
Určete výkon hnací turbiny plnícího turbodmychadla 
přeplňovaného motoru (rovnotlaké přeplňování), jestliže měrná 
entalpie spalin při průtoku turbinou se sníží o   i 0-2 =120 
kJ/kg, přičemž přestupem tepla do stěn turbiny (rozváděcí 
skříně i oběžného kola) se ze spalin odvádí teplo  q V/ 0-2 =20 
kJ/kg. Rychlost spalin na přítoku do turbiny je c0 =125 m/s, 
výstupní rychlost spalin z turbiny je c2 =130 m/s. Hmotnostní 
tok spalin turbinou je mVP =0,30 kg/s. Při řešení využijte 
obecnou energetickou bilanční rovnici tepelného stroje.

V grafu jsou zakresleny průběhy 
kinematických veličin pohybu pístku 
vysokotlakého vstřikovacího čerpadla 
(mechanicko - hydraulický systém) 
v závislosti na úhlu otočení vačkového 
hřídele pro otáčky vačkového hřídele 
vstřikovacího čerpadla nč = 1000 1/min. 
Zjednodušeně tyto průběhy překreslete, ve 
Vašem nákresu vyznačte na ose v  oblast 
využitelnou pro vstřikování paliva a 
uveďte základní důvody pro vymezení této 
oblasti pro vstřikování na zdvihové, resp. 
rychlostní charakteristice vačky.

Vstřikovací zařízení vznětového motoru dodává do spalovacího prostoru ve válci 4dobého 
motoru dávku paliva tak, že při otáčkách motoru nM = 2000 1/min je dosahováno rychlosti 
vstřikování Vx/1

o
KH = 14,3 mm3/1 oKH . Okamžitý vstřikovací tlak (před vstřikovací tryskou)

dosahuje velikosti pvstřik = 120 MPa, tlaková ztráta uvnitř vstřikovací trysky činí 30%, tlak ve 
válci motoru je pNV  = 8 MPa. Stanovte potřebný průřez výstřikových otvorů (počet a 
průměr), aby byly splněny výše uvedené parametry vstřikování (vstřikovací tlak 120 MPa, 
rychlost vstřikování 14,3 mm3/1 oKH). Úhrnný průtokový součinitel trysky je T = 0,7.

Osobní automobil má průměrnou jízdní spotřebu benzinu 7 litrů/100 km. Jakých hodnot 
dosahuje měrná emise CO2 (v gramech /1 km) ? Hustota benzinu je 750 kg/m3, v 1 kg benzinu 
je podíl uhlíku 85%.
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Řadové vstřikovací čerpadlo se vstřikovacím pístkovým čerpadlem  D = 13 mm vstřikuje 
dávku paliva Vx = 240 mm3 vstřikovacím tlakem 120 MPa. Objem paliva ve vysokotlaké části 
vstřikovacího systému je VC = 3,2 cm3.  Jak velký činný zdvih pístku vstřikovacího čerpadla 
je  pro vstřiknutí této dávky potřeba, jestliže:

A. Nebudeme uvažovat stlačitelnost nafty

B. Budeme uvažovat stlačitelnost nafty

Znázorněte důsledky stlačitelnosti nafty na průběh vstřikování v charakteristice zdvihu a 
rychlosti pístku vstřikovacího čerpadla a vysvětlete tyto důsledky krátkým komentářem.

Jakou rychlost c2 mají výfukové plyny na výstupu z hnací turbiny 
plnicího turbodmychadla, jestliže turbinou protéká hmotnostní 
množství výfukových plynů mvp = 0,29 kg/s, při rovnotlakém 
průtoku výfukových plynů turbinou se sníží entalpie výfukových 
plynů o i0-2 = 120 kJ/kg, přičemž z tohoto tepelného spádu se 
přestupem tepla z výfukových plynů do stěn turbiny (rozváděcí 
skříně i oběžného kola) odvede teplo qv/0-2  = 20 kJ/kg. Rychlost 
výfukových plynů na přítoku do turbiny je c0 = 125 m/s, výkon 
turbiny je PT = 28,6 kW. Při řešení využijte obecnou 
energetickou bilanční rovnici tepelného stroje.

Vstřikovací tryska DOP 150 S 635 vstřikuje palivo do spalovacího prostoru 4dobého 
vznětového motoru při otáčkách nM = 2000 1/min tak, že tlak při vstřikování (před vstřikovací 
tryskou) dosahuje velikosti pvstřik = 120 MPa, tlaková ztráta uvnitř vstřikovací trysky činí 
30%, tlak ve válci motoru je pNV  = 8 MPa. Úhrnný průtokový součinitel trysky je T = 0,7. 
Určete okamžitou rychlost vstřikování Vx/1

o
KH [ mm3/1 oKH].

Osobní automobil má průměrnou jízdní spotřebu nafty 5,5 litrů/100 km. Jakých hodnot 
dosahuje měrná emise CO2 (v gramech /1 km) ? Hustota nafty je 840 kg/m3, v 1 kg nafty je 
podíl uhlíku 87%.

Určete rychlost c1, jakou mají výfukové plyny po expanzi 
v rozváděcí skříni turbiny plnicího turbodmychadla, jestliže 
rychlost výfukových plynů na vstupu (rovnotlaké přeplňování) do 
turbinové skříně je c0 = 125 m/s a z celkového tepelného spádu 
na turbině i0-2 = 120 kJ/kg se při expanzi výfukových plynů 
v rozváděcí turbinové skříni využije 50% z celkového tepelného 
spádu, přičemž přestupem tepla do stěn turbinové skříně se ztrácí 
teplo v měrné velikosti qv/0-1 = 15 kJ/kg. Při řešení využijte 
obecnou energetickou bilanční rovnici tepelného stroje.
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Určete potřebný příkon plnícího turbodmychadla pro přeplňovaný vznětový motor, jestliže 
atmosférický vzduch na vstupu do turbodmychadla má teplotu tD1=250C, na výstupu 
z turbodmychadla je teplota tD2=1450C a spotřeba vzduchu v motoru je MV=900 kg/h. 
V mezichladiči plnícího vzduchu se teplota sníží na tD3=500C: jak velký tepelný výkon 
(chlazení) má mezichladič ?

Určete špičkovou hodnotu točivého momentu při pohonu vačkového hřídele vstřikovacího 
čerpadla s průměrem pístku výtlačného elementu 13 mm, jestliže v otáčkovém režimu 
4dobého motoru nM = 2000 1/min se pístek pohybuje rychlostí vP =2,4 m/s a tlak paliva na 
výstupu z čerpadla dosahuje hodnoty 120 MPa.

Autobus MHD s motorem na zemní plyn (98% CH4) spotřebuje na 100 km jízdy průměrně 48 
Nm3 zemního plynu. Jaké jsou průměrné emise CO2 v g/1 km ? Hustota zemního plynu pro je 
0,73 kg/ Nm3.

Určete potřebný plnicí tlak směsi v plnicím potrubí plynového přeplňovaného motoru pro 
provozní režim motoru: n = 1500 1/min, pe = 1,263 MPa. V uvedeném režimu pracuje motor 
se spalováním velmi chudé směsi zemního plynu (NG) a vzduchu:  = 1,6 ,  LVT/NG = 16,95 
kg/kg , plynová konstanta rNG = 518 J/kg K , výhřevnost Hu/NG = 49 MJ/kg . Motor v tomto 
režimu pracuje s celkovou účinností c = 0,37, dopravní účinnost (plnění válců čerstvou 
náplní) je d = 0,94 (vztaženo na celkový objem válce), na konci plnění je teplota náplně
(vzduch, palivo, zbytkové plyny) ve válci tnv = 950C.

Základní údaje o motoru:  4dobý, 6válcový, D/Z = 130/150 mm,  = 11,5  (VZ = 1,99 dm3).

Postup výpočtu: výkon motoru, dávka paliva na pracovní oběh, plnění válce směsí 

Určete potřebný plnicí tlak vzduchu v plnicím potrubí naftového přeplňovaného motoru pro 
provozní režim motoru: n = 2000 1/min, Mt = 285 Nm. V uvedeném režimu má motor 
měrnou spotřebu paliva mpe = 200 g/kWh a pracuje se součinitelem přebytku vzduchu  = 1,8. 
Motor v tomto režimu pracuje s dopravní účinností (plnění válců čerstvým vzduchem -
vztaženo na celkový objem válce) d = 0,97, na konci plnění je teplota náplně ve válci 
(vzduch, zbytkové plyny) tnv = 750C. Hodnoty výhřevnosti Hu a teoretické spotřeby vzduchu 
LVT pro naftu volte v obvyklých velikostech. 

Základní údaje o motoru:  4dobý, 4válcový, D/Z = 79,5/95,5 mm,  = 19,5  

Postup výpočtu: výkon motoru, dávka paliva na pracovní oběh, plnění válce vzduchem


