
● 11. Lopatkový stroj ●

(7)Poznámka
Návrhový stav je stav pracovní tekutiny (spád, tlak, teplota, hustota...), pro které byl
lopatkový stroj navržen, aby pracoval co nejefektivněji.

Na začátku výpočtu lopatkového stroje nebo jeho části se jednotlivé ztráty většinou
odhadnou (není známa geometrie pro přímý výpočet ztrát). Na konci výpočtu se tyto
odhady zkontrolují kontrolním výpočtem. Pokud kontrolní výpočet ukazuje na
nepřijatelnou chybu, potom se postupuje opakovaným výpočtem (iteračně).
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PŘÍLOHY

545

Řešení Úlohy 545

Zadané parametry úlohy jsou:

ṁ=20 t⋅h−1=5,5556 kg⋅s−1; pi=1 bar;
pe=40 bar; he=7 m.

Při přibližném výpočtu se zanedbávají
ztráty:

P≈Pi=ai⋅ṁ [11.289].

Bernoulliho  rovnice  [11.543]  při
zanedbání ztrát má tvar:

ai≈
pi
ρ +

ci
2

2
+ g⋅hi−(peρ +

ce
2

2
+ g⋅he),

ρ≈1000 kg⋅m−3; c i≈0 m·s−1;
g≈9,81 m·s−2; hi=0 m; ce≈0 m·s−1;
ai≈−3968,67 J·kg−1.

Pi≈22048,2 W=22,048 kW.
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Řešení Úlohy 546

Zadané parametry úlohy jsou:

pi=36,6 bar=3,66 MPa; ti=437 °C;
pe=6,2 bar=0,62 MPa.

Při přibližném výpočtu se zanedbávají
ztráty:

ai=ici−ice [11.544].

ici=ii
c i
2

2
.

Kinetickou  energii  vstupní  rychlosti
lze  zanedbat,  protože  její  velikost  vůči
entalpii je velmi malá:

c i≈0 m⋅s−1.

Entalpii na vstupu  ii lze stanovit z i-s
diagramu  H2O.  Jedná  se  o  průsečík
izobary pi a izotermy ti:

s i=6,94288 kJ⋅kg−1⋅K−1,
ii=3306,04 kJ⋅kg−1.

ice=ie
ce
2

2
.

Kinetickou  energii  výstupní  rychlosti
lze  také  zanedbat,  protože  její  velikost
vůči entalpii je velmi malá:

ce≈0 m⋅s−1.

Entalpii na výstupu ie lze stanovit z i-s
diagramu  H2O.  Jedná  se  o  průsečík
izobary pe a izoentropy si:

ie=2845,51 kJ⋅kg−1.

ai≈ 460,53 kJ⋅kg−1.
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Řešení Úlohy 706

Zadané parametry úlohy jsou:


