
TERMOMECHANIKA
29) Příklady řešení oběhů strojů
 Příklad: Čtyřdobý  zážehový  motor  má otáčky 4500  min-1,  zdvihový  objem 250

cm3, kompresní poměr 8,7 a stupeň izochorického zvýšení tlaku je 2,3. Motor nasává
směs o teplotě 19°C a tlaku 0,1 MPa. Vypočte stavové veličiny v hlavních bodech cyk-
lu a termickou účinnost daného oběhu. Pro směs i spaliny v pracovním prostoru je adi-
abatický exponent 1,4, měrná plynová konstanta je 287 J.kg-1.K-1, měrná tepelná kapa-
cita při stálém objemu 717 J.kg-1.K-1 a měrná tepelná kapacita při stálém tlaku 1005
J.kg-1.K-1.

 [Výsledek: p1 = 0,1 MPa, V1 = 282,5 cm3, t1 = 19°C, p2 = 2,064 MPa, V2 =
32,5 cm3, t2 = 420,4°C, p3 = 4,747 MPa, V3 = 32,5 cm3, t3 = 1321,8°C, p4 =
0,23 MPa, V4 = 282,5 cm3, t4 = 398,7°C, QP = 217,9 J, QP = 91,8 J,  ηt =
0,5787]

 Příklad: Čtyřdobý vznětový motor se zdvihovým objemem 400 cm3, kompresním
poměrem  17,4,  stupněm  izochorického  zvýšení  tlaku  1,9  a  stupněm  izobarického
zvětšení objemu je 1,4 nasaje vzduch o tlaku 0,1 MPa a teplotě 12°C. Vypočte stavové
veličiny v hlavních bodech cyklu, přivedené a odvedené teplo v oběhu a termickou
účinnost daného čtyřdobého vznětového motoru. Pro vzduch, směs i pro spaliny je adi-
abatický exponent  1,4,  měrná  plynová  konstanta  je  287  J.kg-1.K-1,  měrná  tepelná
kapacita při  stálém objemu 717 J.kg-1.K-1 a měrná tepelná kapacita  při  stálém tlaku
1005 J.kg-1.K-1.

[Výsledek: p1 = 0,1 MPa, V1 = 424,4 cm3, t1 = 12°C, p2 = 5,45 MPa, V2 =
24,4 cm3, t2 = 620,3°C, p3 = 10,36 MPa, V3 = 24,4 cm3, t3 = 1424,3°C, p4 =
10,36 MPa, V4 = 34,2 cm3, t4 = 2103,2°C, p5 = 0,304 MPa, V5 = 424,4 cm3, t5

= 593,54°C, QP = 653,1 J, QO = 216,3 J, ηt = 0,668]
 Příklad: V uzavřeném cyklu plynové turbíny obíhá hmotnostní  průtok 0,9 kg.s-1

pracovního plynu s adiabatickým exponentem 1,4, měrnou plynovou konstantou 287
J.kg-1.K-1, měrná tepelná kapacita při stálém objemu 717 J.kg-1.K-1 a měrnou tepelnou
kapacitou při stálém tlaku 1005 J.kg-1.K-1. Plyn vstupuje do turbokompresoru o teplotě
26°C a tlaku 0,1 MPa a v kompresoru je plyn stlačen na tlak 0,95 MPa. Ve spalovací
komoře je plynu za stálého tlaku přivedeno měrné teplo 1200 kJ.kg-1. Vypočte stavové
veličiny v hlavních bodech cyklu, teoretický výkon cyklu a jeho termickou účinnost.

[Výsledek: p1 = 0,1 MPa, v1 = 0,858 cm3, t1 = 26°C, p2 = 0,95 MPa, v2 =
0,172 cm3, t2 = 296°C, p3 = 0,95 MPa, v3 = 0,533 cm3, t3 = 1490°C, p4 = 0,1
MPa, v4 = 2,66 cm3, t4 = 653,6°C, QP = 1200000 J, QO = 630738 J,  ηt =
0,475, Pt = 512,3 kW]

 Příklad: Vypočtěte termickou účinnost Clausius-Rankinova cyklu, jestliže do parní
turbíny přivádíme přehřátou páru o tlaku 3 MPa a teplotě 550°C a po adiabatické ex-
panzi z turbíny odchází  mokrá pára o suchosti  90%. Dále vypočte teoretický výkon
parní turbíny a tepelný výkon parního kotle, jestliže hmotnostní průtok páry turbínou
je 4 kg.s-1.

[Výsledek: i1 = 191,9 kJ.kg-1, i4 = 3570 kJ.kg-1, i5 = 2340 kJ.kg-1, ηt = 0,364,
PT = 4920 kW, PKO = 13512 kW]


