Parní pohon vozidel:
Alternativa (nejen) pro extrémní podmínky

„My máme parní stroj, úžasné síly zdroj…“ zpívá se ve známé písni, přestože parní stroj je všeobecně pokládán za naprosto zastaralý. Ve skutečnosti ale parní automobily nejsou historicky zase tak vzdálenou záležitostí, a dokonce existují konstruktéři, kteří stále věří, že se tento princip může znovu efektivně uplatnit.

Jak víme i z české komedie Marečku, podejte mi pero, mezi hlavní nevýhody parního stroje se řadí velká hmotnost a malá účinnost. Tyto vlastnosti se zpravidla dávají do kontrastu s motory s vnitřním spalováním, zatímco parní stroj pracuje na bázi vnějšího ohřevu kotle, ve kterém se voda mění na páru, jejíž energie pak pohybuje pístem. Faktem však je, že se parní stroje svých pozic kdysi vzdávaly dosti neochotně, a to i v oboru automobilismu, nemluvě o lokomotivách, protože poslední „páry“ na kolejích vydržely i u nás až do 80. let. Ale především během druhé světové války se znovu uvažovalo o parním pohonu vojenských vozidel a také později vznikla řada projektů s cílem vrátit parní stroj do běžného provozu, protože s onou velkou hmotností a malou účinností to ve skutečnosti není úplně jednoznačné.

Rychlostní rekord bratří Stanleyů
Účelem tohoto článku pochopitelně není výklad o celých dějinách parních automobilů, a proto se zde omezíme na konstatování, že první parovozy se objevily koncem 18. století a že výroba těchto dopravních prostředků se stala komerčně úspěšnou někdy v polovině 19. století. Ale již v 80. letech 19. století jezdily první automobily s motory s vnitřním spalováním, ve kterých se jako palivo užíval benzín, kdysi v rafinériích vylévaný coby odpad. Zpočátku se jejich výkony nemohly rovnat páře, ale nový druh motorů prodělával rychlý rozvoj a už počátkem 20. století tyto vozy převzaly dominantní pozice. To ovšem neznamená, že by parovozy okamžitě odešly do šrotu, jelikož v řadě zemí se pak vyráběly a provozovaly pozoruhodně dlouho. Mezi slavné značky patřila např. francouzská Gordon-Serpollet, která prodávala aerodynamicky neobvykle propracovaná auta, kvůli svému tvaru přezdívaná „velikonoční vajíčka“. Jezdila rychlostí přes 130 km/h, a tudíž snadno předstihovala i většinu vozů s benzinovými agregáty. Pára se značně dlouho držela v USA, kde až do počátku 20. let sbíraly úspěchy automobily firmy Stanley. Tu řídili bratři Francis E. Stanley a Freelan O. Stanley, jejichž produkty užívaly „bleskové kotle“, které dovedly vytvořit potřebný tlak páry třeba jen za minutu či dvě. To byl ostatně také jeden z hlavních důvodů dosti dlouhé konkurenceschopnosti parovozů, neboť nastartovat první vozy s benzinovými motory běžně trvalo mnohem déle. Zásadní změnu přinesl až elektrický startér, který znamenal rozhodující triumf agregátů s vnitřním spalováním nad parními motory, ačkoli někteří producenti parovozů se dlouho odmítali vzdávat. Pro zajímavost lze ještě doplnit, že to byl parní vůz bratří Stanleyů, jenž v roce 1906 jako vůbec první automobil pokořil hranici 200 km/h, když dosáhl rychlosti 206 km/h. Téměř neuvěřitelně pak zní, že tento rekord v kategorii parních automobilů vydržel v platnosti až do roku 2009!

Úspěchy výrobků od značky Doble
Na trhu osobních vozů nejdéle vzdorovala značka Doble, jejíž zakladatel Abner Doble vyrobil svoje první parní auto někdy po roce 1906. Jeho bratr John Doble výrazně zdokonalil zmíněný „bleskový kotel“, jenž se potom rozšířil mezi parovozy dalších značek. Firma Doble se ovšem na trhu etablovala nejen díky rychlému startování svých automobilů, ale též díky jejich dalším pozitivním vlastnostem. Tyto vozy jezdily rychlostí až 140 km/h a byly úsporné, jednoduché a především (samozřejmě na tehdejší dobu) takřka neuvěřitelně spolehlivé. Jejich životnost byla až pětinásobně (!) větší než u aut s benzinovými agregáty. Generální údržbu vyžadovaly až po ujetí několika tisíc kilometrů, kdežto benzinové vozy vydržely nejvýše stovky kilometrů. Není tedy divu, že firma Doble vyráběla a prodávala až do roku 1931. Stojí patrně za zmínku, že na její motory vsadil také obrněnec s příznačným názvem Steam Tank. V roce 1917 byl postaven pro US Army a následně poslán do Francie, nasazení na frontě však již nestihl. V meziválečné éře se velmi dobře prodávaly rovněž parní nákladní vozy a parní autobusy, mezi jejichž hlavní výrobce se řadila britská firma Sentinel Waggon Works. Její parní nákladní vozy se uplatnily i v Československu, kde je licenčně vyráběla společnost Škoda. Poněkud méně známým faktem ovšem je, že v Adamově se vyrobila malá licenční série konkurenčních vozidel britské značky Garrett. Parní nákladní auta se velmi osvědčila i díky malé náročnosti na palivo, neboť hořáky pod jejich kotli spalovaly uhlí a dřevo, a proto se mohlo šetřit nedostatkovým benzinem. Jinak tomu bylo u amerických osobních parovozů, protože výrobky značek Stanley či Doble užívaly hořáky na kapalné palivo, ačkoli také nebyly zrovna vybíravé, protože mohly jezdit na benzin, petrolej, mazut či skoro jakoukoliv směs těchto pohonných látek. To byl ostatně i další důvod, proč parovozy zejména v Americe tak dlouho bodovaly.

Parní tahač pro německou armádu
Ve 30. letech sice parní automobily postupně mizely, avšak zájem o parní stroje se opět zvýšil během válečných let. Nedostatek paliv totiž vedl k hledání alternativních zdrojů pohonu. Jako nejznámější příklad lze zmínit vozy na dřevoplyn, jež se prosadily v Německu a okupovaných zemích, ale němečtí konstruktéři se rozhodně neomezili jen na ně. Bylo zřejmě pouze otázkou času, než někdo přijde s nápadem „vzkřísit“ páru, resp. motory schopné přímo spalovat uhlí či dřevo. Mezi výsledky těchto snah se řadil mj. vůz Sachsenberg DW-60, silniční tahač přívěsů, který byl poháněn parním strojem. Němci ale oslovili také plzeňskou Škodovku, jež měla díky licenční výrobě Sentinelů velké zkušenosti s tímto principem. Wehrmacht tedy žádal o pásový terénní prostředek, který by utáhl náklad 9 tun, a Škoda postavila vozidlo, které dostalo jméno Dampfschlepper SK 13. Používalo dva motory téhož typu, který poháněl vozy Sentinel, každý o výkonu 52 kW (70 koní). Nejvyšší účinnost samozřejmě zajistilo spalování koksu, ale motor pracoval i na uhlí, dřevěné uhlí či prosté dřevo. SK 13 jezdil rychlostí kolem 15 km/h a dojezd činil asi 150 km. Pracovalo se i na typu SK 23, jenž měl využívat výkonnější agregát od firmy BMM (jak se za okupace nazývala značka ČKD), která koupila licenci od firmy Krupp, kde se také zkoumaly různé alternativní pohony. Typ SK 23 a výkonnější SK 33 ale zůstaly pouze na papíře. Třetí říše ovšem rozhodně nebyla jediná, kdo se zabýval parním pohonem pro nouzové situace. Také v SSSR se už ve 30. letech a poté během války objevily projekty parních motorů pro nákladní automobily a tanky. Opravdu se testoval jeden T-26 s parním pohonem a vznikl i projekt parního stroje o výkonu až 520 kW (700 koní) pro těžký tank KV-1. Sovětský svaz tak chtěl řešit kritický nedostatek pohonných hmot ve válečných letech, ale nakonec situaci zvládl díky rozsáhlým dodávkám paliv od západních Spojenců.

Vůz NAMI-012 do sibiřských lesů
Vzpomínky na tuto palivovou krizi ovšem v SSSR přetrvávaly a poválečná rekonstrukce státu přála i různým nekonvenčním myšlenkám. Na stole se tak znovu ocitly parní automobily coby dopravní prostředky pro situace či prostředí, kde by normální kapalná paliva nebyla dostupná. Kromě války se jednalo i o provoz v sibiřských pustinách, kde bylo samozřejmě velice složité zabezpečovat dostatek paliva pro nákladní automobily, a navíc Sibiř skýtala takřka nekonečné zásoby dřeva. Vědecký automobilový ústav alias NAMI (Naučnyj avtomobilnyj institut), jenž měl možnost testovat kořistní německý parní tahač Sachsenberg, tedy zpracoval několik studií v tomto smyslu a v roce 1947 přijala Rada ministrů SSSR dokument, ve kterém se mluvilo též o vývoji parních nákladních automobilů pro lesnaté oblasti. Ústav NAMI proto začal pracovat na experimentálním vozu, který byl hotový v prosinci 1948 a nesl název NAMI-012. Na první pohled vyhlížel jako zcela standardní nákladní vůz, ostatně v konstrukci se využila řada prvků ze sériového vozu JaAZ-200, ale pro pohon sloužil parní tříválec o výkonu 75 kW (100 koní). Automobil dosahoval rychlosti cca 45 km/h a zásoba 400 kg dřeva a 380 litrů vody stačila pro dojezd 100 km. Největší nosnost NAMI-012 činila asi šest tun. Záhy byly postaveny další dva kusy a rozběhly se zkoušky, jež byly v srpnu 1951 zakončeny s pozitivním hodnocením. Vozy si v extrémním klimatu vedly výborně, byly efektivní a spolehlivé, vadila ovšem nízká terénní průchodnost, protože parní stroj poháněl jen zadní kola. Jako další typ tedy vznikl NAMI-018, který již měl pohon všech čtyř kol a byl určený jako tahač pro dřevařský průmysl. Do této role byly přestavěny i dva z prototypů NAMI-012. Byla navržena i varianta NAMI-012B, jež měla spalovat kapalné palivo, konkrétně mazut, nakonec však sovětské parovozy navzdory úspěchu nepřekročily stádium zkoušek a putovaly na vrakoviště.

Řada pokusů šetřit přírodu i palivo
Situace v SSSR i v celém světě se totiž mezitím velice změnila, nedostatek benzinu či nafty se nejevil jako příliš pravděpodobný a zájem o parovozy byl minimální, byť faktem je, že značka Sentinel Waggon Works vyrobila poslední parní automobily až počátkem 50. let. Samozřejmě se příležitostně objevily také snahy nadšenců či velkých automobilek „vzkřísit“ páru, občas za využití osvědčených designů, jindy s úplně novými nápady. Do první kategorie se řadila firma Paxton Motors, v níž jako konzultant působil Abner Doble a která chtěla nabízet vůz Phoenix, který mohl být opatřen i parním motorem, jeho sériová výroba však nikdy nezačala. O parních vozech se znovu začalo mluvit v roce 1967, kdy Kalifornie schválila enormně přísné zákony o výfukových plynech. Záhy se vyrojila obrovská spousta nápadů na alternativní pohony, jež by byly „čistší“, a tak začaly vznikat také nové parní automobily. Kromě nadšenců se angažovaly velké automobilky (hlavně General Motors) a prestižní vědecké instituce jako MIT či Caltech. Zájem o hlídkové parovozy jevila dokonce i kalifornská dálniční policie a další rozvoj nových (či staronových) systémů pohonu podnítila také ropná krize v 70. letech, kvůli které se projekt parního pohonu rozběhl i v automobilce SAAB. Snahy šetřit přírodu a uspořit palivo se ovšem nakonec projevily hlavně ve vylepšování technologií motorů s vnitřním spalováním a parovůz se onoho očekávaného „vzkříšení“ nedočkal, byť někteří nadšenci stále vytrvávali. Patřil mezi ně mj. australský konstruktér Edward „Ted“ Pritchard, který nainstaloval parní pohon do vozu Ford Falcon a v 70. letech jej předváděl i v USA. Reakce byly sice nadšené, jenže objednávky nepřicházely, jelikož parní stroj byl brán jenom jako zábavná kuriozita. Pritchard sice postavil i další parní automobily, ale jeho firma potom zbankrotovala, byť sám konstruktér propagoval svůj oblíbený systém pohonu až do své smrti v roce 2007.

Parní motor ve vozu Škoda Fabia
Stihl ještě založit firmu Pritchard Power Systems, která poté změnila název na Uniflow Power a dosud funguje. Nabízí agregát S5000, který před smrtí Pritchard navrhl a který funguje coby statický generátor elektřiny, tepla, páry, destilované vody či otáček. Právě v této roli jsou dnes parní stroje vidět nejčastěji, jelikož v některých zemích si jich zákazníci cení kvůli schopnosti pracovat na nekvalitní paliva. Existuje tak několik společností, jež poměrně úspěšně prodávají takové parní generátory. Kromě zmíněné australské značky je to také německá firma IAV, jež patří do struktury skupiny Volkswagen Group a vyrábí generátor nazývaný Steamcell. Během 90. let se ale zcela vážně zabývala i parním motorem pro automobily, jenž nesl krycí označení ZEE (Zero Emission Engine), což naznačuje takřka úplnou „čistotu“ pro životní prostředí. Byl to vysoce kompaktní stroj využívající řadu špičkových technologií (např. keramické výhřevné bloky pod kotlem), které řešily téměř všechny nevýhody tradičních parních strojů. Na začátku se zkoušel jednoválec a posléze vznikl tříválec ZEE03, jenž byl umístěn do automobilu Škoda Fabia a z jednoho litru objemu dodával ohromující výkon 164 kW (220 koní). Vůz najezdil po evropských silnicích tisíce kilometrů, spaloval nejrůznější směsi tekutých paliv a neměl žádné vážnější poruchy. Zahřátí motoru ze „studeného“ stavu na plný výkon nikdy netrvalo déle než 30 sekund. Hodnocení testů tedy jasně konstatovalo, že princip ZEE je způsobilý pro sériovou výrobu coby pohon osobních aut, ovšem následný marketingový průzkum ukázal, že pro 90 % zákazníků je parní stroj zcela nepřijatelný, jelikož stále přetrvávají předsudky o jeho technické zastaralosti. Motor ZEE tedy zůstal jen ve fázi testů, byť firma IAV poté začala slavit úspěchy s technicky podobným generátorem Steamcell. Právě tyto stroje stále naznačují, že za určitých podmínek může být parní pohon užitečným pomocníkem.

Nenápadný zájem také od US Army
V posledních letech se v médiích občas mluví o značce Cyclone Power Technologies, která se také zabývá moderními parními stroji. Její systém se však výrazně odlišuje tím, že agregát má uzavřený cyklus, takže se většina páry vrací zpět do oběhu. Pracuje s podstatně vyšší teplotou, díky které se přehřátá pára chová v motoru spíš jako kapalina. Obdobně jako u dalších parních motorů představuje největší výhodu možnost pracovat na široké spektrum paliv, zdůrazňuje se i šetrnost pro životní prostředí, protože delší a intenzivnější spalování logicky produkuje méně emisí. Za zmínku stojí i rychlý start, jelikož tyto motory se údajně dokážou zahřát rychleji než současné diesely. Ve vývoji či testech se nalézá mnoho aplikací této technologie od statických generátorů přes travní sekačky po vojenská vozidla, protože firma Cyclone získala též několik kontraktů od US Army, agentury DARPA a zbrojovky Raytheon. Ozbrojené síly si totiž velmi dobře uvědomují přínos energetického zdroje, který nebude závislý na jakostním palivu, takže parní agregát představuje jedno z možných řešení. Skutečnost, že i moderní terénní vozidlo by mohlo bez problémů užívat parní motor, názorně prokazuje mj. bizarní prostředek Loco Hauk, upravený Jeep Wrangler se šesti koly a parním čtyřválcem o výkonu cca 100 kW. Ačkoliv byl vyroben spíše jako recesistický pokus, který záměrně připomíná parní lokomotivu, mohl by se stát také inspirací pro prakticky použitelný terénní vůz do nejextrémnějších podmínek. Kromě již zmíněné nenáročnosti na kvalitu paliva totiž dosud platí, že parní stroje jsou i pozoruhodně jednoduché a spolehlivé. Není tedy divu, že mají mnoho fanoušků v komunitě „prepperů“ a že občas problesknou zprávy o zájmu automobilek, armád i jiných subjektů, které chtějí mít něco takříkajíc v záloze např. pro hypotetickou situaci další ropné krize. Leccos proto naznačuje, že parní stroje může ještě čekat velký návrat na výsluní.
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Parní motory také ve vzduchu
V době před rozmachem motorů s vnitřním spalováním existovala řada projektů letadel, jež se vyznačovala parním pohonem. Většina však zůstala pouze na úrovni výkresů či modelů a těch několik málo, které se do vzduchu přece jen dostaly, jen prokázalo, že se parní stroj jednoduše nehodí jako zdroj síly pro dlouhodobý kontrolovaný let. Někteří badatelé dosud tvrdí, že bratři Wrightové byli ve skutečnosti až druzí, jelikož je údajně předstihl Gustave Whitehead, jenž už roku 1899 létal se strojem s parním pohonem, ale důkazy ve prospěch tohoto tvrzení jsou stále nespolehlivé. Obdobné pokusy se každopádně příležitostně objevovaly také po úspěchu bratrů Wrightů a aspoň jeden lze popsat jako (víceméně) úspěšný. Bratři George D. Besler a William J. Besler instalovali do dvojplošníku Travel Air 2000 parní dvouválec značky Doble o výkonu 110 kW a dne 12. dubna 1933 uskutečnili první zkušební let. Letoun si vedl velmi dobře a měl pozoruhodně krátký doběh po přistání, za což vděčil snadnému obracení chodu motoru. Stejně ovšem zůstalo jen u pokusů, protože rychlý rozvoj benzinových motorů odsoudil parní motory v letectví k neúspěchu, přestože firma Controlled Steam Dynamics ještě v 60. letech studovala možnost použít parní pohon pro lehký vrtulník Schweizer 300.
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