
TERMOMECHANIKA
14) Vratné změny stavu vodní páry
 U adiabatické změny je rozdíl měrných entalpií vykonaná nebo vynaložená měrná me-

chanická práce.
 Na  obrázku  je  zobrazena  adiabatická  expanze  přehřáté

páry v  turbíně,  kdy přehřátá  pára  expanduje  na  mokrou
páru nebo nebo sytou páru nebo přehřátou páru.

 Teoretický výkon turbíny je P = Qm . ∆i = Qm . (i1 –i2), kde
Qm je hmotnostní průtok páry, i1 je měrná entalpie na vstu-
pu do turbíny a i2 na výstupu.

 Ve výparníku se izobaricky sytá kapalina mění v mokrou
páru  nebo  sytou  páru  a  po-
třebný  tepelný  tok  je  Φ =
Qm . ∆i = Qm . (i2 –i1), kde Qm

je  hmotnostní  průtok  páry,  i1

je měrná entalpie syté kapali-
ny na vstupu do výparníku a i2

je  entalpie  mokré  nebo  syté
páry na výstupu z výparníku.

 V kondenzatoru se  izobaricky
sytá pára nebo mokrá pára mění v sytou kapalinu a  potřebný  tepelný  tok  je Φ = Qm .
∆i = Qm . (i1 –i2), kde Qm je hmotnostní průtok páry, i1 je entalpie mokré nebo syté páry
na vstupu do kondenzátoru a i2 je měrná entalpie syté kapaliny na výstupu z kondenzá-
toru.

 V  přehříváku  páry  se  izoba-
ricky přehřívá  pára  na  vyšší
teplotu a potřebný tepelný tok
je Φ = Qm .  ∆i = Qm . (i2 –i1),
kde  Qm je  hmotnostní  průtok
páry,  i1 je  entalpie  syté  nebo
přehřáté  páry  na  vstupu  do
přehříváku  a  i2 je  měrná
entalpie přehřáté páry na výstupu z přehříváku páry.

 V chladiči se přehřátá pára izobaricky ochlazuje na nižší teplotu a  potřebný  tepelný
tok  je Φ = Qm . ∆i = Qm . (i1 –i2), kde Qm je hmotnostní průtok páry, i1 je entalpie pře-
hřáté syté páry na vstupu do chladiče a i2 je měrná entalpie přehřáté nebo syté páry na
výstupu z chladiče.
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