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Motory té doby byly velmi robustní 
a těžké. Byly vybaveny velkým se-
trvačníkem, který zjednodušoval 

nejen dosažení požadovaného kompresního 
poměru, ale i plynulost otáček motoru. Kované 
klikové hřídele byly uloženy v mohutné klikové 
skříni s velkým množstvím oleje, rozvody a je-
jich mazání bylo z počátku ztrátové. Tyto mo-
tory působily po zahřátí jako jeden velký 
tepelný akumulátor. 
Důležitým poznáním konstruktérů byla sku-
tečnost, že motory v zimním období dosahují 
stabilnějších výkonů a mají menší porucho-
vost, nežli v letním období, kdy docházelo 
i k zadření motoru, přestože se jednalo o to-
tožnou konstrukci. (teplý olej již dále nepo-
máhal k celkovému ochlazení bloku motoru 
a přestal mazat v oblasti pístu). Současně s po-
znatky o prvním vodním ztrátovém chlazení 
vedly tyto empirické poznatky k dalšímu tech-
nickému vývoji řešení teplotních výměn na 
motoru a udržení jeho stabilního výkonu. 
První intuitivní změnou tak bylo zvětšení po-
vrchové části bloku motoru a klikové skříně, 
které i při nižší pojezdové rychlosti dávalo větší 
možnost odvodu tepla. Toto byl prakticky 
první krok pro konstrukci budoucích vzdu-
chem chlazených motorů. Tuto teorii potvrdily 
i první pokusy zástavby jednoválcového mo-
toru do kola – vznik prvního motokola, stejně 
tak i zástavby motorů do budoucích letadel. 
Opět zde byl průkopníkem pan Daimler kolem 
roku 1885, ale ten se dále o vývoj motoru pro 
motokola nezajímal. Touto problematikou se 
zabývalo několik výrobců motorů v Německu, 
ale také u nás na přelomu století nově vzni-
kající firma Laurin a Klement. 
Důležitým technickým poznatkem byla sku-

tečnost, že pístní blok musí mít žebrování 
v takovém rozměru, že bude schopen odvést 
dostatek tepla ze spalovacího prostoru pístu. 
Pro stavbu motorů pro motorové kočáry a poz-
ději první automobily byly naopak využity 
poznatky se ztrátovým vodním chlazením. 
Fyzikální poznatky o cirkulaci různě teplé vody 
v uzavřeném okruhu vedly konstruktéry 
k myšlence použití vrtaných kanálů v bloku 
motoru, kterými by cirkulovala kapalina. Vznikl 
tak základ budoucího samooběžného chlazení 
(někdy i nazývaného syfonový efekt), kdy teplá 
voda se rozpíná, stoupá a vytlačuje nad sebou 
vodu s nižší teplotou, která se vrací zpět do 
motoru. Cirkulace vody v kanálech však nebyla 
stále dostačující k tomu, aby byl motor uchla-
zen. Bylo proto nutné zařadit do systému 
„dnešními slovy řečeno – tepelný výměník“. 
Tento tepelný výměník byl vyroben z tenkých 
měděných trubek a byl umístěn před moto-
rem tak, aby náporový vzduch při jízdě zchla-
zoval protékající vodu. Přestože tento systém 

byl již na tu dobu velmi účinný, nesl s sebou  
však nebezpečí prasknutí výměníku při celko-
vém přehřátí motoru. Při vyšším vnitřním tlaku 
praskl. Takže celý systém musel být opatřen 
„prvním tlakovým ventilem“, který při zvýšení 
tlaku vypustí ven ze systému přebytečnou 
páru. Řidič v tomto případě musel vypnout 
motor, odpustit páru a znovu dolít vodu. Na 
rozdíl od vzduchem chlazených motorů, které 
neměly až tak významné problémy, u těchto 
prvních vodou chlazených motorů bylo nutné 
v zimě vodu vypustit a další den ráno znovu 
po ohřátí motoru napustit. Dalším problémem 
byl vznik kamence v potrubí, ale tento pro-
blém byl velmi brzy vyřešen přidáváním změk-
čovadel do vody, tedy stejných přísad, které 
používaly parní lokomotivy, resp. všeobecně 
parní stroje. 
Můžeme tak konstatovat, že přelom na pře-
lomu 19. a 20 století byly učiněny významné 
základy pro náporové chlazení. 
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Malá encyklopedie   
chlazení motorů  (3. díl)
Poslední roky 19. století byly poznamenány velkou snahou konstruktérů zvýšit výkon 
jednoválcových motorů, respektive dosáhnou spolehlivé konstrukce motoru se dvěma válci. Vývoj 
byl provázen často systémem pokus- omyl.  Musíme si také uvědomit, že výroba motorů byla 
pořádná kovářská práce za využití pouze v té době dostupných materiálů a výrobních nástrojů. 

První motocykl Gottliebe Daimlera z roku 1885 


