, třeba pod různými jinými názvy užívá.
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P ři výrobě koksu nab ý v á se plynů, jež přiměřenou manipulaci po
skytují benzol, jehož se taktéž užívá k pohonu motorovému.
P okud lihu se týče, je st v ýro b a jeho známá. Dosud vadí mu přílišná
tržní cena. Porovnání jeho výkonnosti s destiláty petroleje bylo podáno
na jiném místě.
Zko'ušení motoru ve příčině výkonností.

Výkonnost motorů udává se stejně jako u strojů parních v koň
ských silách.
Stanovení počtu koňských sil (H P) provádí se způsobem dosti slo
žitým a užívá se ho pravidlem ve. strojírnách, která se výrobou parních
strojů nebo motorů zabývají, méně však konsumentem, ač i zde bylo by
úplně na místě a oprávněné.
P ro případ však, že by i konsument zamýšlel přesvědčiti se tímto způ
sobem o výkonnosti svého motoru, budiž zde připojeno popsání způsobu,
jaký m se zjišťování toto provádí.
Motor má za účel, aby vyvozoval jakousi sílu, které je třeb a ku
překonávání jistého odporu.
V praxi překonávání zmíněného odporu jeví se v pohonu pracovních
strojů, při umělém zjišťování výkonnosti m otoru vyvozuje se odpor brzdě
ním setrvačníku nebo řemenice, nebo pomocí zvláštního kotouče.
Umělé zatížení stroje za účelem zjištění jeho výkonnosti provádí se
dynam ometry, z nichž obyčejný brzdový dynam om etr a B rauerův v y sk y 
tují se v praxi poměrně nejvíce.
Brzdový dynamometr. B rzda siloměru utahuje se na setrvačníku nebo
řemenáči motoru tou měrou, až motor n ab ý vá rychlosti, jakou vykazuje
za normálního zatížení. J e li normální rychlost dosažena, ustává se v dalším
utahování brzdy. V tomto případě veškerá dělnost stroje, která za obyčej
ného upotřebení se vyčerpávala poskytováním hybné síly jiným strojům,
spotřebuje se n y n í n a překonání odporu vyvozeného umělým brzděním
Pohodlně provádí se měření výkonnosti stroje brzdou, jejíž páka
je uložena svisle. Délka její jest malá. Z volného, dolů obráceného konce
páky vede motouz přes kladku. N a volném konci jeho nachází se měšec
na závaží.
Póká i čelistě jsou z kujného železa. Přiléhání čelistí ku kotouči
provádí se pomocí vložek z topolového dřeva.
Y tomto případě nem á váha páky vlivu na výpočet, jelikož tíha její
ruší se hřídelem a nepatrné odchylky ze svislého směru nemají na správ
nost výpočtu rozhodujícího vlivu.
Pohodlně se ovládá a také přesně účinkuje pásová brzda Brauerova.
Sestává ze železného neb ocelového pásu asi 1/5 m m silného, 40—80 m m
širokého, který se ovinuje kolem setrvačníku.
A by nenastalo sešinutí neb sesmeknutí brzdy mezi výkonem, op a
třuje se pás po stranách zahnutými záchytkami v podobě příruby. Dle
velikosti setrvačníku bývá záchytek šest až osm, vždy po páru, u menších
brzd vystačují čtyři.
Brzda pásová přiléhá ku setrvačníku na celém obvodu.
navlék
n utí na setrvačník opatřena je po straně zakloubenou sponou se šroubem,
k terá spojuje oba konce pásu. Konce jsou položené přes sebe, při čemž
musí býti přihlíženo k tomu, aby spodní konec brzdy nesměřoval proti
směru otáčení setrvačníka.
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čela se setrvačníkem, upoutá se na spodu pomocí očka na provaz volněji
konci upevněný ve skobách do podlahy naražených.
Ve vodorovném průměru, na straně směru otáčení protivné, zavěsí
se v plátěném měšci závaží.
Jest potřebí hojného mazání, aby se odpor třením vyvozený nepro
měnil v teplo a brzda i se setrvačníkem aby se nezahřála.
Délkou páky v tomto případě jest vzdálenost středu setrvačníka od
bodu závěsu závaží, neshoduje se tudíž vzdálenost tato s délkou polo
měru.
Je-li třeba u různých motorů, jichž setrvačníky jsou nestejné, usnadnění,
učiní se opatření, aby vzdálenost tato se neměnila. V tomto případě stačí
k posouzení výkonnosti motoru za stejného počtu obrátek, pouze velikost
závaží v měšci se nacházejícího.
Obtíže s mazáním pásu spojené byly příčinou, že pomýšlelo se na
zařízení, u něhož by tuk byl rozložen stejnoměrněji na obvodu kola. Ne
dostatek maziva na některém místě pásu nebo na celém obvodu neměl
za následek pouhé vyvíjení tepla, nýbrž porušení pásu přetržením, které
netoliko způsobilo průtah, ale bylo příčinou nehod a neštěstí.
Ujal se způsob, že mezi pás a setrvačník vkládají se měděné proužky
o délce asi lO cw a tlouštce asi 15 m m v mezerách asi 18 em. Prostor
mezi jednotlivým i proužky vyplňuje se tuhým tukem. P roužky spojují
se pevně s pásem

Aby přetržením' jednotného pasu nestala se nehoda, užívá se více
pasů o menší šířce, které se vespolek nanýtovanými příčkami spojují.
I při nejbedlivěji provedeném mazání vyvine se za měření delší dobu
trvajícího hojně tepla, které vyhřívá věnec setrvačníku, aniž by dosti rychle
se sdílelo jeho ramenům. Tím nastává nebezpečné napjetí a následek by
se mohl uplatniti puknutím ramen.
Dosahuje-li zahřátí takového stupně, jakého ruka nesnese, dlužno
v měření ustati.
Měření výkonnosti motoru pásovou brzdou není bez nebezpečí pro
obsluhující osoby. Nehledě k přetržení pásu, může uchvácení měšce se
závažím rameny setrvačníku přivoditi vážné nebezpečí.
Provádí-li se měření výkonnosti motoru pouze v ojedinělých případech,
působí často stanovení počtu obrátek za vteřinu neskonalé obtíže.
Spoléhání se pouze na bezprostřední pozorování okem postrádá kontroly
a jest nanejvýš nepohodlné.
Dobré služby prokazuje v této příčině ruční tachometr*). Zařízen je
na 10.000 obrátek.
Před užitím ustavuje se buď na nulu, nebo se stav ručičky pozna
mená a po ukončeném měření odečte.
Přístroj jest opatřen rukojetí a hrotem o třech ostrých hranách,
kterým se tiskne do prohloubeného místa v čele setrvačníku.
Pozorování provádí se po jistou dobu, z níž vypočte se snadno počet
obrátek za vteřinu.
Podniká-li se zkouška brzděním, provádívá se současně také zjištění
spotřeby paliva. Methody těchto zkoušek jsou různé. U paliva plynového
poskytuje přesně účinkující pomůcku plynoměr, u paliva tekutého pak
zjištěným množstvím naplněná zásobní nádoba.
*) P o d r o b n ě j i p r o je d n á n o v e s p i s e : J a n o v sk ý , P a r n i s troje.
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Veliký stupeň tepla, jaký povstává spalováním výbušné směsi ve
válci, vyžaduje oleje výmineeně zvláštních vlastností.
Než i opak tepla nesmí na olej motorový působiti tak, aby pozbyl
účinnosti v příslušném ústrojí, jelikož neužívá se motorů vždy v místno
stech chráněných proti účinkům zimy a mrazu, nýbrž také často za zimmního počasí i venku.
Z těchto příčin vyžaduje se od oleje motorového, aby ve válci znač
ným horkem se záhy nerozkládal a nepozbýval kluzkosti
Jemně obroušené a pravidelně utvářené stěny válce a pístu stykem
s látkami, jež na hladký povrch kovu působí leptavě, propadaly by zkáze
v krátkém čase. Z této příčiny nesmí motorový olej obsahovati volné
kyseliny, jež se často v olejích strojových následkem jich výroby pomocí
nerostných kyselin vyskytují. I nepatrné množství kyseliny za velikého
zahřátí ve válci může působiti zhoubně na hladké stěny kovu.
Pokud se nevnímavosti vůči vyšším stupňům tepla týče, vyžaduje se od
oleje motorového, aby vykazoval značný odpor proti brzkému vypaření
a proti zřídnutí. Olej, který nemá tyto vlastnosti, nehodí se k mazání
válce a pístu motorového, neboť po jeho užití válec i píst i za pilného
a hojného mazání jsou suché a potažené rezitou vrstvou. Utěsňovací
kroužky pístu jsou pak bud nehybné, nebo podléhají nesnadno tlaku
a nevzpružují se.
Dobrý olej i po úplném zatížení motoru zanechává na válci hladkou
vrstvu a vnitřní stěna válce i zevní stěna pístu mají povrch čistý.
Každá nová zásilka oleje má se za krátkou dobu po upotřebení
podrobiti zkoušce ve příčině výše uvedených vlastností.
Některé větší strojírny, jež se zabývají výrobou motorů, připravují
si bezvadný motorový olej pro potřebu konsumentů, za jehož výhodné
vlastnosti pro zmíněný účel poskytují záruku, Opatření toto jest nezbytné,
neboť i nejlepší stroj nevhodným olejem opatřený podléhá v krátké době
zkáze.
Rozkladem oleje tvoří se zuhelnatělé zbytky, které se usazují na
spodu válce a pístu ve výfukovém ústrojí a zužují přesně vypočtený jich
prostor.
Dle jakosti a původu oleje tvoří buď zuhelnatělé zbytky bud vrstvu
porésní nebo kompaktní a odstraňování jich vyžaduje mnohc času a práce.
Časté a hromadné tvoření se uhlu na zmíněných místech jeví se
hlavně následkem přílišného chlazení a nadměrného mazání a může býti
stupňováno až k velice nepříjemné intensitě, která vyžaduje mnoho nákladu na cídění stroje.
Pokud dobré a správné jakosti motorového oleje se týče, jest výhodno přidržovati se osvědčeného maziva, které již dříve prokazovalo
dobré služby a je-li změna nutná, vyžádati si na dodavateli přiměřenou
záruku.

