
Příklady k     opakování TERMOMECHANIKY  

P1) Jaký teoretický výkon musí mít elektrický vařič, aby se 12,5 litrů vody o teplotě 14°C za 15 
minuty ohřálo  na teplotu  65°C,  jestliže  hustota  vody je  1000 kg.m-3 a  její  měrná tepelná 
kapacita je 4186 J.kg-1.K-1? Tepelné ztráty s okolím zanedbejte.

P2) Vypočtěte potřebný teoretický výkon elektrického vařiče, který za 2 minuty ohřeje 0,75 l vody 
o hustotě 1000 kg.m-3 z teploty 15 °C na teplotu 100°C, jestliže měrná tepelná kapacita vody 
je 4186 J.kg-1.K-1 a tepelné ztráty s okolím zanedbejte.

P3) Vypočtěte potřebný teoretický výkon elektrického vařiče, který za 12 minut přemění 2,6 kg 
ledu o teplotě -12 °C ve vodu o teplotě 53 °C. Měrná tepelná kapacita ledu je 2095 J.kg-1.K-1, 
měrná tepelná kapacita vody je 4186 J.kg-1.K-1 a měrné skupenské teplo tání ledu je 334 kJ.kg-

1. Tepelné ztráty s okolím zanedbejte.
P4) Vypočtěte potřebný teoretický výkon elektrického vařiče, který za 35 minut přemění 2,1 kg 

vody o teplotě 17 °C v páru. Teplota varu je 100°C, měrná tepelná kapacita vody je 4186 J.kg-

1.K-1 a měrné skupenské teplo výparné je 2258 kJ.kg-1. Tepelné ztráty s okolím zanedbejte.
P5) Vypočtěte potřebný teoretický výkon elektrického vařiče, který za 25 minut přemění 1,6 kg 

ledu o teplotě -6 °C v páru. Teplota tání ledu je 0°C, teplota varu je 100°C, měrná tepelná 
kapacita  ledu  je  2095  J.kg-1.K-1,  měrná  tepelná  kapacita  vody  je  4186  J.kg-1.K-1 měrné 
skupenské teplo tání ledu je 334 kJ.kg-1 a měrné skupenské teplo výparné je 2258 kJ.kg-1. 
Tepelné ztráty s okolím zanedbejte.

P6) V uzavřené nádobě se stálým atmosférickým tlakem je 2,8 kg ledu o teplotě -4°C. Vypočtěte, 
za  jak  dlouho  se  na  vařiči  o  výkonu  7,5  kW  přemění  led  v  páru  o  teplotě  120°C  (za 
normálního atmosférického tlaku).  Teplota  tání  ledu je 0°C, teplota  varu je 100°C, měrná 
tepelná kapacita ledu je 2095 J.kg-1.K-1, měrná tepelná kapacita vody je 4186 J.kg-1.K-1 měrná 
tepelná kapacita páry je 95000 J.kg-1.K-1, měrné skupenské teplo tání ledu je 334 kJ.kg-1 a 
měrné skupenské teplo výparné je 2258 kJ.kg-1. Tepelné ztráty s okolím zanedbejte.

P7) Kolik vody o teplotě 14°C musíme nalít do nádoby s ocelovým válcem o průměru 120 mm, 
délce 60 mm a teplotě  95°C,  aby se  válec po vyrovnání  teplot  ochladil  na 26°C?  Měrná 
tepelná  kapacita  vody je  4186  J.kg-1.K-1 a  měrná  tepelná  kapacita  oceli  je  461  J.kg-1.K-1. 
Tepelné ztráty s okolím zanedbejte.

P8) Do nádoby s 6,4 l vody o teplotě 21°C přidáme 2,6 l vody o teplotě 53°C. Vypočtěte teplotu 
vody v nádobě po vyrovnání teplot, měrná tepelná kapacita vody je 4186 J.kg-1.K-1. Tepelné 
ztráty s okolím zanedbejte.

P9) Do nádoby s 5,3 kg vody o teplotě 12°C vložíme ocelové těleso o hmotnosti 6,4 kg a teplotě 
92°C  (předpokládáme,  že  těleso  je  celé  ponořené).  Vypočtěte  teplotu  vody po  vyrovnání 
teplot. Měrná tepelná kapacita vody je 4186 J.kg-1.K-1 a měrná tepelná kapacita oceli je 461 
J.kg-1.K-1. Tepelné ztráty s okolím zanedbejte.

P10) Do nádoby s 4,5 kg vody o teplotě 81°C vložíme 2,6 kg ledu o teplotě 0°C. Vypočtěte teplotu 
směsi po vyrovnání teplot, případně kolik ledu ve vodě zůstane. Měrná tepelná kapacita ledu 
je 2095 J.kg-1.K-1, měrná tepelná kapacita vody je 4186 J.kg-1.K-1 a měrné skupenské teplo tání 
ledu je 334 kJ.kg-1.

P11) Do nádoby s 4,1 kg vody o teplotě 15°C vložíme 3,6 kg ledu o teplotě 0°C. Vypočtěte teplotu 
směsi po vyrovnání teplot, případně kolik ledu ve vodě zůstane. Měrná tepelná kapacita ledu 
je 2095 J.kg-1.K-1, měrná tepelná kapacita vody je 4186 J.kg-1.K-1 a měrné skupenské teplo tání 
ledu je 334 kJ.kg-1. Tepelné ztráty s okolím zanedbejte.

P12) V nádobě je 2,7 kg ledu o teplotě  0°C. Vypočtěte kolik  vody o teplotě  46°C musíme do 
nádoby nalít, aby po vyrovnání teplot byla v nádobě voda 15°C teplá. Měrná tepelná kapacita 
ledu je 2095 J.kg-1.K-1,  měrná tepelná kapacita vody je 4186 J.kg-1.K-1 a měrné skupenské 
teplo tání ledu je 334 kJ.kg-1. Tepelné ztráty s okolím zanedbejte.

P13) V nádobě je 5,8 kg ledu o teplotě -9°C. Vypočtěte kolik vody o teplotě 73°C musíme do 
nádoby nalít, aby po vyrovnání teplot byla v nádobě voda 19°C teplá. Měrná tepelná kapacita 



ledu je 2095 J.kg-1.K-1,  měrná tepelná kapacita vody je 4186 J.kg-1.K-1 a měrné skupenské 
teplo tání ledu je 334 kJ.kg-1. Tepelné ztráty s okolím zanedbejte.

P14) Do nádoby se 5,3 kg vody o teplotě 21°C vložíme 2,6 kg ledu o teplotě -12°C. Vypočtěte 
teplotu  směsi  po  vyrovnání  teplot,  případně  kolik  ledu  ve  vodě  zůstane.  Měrná  tepelná 
kapacita  ledu  je  2095  J.kg-1.K-1,  měrná  tepelná  kapacita  vody je  4186  J.kg-1.K-1 a  měrné 
skupenské teplo tání ledu je 334 kJ.kg-1. Tepelné ztráty s okolím zanedbejte.

P15) Do nádoby se 5,2 kg vody o teplotě 64°C vložíme 1,9 kg ledu o teplotě  -8°C. Vypočtěte 
teplotu  směsi  po  vyrovnání  teplot,  případně  kolik  ledu  ve  vodě  zůstane.  Měrná  tepelná 
kapacita  ledu  je  2095  J.kg-1.K-1,  měrná  tepelná  kapacita  vody je  4186  J.kg-1.K-1 a  měrné 
skupenské teplo tání ledu je 334 kJ.kg-1. Tepelné ztráty s okolím zanedbejte.

P16) V nádobě o objemu 2,6 m3 je vzduch o teplotě 21°C a tlaku 0,43 MPa. Vypočtěte počáteční 
hustotu vzduchu v nádobě. Dále vypočtěte jeho tlak, jestliže se následně objem nádoby sníží 
na 1,8 m3 a teplota vzduchu se v nádobě současně zvýší na 82°C. Měrná plynová konstanta 
vzduchu je 287 J.kg-1.K-1.

P17) Potrubím o vnitřním průměru 42 mm proudí rychlostí 36 m.s-1 vzduch o teplotě 38°C a tlaku 
0,33 MPa. Vypočtěte hmotnostní průtok vzduchu potrubím, jestliže měrná plynová konstanta 
vzduchu je 287 J.kg-1.K-1.

P18) V uzavřené nádobě je 26 kg vzduchu o teplotě  21°C a tlaku 0,44 MPa. Vypočtěte objem 
vzduchu v nádobě a dále jeho tlak, jestliže se následně teplota vzduchu v uzavřené nádobě 
zvýší na 135°C. Měrná plynová konstanta vzduchu je 287 J.kg-1.K-1.

P19) V uzavřené nádobě je 26 kg vzduchu o hustotě  4,35 kg.m-3 a tlaku 0,48 MPa. Vypočtěte 
teplotu vzduchu v nádobě a objem nádoby. Měrná plynová konstanta vzduchu je 287 J.kg-1.K-

1.
P20) V nádobě s posuvným pístem o počátečním objemu 0,535 m3 je vzduch o tlaku 0,41 MPa a 

teplotě  23°C.  Vypočtěte  hmotnost  vzduchu  v nádobě  a  dále  vypočtěte  objem  vzduchu  v 
nádobě, jestliže se následně jeho teplota zvýší za neměnného tlaku na 158°C.

P21) Ve válci s posuvným pístem o počátečním objemu 450 cm3 je vzduch o tlaku 0,35 MPa a 
teplotě  25°C.  Vypočtěte  hmotnost  vzduchu v nádobě a dále  vypočtěte  teplotu  vzduchu ve 
válci, jestliže se následně izobaricky zvýší jeho objem na 650 cm3.

P22) V tlakové nádobě s posuvným pístem s objemem 0,43 dm3 je vzduch o tlaku 0,11 MPa a 
teplotě 21°C. Vypočtěte hmotnost vzduchu v nádobě a objem vzduchu v nádobě, jestliže se 
jeho teplota izobaricky zvýší na 117°C. Měrná plynová konstanta vzduchu je 287 J.kg-1.K-1.

P23) V nádobě s proměnlivým objemem 2,1 m3 je 12,4 kg vzduchu o teplotě 26°C. Vypočtěte tlak 
vzduchu v nádobě, jestliže měrná plynová konstanta vzduchu je 287 J.kg-1.K-1. Dále vypočtěte 
objem vzduchu  v této  nádobě,  jestliže  se  při  stálém tlaku  jeho  teplota  následně  zvýší  na 
115°C.

P24) V uzavřené nádobě s objemem 2,1 m3 je vzduch o tlaku 0,53 MPa a teplotě 26°C. Vypočtěte 
hmotnost vzduchu v nádobě a dále vypočtěte jeho tlak, jestliže se následně teplota vzduchu 
v nádobě zvýší na 210°C.

P25) V nádobě s objemem 2,06 m3 je vzduch o tlaku 0,26 MPa a teplotě 21°C. Vypočtěte hmotnost 
vzduchu v nádobě a dále vypočtěte jeho teplotu, jestliže se následně tlak vzduchu v nádobě 
izochoricky zvýší na 0,37 MPa.

P26) V uzavřené nádobě o objemu 2,6 m3 je vzduch o teplotě 17°C a tlaku 0,42 MPa. Vypočtěte 
hmotnost vzduchu v nádobě a jeho tlak a objem, jestliže se teplota vzduchu v nádobě zvýší na 
225°C. Měrná plynová konstanta vzduchu je 287 J.kg-1.K-1.

P27) V tlakové nádobě s posuvným pístem s objemem 0,43 dm3 je vzduch o tlaku 0,12 MPa a 
teplotě 21°C. Vypočtěte hmotnost vzduchu v nádobě a tlak vzduchu v nádobě, jestliže se jeho 
objem při neměnné teplotě sníží na 0,15 dm3. Měrná plynová konstanta vzduchu je 287 J.kg-

1.K-1.
P28) Ve válci pístového kompresoru o objemu 640 cm3 je vzduch o teplotě 21°C a tlaku 0,08 MPa. 

Vypočtěte  hmotnost  vzduchu  ve  válci  při  tomto  tlaku  a  teplotě,  jestliže  měrná  plynová 
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konstanta vzduchu je 287 J.kg-1.K-1. Dále vypočtěte tlak vzduchu ve válci kompresoru pokud 
se itotermicky zmenší objem na 120 cm3.

P29) Ve válci pístového kompresoru o objemu 110 cm3 je vzduch o teplotě 18°C a tlaku 0,34 MPa. 
Vypočtěte  hmotnost  vzduchu  ve  válci  při  tomto  tlaku  a  teplotě,  jestliže  měrná  plynová 
konstanta vzduchu je 287 J.kg-1.K-1. Dále vypočtěte objem vzduchu ve válci kompresoru po 
izotermické expanzi na tlak 0,09 MPa.

P30) V tlakovém válci pístového kompresoru s posuvným pístem o objemu 0,00045 m3 je vzduch s 
tlakem 0,11 MPa a teplotou 14°C. Vypočtěte tlak a teplotu vzduchu ve válci, jestliže se jeho 
objem bez sdílení tepla s okolím sníží na 0,00012 m3. Měrná plynová konstanta vzduchu je 
287 J.kg-1.K-1.Adiabatický exponent  vzduchu je 1,4.

P31) Ve válci pístového kompresoru o objemu 65 cm3 je vzduch o teplotě 137°C a tlaku 0,42 MPa. 
Vypočtěte  objem  a  teplotu  vzduchu  po  jeho  adiabatické  expanzi  na  tlak  0,11  MPa. 
Adiabatický exponent je 1,4 a měrná plynová konstanta vzduchu je 287 J.kg-1.K-1.

P32) V tlakovém válci pístového kompresoru o počátečním objemu 410 cm3 je vzduch o teplotě 
15°C a tlaku 0,12 MPa. Vypočtěte objem a teplotu vzduchu po jeho adiabatické kompresi na 
tlak 0,42 MPa. Adiabatický exponent vzduchu je 1,4 a měrná plynová konstanta vzduchu je 
287 J.kg-1.K-1.

P33) Ve válci pístového kompresoru o objemu 0,112 dm3 je vzduch o teplotě 186°C a tlaku 0,43 
MPa. Vypočtěte tlak a teplotu vzduchu po jeho expanzi bez sdílení tepla na objem 0,325 dm3. 
Adiabatický exponent je 1,4 a měrná plynová konstanta vzduchu je 287 J.kg-1.K-1.

P34) Ve válci pístového kompresoru je při nasátí vzduch o objemu 0,55 dm3, teplotě 23°C a tlaku 
0,09 MPa. Vypočtěte velikost absolutní práce při izotermické kompresi vzduchu ve válci na 
tlak  0,42  MPa,  jestliže  měrná  plynová  konstanta  vzduchu  je  287  J.kg-1.K-1,  adiabatický 

exponent je 1,4 a pro izotermickou změnu platí vztah 
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P35) Ve válci pístového kompresoru je při nasátí vzduch o objemu 75 cm3, teplotě 23°C a tlaku 
0,39 MPa. Vypočtěte velikost absolutní práce při izotermické expanzi vzduchu ve válci na 
tlak  0,08  MPa,  jestliže  měrná  plynová  konstanta  vzduchu  je  287  J.kg-1.K-1,  adiabatický 

exponent je 1,4 a pro izotermickou změnu platí vztah 
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P36) Ve válci pístového kompresoru je při nasátí vzduch o objemu 0,55 dm3, teplotě 23°C a tlaku 
0,09 MPa. Vypočtěte velikost absolutní práce při adiabatické kompresi vzduchu ve válci na 
tlak  0,42  MPa,  jestliže  měrná  plynová  konstanta  vzduchu  je  287  J.kg-1.K-1,  adiabatický 

exponent je 1,4 a pro adiabatickou změnu platí vztah 
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P37) V pracovním prostoru kompresoru je vzduch o objemu 810 cm3, teplotě 24°C a tlaku 0,12 
MPa.  Vypočtěte  teplotu  vzduchu  po  kompresi,  jestliže  při  ní  v  jednom pracovním cyklu 
vykonáme práci 235 J a chlazením odvedeme teplo 195 J. Měrná plynová konstanta vzduchu 
je 287 J.kg-1.K-1, měrná tepelná kapacita vzduchu při stálém objemu je 717 J.kg-1.K-1 a měrná 
tepelná kapacita vzduchu při stálém tlaku je 1005 J.kg-1.K-1.

P38) V pracovním prostoru kompresoru je vzduch o objemu 110 cm3, teplotě 245°C a tlaku 0,43 
MPa. Vypočtěte teplotu vzduchu po expanzi, jestliže při ní v jednom pracovním cyklu vzduch 
vykoná práci 215 J a vzduchu je dodano teplo 164 J. Měrná plynová konstanta vzduchu je 287 
J.kg-1.K-1, měrná tepelná kapacita vzduchu při stálém objemu je 717 J.kg-1.K-1 a měrná tepelná 
kapacita vzduchu při stálém tlaku je 1005 J.kg-1.K-1.

P39) Ve válci o objemu 0,53 litru je vzduch o tlaku 0,12 MPa a teplotě 26°C. Vypočtěte teplotu 
vzduchu  a  jeho  objem  po  adiabatické  kompresi  na  tlak  0,64  MPa  a  užitím  první  věty 
termodynamiky určete množství vynaložené práce. Měrná plynová konstanta vzduchu je 287 
J.kg-1.K-1, měrná tepelná kapacita vzduchu při stálém objemu je 717 J.kg-1.K-1 a adiabatický 
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exponent je 1,4.
P40) Ve válci o objemu 85 cm3 je vzduch o tlaku 0,37 MPa a teplotě 164°C. Vypočtěte teplotu 

vzduchu  a  jeho  objem  po  adiabatické  expanzi  na  tlak  0,08  MPa  a  užitím  první  věty 
termodynamiky určete množství vynaložené práce. Měrná plynová konstanta vzduchu je 287 
J.kg-1.K-1, měrná tepelná kapacita vzduchu při stálém objemu je 717 J.kg-1.K-1 a adiabatický 
exponent je 1,4.

P41) Kolik tepla musíme přivést 1,53 kg vzduchu o teplotě 26°C a tlaku 0,64 MPa, aby vykonal při 
stálém tlaku objemovou práci 12,8 kJ. Dále vypočtěte konečnou teplotu a objem vzduchu. 
Měrná  plynová  konstanta  vzduchu  je  287  J.kg-1.K-1,  měrná  tepelná  kapacita  vzduchu  při 
stálém objemu je 717 J.kg-1.K-1 a adiabatický exponent je 1,4.

P42) V pracovním prostoru kompresoru o objemu 640 cm3 je vzduch o teplotě 21°C, tlaku 0,08 
MPa  Vypočtěte  teplotu  vzduchu  a  objem  pracovního  prostoru  pokud  se   tlak   vzduchu 
izotermicky zvýší  na 0,53 MPa.  Dále vypočtěte,  jaká bude vynaložena  objemová práce a 
množství sděleného tepla? Měrná plynová konstanta vzduchu je 287 J.kg-1.K-1, měrná tepelná 
kapacita vzduchu při stálém objemu je 717 J.kg-1.K-1 a adiabatický exponent je 1,4. Absolutní 

práci vypočtěte ze vztahu 
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P43) V pracovním prostoru kompresoru o objemu 64 cm3 je vzduch o teplotě 26°C, tlaku 0,53 MPa 
Vypočtěte teplotu vzduchu a objem pracovního prostoru pokud se  tlak  vzduchu izotermicky 
zníží  na  0,09  MPa.  Dále  vypočtěte,  jaká  bude  vynaložena  objemová  práce  a  množství 
sděleného tepla? Měrná plynová konstanta vzduchu je 287 J.kg-1.K-1, měrná tepelná kapacita 
vzduchu při stálém objemu je 717 J.kg-1.K-1 a adiabatický exponent je 1,4. Absolutní práci 

vypočtěte ze vztahu 
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P44) Ocelová rovinná stěna o tloušťce 15 mm a rozměrech 900 mm x 750 mm odděluje proudící 
vodu o stálé teplotě 21°C a proudící  horký vzduch o konstantní teplotě  245°C. Vypočtěte 
velikost součinitele prostupu tepla stěnou, tepelný tok stěnou a množství sděleného tepla mezi 
vodou a vzduchem za 25 minut, jestliže součinitel přestupu tepla pro vodu je 1100 W.m-2.K-1, 
součinitel přestu tepla pro vzduch je 120 W.m-2.K-1 a součinitel tepelné vodivosti stěny je 47 

W.m-1.K-1. Pro výpočet součinitele prostupu tepla použijte vztah 
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P45) V souproudém ohříváku je voda ohřívána spalinami. Do ohříváku 1,25 kg vody o teplotě 65°C 
a odvádíme jí o teplotě 85°C. Vypočtěte hmotnostní průtok spalin ohřívákem a teplosměnnou 
plochu výměníku, jestliže spaliny do něho přivádíme o teplotě 445°C a odvádí je o teplotě 
155°C. Měrná tepelná kapacita vzduchu je 1005 J.kg-1.K-1, měrná tepelná kapacita chladící 
vody je  4186 J.kg-1.K-1 a  součinitel  prostupu tepla  ve  výměníku je  36  W.m-2.K-1.  Střední 

logaritmický rozdíl teplot se vypočte ze vztahu 
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P46) V souproudém chladiči ochlazujeme vodou vzduch a do výměníku přivádíme jeho hmotnostní 
množství  0,125  kg.s-1 o  tlaku  0,4  MPa  a  teplotě  155°C.  Vzduch  z  chladiče  odvádíme  o 
stejném tlaku a teplotě 32°C. Vzduch je ochlazován 1,25 kg.s-1 vody přiváděné o teplotě 12°C. 
Vypočtěte  teplotu  vody na  výstupu  z  chladiče  a  teplosměnnou  plochu  výměníku,  jestliže 
měrná tepelná kapacita vzduchu je 1005 J.kg-1.K-1, měrná tepelná kapacita chladící vody je 
4186 J.kg-1.K-1 a součinitel prostupu tepla ve výměníku je 25 W.m-2.K-1. Střední logaritmický 

rozdíl teplot se vypočte ze vztahu 
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P47) Do souproudého parního ohříváku vody přivádíme hmotnostní množství 8,25 kg.s-1 přehřáté 
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páry o tlaku 1,5 MPa a teplotě 230°C a odvádíme z něho sytou páru o stejném tlaku. Voda je 
ohřívána z teploty 65°C na teplotu 82°C. Vypočtěte hmotnostní průtok vody a teplosměnnou 
plochu výměníku, jestliže měrná tepelná vody je 4186 kJ.kg-1.K-1 a součinitel prostupu tepla 
ve  výměníku  je  1150  W.m-2.K-1.  Střední  logaritmický rozdíl  teplot  se  vypočte  ze  vztahu 
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P48) Do souproudého parního ohříváku vody přivádíme hmotnostní množství 2,25 kg.s-1 přehřáté 
páry o tlaku 0,3 MPa a teplotě 330°C a odvádíme z něho přehřátou páru o stejném tlaku a 
teplotě 160°C. Hmotnostní průtok vody 6,735 kg.s-1 je ohříván z teploty 65°C. Vypočtěte 
teplotu vody na výstupu z ohříváku a teplosměnnou plochu, jestliže měrná tepelná vody je 
4186  kJ.kg-1.K-1 a  součinitel  prostupu  tepla  ve  výměníku  je  1150  W.m-2.K-1.  Střední 

logaritmický rozdíl teplot se vypočte ze vztahu 
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P49) V protiproudém rekuperačním ohříváku je voda ohřívána spalinami s hmotnostním průtokem 
5,45 kg.s-1, vstupní teplotě 480°C a výstupní teplotě 345°C. Vodu do ohříváku přivádíme o 
teplotě 65°C a ohříváme jí na teplotu 82°C. Vypočtěte hmotnostní průtok vody výměníkem a 
teplosměnnou  plochu  výměníku,  jestliže  měrná  tepelná  kapacita  spalin  je  1005  J.kg-1.K-1, 
měrná tepelná kapacita vody je 4186 J.kg-1.K-1 a součinitel prostupu tepla ve výměníku je 95 

W.m-2.K-1. Střední logaritmický rozdíl teplot se vypočte ze vztahu 
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P50) V protiproudém parním ohříváku je ohřívána voda. Do ohříváku přivádíme hmotnostní průtok 
4,35 kg.s-1 přehřáté páry o tlaku 0,4 MPa a teplotě 340°C, kterou odvádíme o stejném tlaku a 
teplotě 180°C. Vodu přivádíme o tlaku 0,35 MPa a o teplotě 60°C s hmotnostním průtokem 
12,3 kg.s-1.  Vypočtěte  teplotu  vody na výstupu a  teplosměnnou plochu výměníku,  jestliže 
měrná tepelná kapacita vody je 4186 J.kg-1.K-1 a součinitel  prostupu tepla ve výměníku je 

1200 W.m-2.K-1. Střední logaritmický rozdíl teplot se vypočte ze vztahu 
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P51) Do souproudého  kondenzátoru  se  přivádí  sytá  pára  o  tlaku  0,2  MPa.  Z kondenzátoru  je 
odváděna sytá kapalina o stejném tlaku a teplotě. Pára je ochlazována hmotnostním průtokem 
2,15 kg.s-1 vody, která je do výměníku přiváděna o teplotě 70°C a teplota odváděné vody je 
90°C.  Vypočtěte  hmotnostní  průtok  vody výměníkem  a  teplosměnnou  plochu  výměníku, 
jestliže měrná tepelná kapacita chladící vody je 4186 J.kg-1.K-1 a součinitel prostupu tepla ve 
výměníku  je  1250  W.m-2.K-1.  Střední  logaritmický  rozdíl  teplot  se  vypočte  ze  vztahu 
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P52) Do souproudého kondenzátoru se přivádí 0,85 kg.s-1 mokré páry o suchosti 97% a tlaku 0,3 
MPa. Z kondenzátoru je odváděna sytá kapalina o stejném tlaku a teplotě. Pára je ochlazována 
vodou přiváděnou do výměníku o teplotě 65°C a teplota odváděné vody je 85°C. Vypočtěte 
hmotnostní průtok vody výměníkem a teplosměnnou plochu výměníku, jestliže měrná tepelná 
kapacita  chladící  vody je 4186 J.kg-1.K-1 a  součinitel  prostupu tepla  ve výměníku je 1150 

W.m-2.K-1. Střední logaritmický rozdíl teplot se vypočte ze vztahu 
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P53) V souproudém výparníku se z vody ve stavu sytosti vyrábí sytá pára o tlaku 2,4 MPa. Pára je 
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ohřívána 1,65 kg.s-1 spalin z parního kotle, které do výparníku přivádíme o teplotě 480°C a 
teplota odváděných spalin je 290°C. Vypočtěte hmotnostní průtok syté páry a syté kapaliny 
výměníkem a teplosměnnou plochu výměníku, jestliže měrná tepelná kapacita spalin je 1100 
J.kg-1.K-1 a součinitel  prostupu tepla  ve výměníku je 1200 W.m-2.K-1.  Střední logaritmický 

rozdíl teplot se vypočte ze vztahu 
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P54) Čtyřdobý zážehový motor má otáčky 4600 min-1, zdvihový objem 400 cm3, kompresní poměr 
9,7 a stupeň izochorického zvýšení tlaku je 2,35. Motor nasaje směs o teplotě 21°C a tlaku 
0,09 MPa. Vypočte stavové veličiny v hlavních bodech cyklu,  termickou účinnost daného 
oběhu a teoretický výkon motoru. Pro směs i spaliny je adiabatický exponent 1,4 a měrná 
plynová konstanta 287 J.kg-1.K-1, měrná tepelná kapacita při stálém objemu je 717 J.kg-1.K-1 a 
měrná tepelná kapacita při stálém tlaku je 1005 J.kg-1.K-1.

Výsledky příkladů:
P1) [teplo dodané vodě je Q = 2668600 J, teoretický výkon vařiče je P = 2,965 kW]
P2) [teplo potřebné k ohřátí vody je Q = 266860 J, výkon vařiče je P = 2,224 kW]
P3) [teplo potřebné k přeměně ledu o teplotě -12°C na vodu teplou 53°C Q = 1510600 J, výkon 

vařiče P = 2,098 kW]
P4) [celkové potřebné teplo k ohřátí vody a je přeměně na páru Q = 5471420 J, výkon vařiče P = 

2,605 kW]
P5) [celkové potřebné teplo k ohřátí vody a je přeměně na páru Q = 4837070 J, výkon vařiče P = 

3,225 kW]
P6) [celkové potřebné teplo k ohřátí vody a je přeměně na páru Q = 13773000 J, doba 1836 s = 

30,6 min]
P7) [mvody = 3,362 kg]
P8) [ts = 30,24°C]
P9) [ts = 21,38°C]
P10) [roztaje všechen led, ts = 22,12°C]
P11) [neroztaje všechen led, v nádobě zůstane 2,829 kg ledu, ts = 0°C]
P12) [8,256 kg vody]
P13) [11,095 kg vody]
P14) [neroztaje všechen led, v nádobě zůstane 1,401 kg ledu, ts = 0°C]
P15) [roztaje všechen led, ts = 24,45°C]
P16) [m = 13,25 kg, ρ1 = 5,096 kg.m-3, p2 = 749 998 Pa]
P17) [ρ = 3,697 kg.m-3, Qm = 0,1844 kg.s-1]
P18) [V2 = 4,99 m3, p2 = 610600 Pa]
P19) [V2 = 5,977 m3, T2 = 384,5 K, t2 = 111,5°C]
P20) [m = 2,582 kg, izobarická změna, V2 = 0,779 m3]
P21) [m = 0,00184 kg, změna za stáleho tlaku, T2 = 430,4 K, t2 = 157,4°C]
P22) [m = 0,0006115 kg, V2 = 0,0005704 m3]
P23) [p1 = p2 = 506700 Pa, V2 = 2,725 m3]
P24) [m = 12,97 kg, objem je konstantní, izochorická změna, p2 = 864831 Pa]
P25) [m = 6,348 kg, změna za stálého objemu, T2 = 418,4 K, t2 = 145,4°C]
P26) [m = 13,12 kg, p2 = 721240 Pa, změna za stálého objemu V2 = 2,6 m3]
P27) [m = 0,0006115 kg, p2 = 344000 Pa] 
P28) [m = 0,000607 kg, změna za stálé teploty, p2 = 426667 Pa]
P29) [m = 0,000448 kg, změna za stálé teploty, V2 = 0,0004156 m3]
P30) [p2 = 699900 Pa, t2 = 214°C]
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P31) [V2 = 0,000169 m3, t2 = 6,6°C]
P32) [V2 = 0,000168 m3, t2 = 138,9°C]
P33) [p2 = 96769 Pa, T2 = 299,7 K, t2 = 26,7°C]
P34) [V2 = 0,000118 m3, Aa =  -76,25 J]
P35) [V2 = 0,002681 m3, Aa = 142,59 J]
P36) [V2 = 0,000183 m3, Aa = -68,42 J]
P37) [m = 0,00114 kg, t2 = 72,9°C]
P38) [t2 = 21,4°C]
P39) [V2 = 0,000233 m3, T2 = 412,8 K, Aa = -61,95 J, práce při kompresi je vynaložená]
P40) [V2 = 0,000254 m3, T2 = 282,1 K, Aa = 27,85 J, práce při expanzi je získaná]
P41) [při  izobarické změně platí  vztah  ( )121 VVpAa −⋅= , V1 = 0,2051 m3,  V2 = 0,2251 m3, T2 = 

328,1 K, Q = 44778 J]
P42) [T1 = T2 = 294 K, izotermická změna je za stálé teploty, pak ΔT = 0 K, V2 = 0,0000966 m3, Q 

= Aa = -96,81 J, teplo je odvedeno]
P43) [T1 = T2 = 299 K, izotermická změna je za stálé teploty, pak ΔT = 0 K, V2 = 0,000377 m3, Q = 

Aa = 60,14 J, teplo je dodáno]
P44) [k = 104,6 W.m-2.K-1, Φ = 15813 W, Q = 23720 kJ]
P45) [Φ = 104650 W, Qm,spal = 0,359 kg.s-1, Δts = 183,3 K, S = 15,86 m2]
P46) [Φ = 21633 W, t2,vody = 16,1°C, Δts = 57,8 K, S = 14,96 m2]
P47) [Φ = 1064 kW, Qm,vody = 12,71 kg.s-1, Δts = 137,5 K, S = 6,73 m2]
P48) [Φ = 787,5 kW, t2,vody = 92,9°C, Δts = 144,1 K, S = 4,75 m2]
P49) [Φ = 739430 W, Qm,vody = 10,39 kg.s-1, Δts = 335,5 K, S = 23,2 m2]
P50) [Φ = 1435,5 kW, t2,vody = 88°C, Δts = 177,9 K, S = 6,72 m2]
P51) [Φ = 179998 W, Qm,páry = 0,0817 kg.s-1, Δts = 39,4 K, S = 3,656 m2]
P52) [Φ = 1783,9 kW, Qm,vody = 21,31 kg.s-1, Δts = 58 K, S = 26,76 m2]
P53) [Φ = 3052,8 kW, Qm,vody = 14,61 kg.s-1, Δts = 142,8 K, S = 17,82 m2]
P54) [Vk = 46 cm3, V2 = V3 = 46 cm3, V1 = V4 = V5 = 446 cm3, t1 = 21°C, p1 = 0,09 MPa, t2 = 

456,4°C, p2 = 2,165 MPa, t3 = 1441,2°C, p3 = 5,088 MPa, t4 = 419,5°C, p4 = 0,212 MPa, t1 = 
21°C, p1 = 0,09 MPa, Qp = 335,9 J, Qp = 135,9 J, ηt = 59,54%, Aa,komp = -148,6 J, Aa,expan = 
349,3 J Aa,cyklu = 200,7 J, Pt = 15387 W]
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