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ieplny silnik Stirlinga jest pewnego rodzaju ³¹czni-
kiem pomiêdzy silnikiem parowym a silnikiem spali-
nowym. Zasada dzia³ania tego mechanizmu polega na
dop³ywie energii cieplnej z zewn¹trz, podobnie jak
przy silniku parowym.

Pracuj¹cym gazem mo¿e byæ powietrze, hel czy
wodór. Gaz taki nie wymienia siê z otoczeniem, tak jak
w przypadku silnika spalinowego, gdzie po zdetonowa-
niu emitowany jest do atmosfery i staje siê w zasadzie
bezu¿yteczny. Energia cieplna dop³ywaj¹ca do pra-
cuj¹cego gazu mo¿e pochodziæ z ró¿nych Ÿróde³. Mo¿e
to byæ zarówno energia promieniowania s³onecznego
jak i energia pochodz¹ca ze spalania biomasy.

Urz¹dzenie zosta³o opatento-
wane w r. 1816 przez Roberta Stir-
linga, zaœ do jego rozpowszech-
niania i zastosowania w przemy-
œle przyczyni³ siê brat James.

Wed³ug Roberta Stirlinga, po-
trzeba zbudowania nowego typu
maszyny wynika³a g³ównie z uwa-
gi na bezpieczeñstwo robotników,
którzy byli nara¿eni na wybuchy
kot³ów parowych dostarczaj¹cych
przegrzany gaz do silników paro-
wych. Moc silników przemys³o-
wych Stirlinga by³a rzêdu 5000
KM. By³y one u¿ywane w przemy-
œle przez oko³o 100 lat.

Jedna z mo¿liwych wersji dzia-
³ania silnika pokazana zosta³a na
rysunku, zaœ wyczerpuj¹ce opra-
cowanie zasady dzia³ania silnika
i gotowe do konstrukcji plany sil-
ników dostêpne s¹ w jêzyku an-
gielskim pod has³em ,,Koichi Hi-
rata”, albo ,,Stirling Engines for
beginners” – warto poszukaæ w in-
ternecie.

Maj¹c na uwadze, i¿ maszyna
ta nie by³a przedmiotem naucza-
nia nawet dla studentów wydzia-
³ów mechanicznych, zdumiewaj¹-
cym wydaje siê fakt, i¿ NASA wyko-
rzystuje obecnie silnik ten w pro-
gramie Marsa, dostarczaj¹c moc
100 W.

Jedna z pasa¿erskich ³odzi
podwodnych w Szwecji jest wypo-
sa¿ona w cztery silniki Stirlinga
o mocy 75 KW ka¿dy.

Holenderska firma ENATEC
CHP (http://www. enatec.com)
produkuje domowe urz¹dzenie
do ogrzewania o mocy 26 KW i za-
razem generator napêdzany silni-
kiem Stirlinga o mocy 1 KW. Og-
rzewanie odbywa siê przez spa-
lanie biomasy. Wielkoœæ central-
nego pieca do ogrzewania grzej-
ników i generatora nie jest wiê-
ksza od obecnie stosowanych kot-
³ów na biomasê. Jeœli urz¹dzenie
produkowane przez ENATEC CHP
oka¿e siê sukcesem, europejskie
domostwa stan¹ siê ekologicz-

nymi stacjami produkcji energii odnawialnej.
W ma³ej Holandii 5% domów, co stanowi liczbê 200

tys., zaopatrzonych bêdzie w te urz¹dzenia cieplno-ele-
ktryczne. W ten sposób roczne zapotrzebowanie na
gaz spadnie o 77 milionów me-trów szeœciennych.

Nale¿y wiêc zagospodarowaæ ka¿dy nieu¿ytek roœli-
nami prze-znaczonymi na biomasê, aby stworzyæ za-
plecze na lepsz¹ i tañsza przysz³oœæ.

Szersze informacje na temat historii urz¹dzenia
i rozwoju jego zastosowania dostêpne s¹ pod adresem
http://www.stirlingengine. com.

nades³a³ Marek Ficiñski
mficinski@verizon.net
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SILNIK STIRLINGA NA BIOMASE!,


