James Watt

James Watt se narodil 19. 1. 1736 v Greenocku v jihozápadním Skotsku. Do obecné školy
za al chodit až v patnácti letech ale nejrad ji se u il pracovat s kovem a d evem v otcov
díln . V devatenácti letech. odjel do Londýna, kde ho p ijal do u ení mistr Morgan, který byl
znám p esnými matematickými p ístroji. Po návratu do Skotska s stal mechanikem na
univerzit v Glasgow.
V té dob již existovaly „oh ové stroje“ s parním pohonem vynálezce Thomase Newcomena,
ale bez velkého praktického využití. Když dostal do dílny na univerzit k oprav školní model
tohoto oh ového stroje zjistil, že zdánliv jednoduchá oprava se rozrostla ve složitý problém,
který se nedal vy ešit bez d kladného studia vlastností páry. Objevil p í inu závady a
nedostatky Newcomenova principu a za al pracovat na vlastní konstrukci výkonn jšího a
úsporn jšího parního stroje, na který. získal v roce 1769 patent.
Dokonalá funkce parního válce závisela na vyvrtání hladké vnit ní st ny. Shodou okolností
byl v té dob nalezen p esný zp sob vrtání d lových hlavní, který se dal použít i pro
opracování vnit ní plochy válce parního stroje a tak se mu v roce 1775 poda ilo v Boultonov
továrn v Birminghamu dokon it montáž prvních dvou parních stroj . Jeden byl ur en k
pohonu dmychadla vysoké pece a druhý erpal vodu v uhelných dolech. Jeho parní stroje
m ly o dv t etiny nižší spot ebu paliva než stejn výkonné Newcomenovy oh ové stroje,
protože v nich použil další zlepšení - kondenzaci páru mimo parní válec. I když m l na sv j
parní stroj mnoho objednávek, stále jej zdokonaloval.
P vodní parní stroje se daly použít jen tam, kde síla páry p sobila pouze v jednom sm ru v
p ímé dráze a nemohly tedy roztá et kola stroj . Po ad pokus se mu poda ilo vymyslet a v
roce 1782 patentovat. planetový p evod p ímo arého pohybu na rota ní a sestrojit tak
univerzální parní stroj. P itom p išel na nápad využít k práci obou zdvih pístu ve válci a tak
se zrodil dvoj inný parní stroj, který dával dvojnásobný výkon než d ív jší jedno inné parní
stroje. Jeho dalším objevem byl odst edivý regulátor otá ek. Parní stroj pak postupn
nahradil vodní kolo a stal se prvním na p írodních podmínkách nezávislým zdrojem energie v
lidských d jinách a znamenal pro technický rozmach a rozvoj pr myslu zcela revolu ní
vynález.
Watt se soust edil výhradn na stabilní stroje k pohonu erpadel, d lních stroj a podobných
za ízení, ale nikdy nev il v jejich uplatn ní v doprav . Zatímco u automobil m l pravdu,
parolodi a parní lokomotivy prokázaly, že i tak geniální vynálezce se m že mýlit.

V roce 1800 p edal Watt a jeho spole ník Boulton závod do rukou svých syn . Watt odešel
do ústraní na statek ve Walesu. ást svého majetku v noval glasgowské univerzit a ve svém
rodném Greenocku z ídil v deckou knihovnu. Za zásluhy o technický pokrok mu byl ud len
estný doktorát na univerzit v Glasgow , stal se lenem Královské spole nosti v Londýn ,
V decké spole nosti v Edinburghu a francouzské Akademie v d v Pa íži.
Zem el 25. srpna 1819 ve svém dom v Heatfieldu u Birminghamu a byl pochován na
h bitov ve Westminsterském opatství mezi velikány anglické historie s epitafem: „Zdroje své
zem rozší il, lov ka moc rozmnožil.“
Jednotkou výkonu je dnes v soustav SI jeden watt. D íve byla používána pro m ení výkonu
jednotka HP (horse-power - ko ská síla) resp. k (k ). Vznikla prý v dob , kdy se jednotlivé
parní stroje vyráb ly „na míru“ a Watt dostal objednávku na parní stroj k pohonu erpadla,
které dosud pohán l k , a zákazník požadoval stejný výkon stroje. erpadlo plnilo osm
hodin vodu do sud a z toho bylo vypo teno, že v pr m ru bylo za 1 sekundu dopraveno 500
liber vody do výšky 1 stopy. Watt v parní stroj za stejných podmínek vy erpal 550 liber vody
a tento výkon - 1 HP - se stal na dlouhou dobu jednotkou pro m ení výkonu.

