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Anotace

Tato práce spočívá v popsání funkce turbokompresorového, neboli
proudového motoru, v návrhu jeho konstrukce a odzkoušení. Práce
obsahuje výpočty, které jsou nezbytné k popsání a následnému sestrojení
správných komponent, bez nichž by proudový motor nebyl schopen
fungovat. Výsledkem práce by měl být kompletní funkční model
proudového motoru se všemi předem danými komponenty, a v případě jeho
nefunkčnosti, nalezení problému a vysvětlení příčin jeho nefunkčnosti.
Důvodem pro zvolení tohoto tématu, jako naší dlouhodobé práce, byla
snaha poukázat na jednoduchost principu fungování turbokompresorového
motoru, ktérá má za následek jeho vysokou spolehlivost, a dokázat tak,
že je možné ho zkonstruovat i v omezených podmínkách.
Klíčová slova: Spalovací komora; turbína; kompresor; propan-butan;
turbo-kompresorový motor
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Úvod

Proudový motor, nebo také turbokompresorový motor, dále jen TKM, je z hlediska
pohyblivých součástek velmi jednoduché zařízení. Jediná funkční pohyblivá součáskta
je hřídel, která je roztáčena turbínou a pohání kompresor. Kompresor stlačuje vzduch
a přivádí jej do spalovací komory. Tam se smísí s palivem, shoří a putuje přes turbínu
ven z motoru. Dopředný pohyb motoru je pak způsoben fyzikálním zákonem akce
a reakce proudících spalin a samotného motoru.
V našem případě ale není cílem dosáhnout nějakého pohybu, pouze samostatného
chodu motoru, kdy jediná dodávaná energie bude energie paliva a elektrická energie
získávaná z autobaterie pro pohon olejového čerpadla.
Ke stabilnímu a bezpečnému chodu je také třeba zajistit dostatečné olejové
hospodářství, rychlou a přesnou regulaci paliva a kontrolu vstupních údajů. Celý systém
musí být umístěný v ochranném rámu, aby nedošlo např. k popálení.
Čtvrté ročníky oboru technického lycea na naší škole musí jako součást praktické
maturitní zkoušky vypracovat dlouhodobou maturitní práci, a proto jsme se rozhodli
tento turbokompresorový motor navrhnout a následně sestrojit.
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1. Termodynamické přeměny
V každém spalovacím motoru probíhají termodynamické přeměny. Je nutné vědět,
jakou energii potřebujeme na stlačení vzduchu, kolik paliva dodat, jaká energie nám
vznikne spálením, jestli je tato energie dostatečná k pohonu plynové turbíny nebo zda
nebude překročena povolená teplota.
K popsání termodynamických dějů v motoru je třeba si zavést základní body,
ke kterým se budou vztahovat jednotlivé děje. Tyto body jsou popsány v následujícím
schématu na Obr. č. 1.

Obr. č. 1
Číslem 1 je označena oblast před kompresorem, tzn. oblast v místě nasávání vzduchu.
V této oblasti nabývají všechny veličiny atmosférických hodnot (ve zjednodušeném
případě). Všechny veličiny týkající se této oblasti indexujeme 1.
Číslem 2 je označena oblast mezi kompresorem a spalovací komorou, tzn. oblast
po stlačení vzduchu. Zde jsou hodnoty tlaku, teploty, rychlosti, aj. zvýšené. Všechny
veličiny týkající se této oblasti indexujeme 2.
Číslem 3 je označena oblast mezi spalovací komorou a turbínou, tzn. oblast
po spálení palivové směsi. Zde např. teplota dosahuje kritických hodnot, ale tlak plynů
se příliš nezmění. Analogicky všechny veličiny týkající se této oblasti indexujeme 3.
Číslem 4 značíme oblast za turbínou, tzn. oblast výstupu a expandování spalin zpět
do atmosféry. Zde se tlak vrátí na atm. hodnotu, teplota se částečně sníží.
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Obr. č. 2
Na Obr. č. 2 vidíme zjednodušený graf termodynamických dějů. Jedná se o tzv. T-S
diagram, tedy graf závislosti teploty uvnitř soustavy na termodynamické entropii.
Termodynamická entropie je veličina užívaná na vysokých školách a zjednodušeně je
definovaná jako podíl tepla a teploty. V bodě T1 je hodnota teploty rovna normální
teplotě, tedy teplotě T1 = 20° C = 293,15 K, a hodnota tlaku je rovna atmosférickému
tlaku, tedy pmin = p1 = 1 kPa. Dále je vzduch stlačen kompresorem a vnitřní teplota
se zvýší na úroveň T2 , zároveň tím kompresor přivede do soustavy měrnou práci ak.
Ve spalovací komoře je do soustavy přivedeno teplo qSK a vnitřní teplota se zvýší
na úroveň T3. Následně pak plyny vykonají na turbíně měrnou práci aT , tím sníží svoji
energii a vnitřní teplota se sníží na úroveň T4. Dále už jen spaliny expandují
do atmosféry. Zbytek jejich energie lze využít na dopředný pohyb motoru (závisí
na usměrnění výstupní tryskou) a nebo se pouze vytratí v atmosféře. Celý cyklus
se vrátí do bodu T1 a vše se opakuje.
Tento diagram je velmi zjednodušený a slouží k popsání dějů v soustavě.
Ve skutečnosti je třeba zavést účinnosti kompresoru a turbíny. Čím nižší má kompresor
účinnost, tím vyšší energií je třeba ho pohánět, aby stlačil vzduch na potřebnou úroveň
tlaku. Proto je třeba ve spalovací komoře dodat větší množství energie tak, aby celková
získaná energie byla vyšší, než je třeba pro pohon kompresoru. Podobný problém
vzniká u turbíny, jejíž účinnost také nikdy není stoprocentní, což opět navyšuje
požadavek na energii, kterou je třeba dodat ve spalovací komoře. Mimo tyto účinnosti
dochází ke ztrátám energie třením hřídele, na níž je upevněn kompresor s turbínou. Dále
je třeba počítat s tepelnou výměnou, která probíhá mezi soustavou a okolím. Všechny
tyto okolonosti snižují využitelnou energii.
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Při designování leteckých motorů se vychází z výkonu, či tahu, kterého je cílem
dosáhnout. Podle těchto požadavků se navrhuje spalovací komora a dle parametrů
spalovací komory jsou v poslední řadě navrhovány kompresor s turbínou. V našem
případě

jsme

museli

poněkud

pozměnit,

stavbu

motoru

protože

tyto

postupy

zakládáme na turbodmychadle
z osobního automobilu. To
znamená, že máme již určené
parametry

turbíny

a

kompresoru a podle těchto
parametrů budeme navrhovat
spalovací

komoru.

V našem

termodynamickém výpočtu je
nutné vycházet z údajů, které
máme pevně dané.
Na

Obr.

č.

charakteristika

3

je

kompresoru

turbodmychadla, které máme k
dispozici.

V

grafu

vidíme

závislost kompresního poměru
Obr. č. 3

(Pressure

Ratio)

,

který

si vnašem výpočtu označíme [ε], na průtoku vzduchu (Corrected Air Flow), který si v
našem výpočtu označíme [Qm], a počtu otáček [n].Ty jsou znázorněny klesajícími
křivkami. Také je zde zavedena účinnost [η] kompresoru, která se mění s otáčkami a v
grafu je znázorněna ovály. Pro nás je důležitý hlavně kompresní poměr a průtok
vzduchu za kompresorem. Kompresní poměr je poměr tlaku vzduchu před
kompresorem a tlaku vzduchu za kompresorem.
Pokud si označíme tlak vzduchu před stlačením p1,, což je tlak atmosférický, a tlak
.Dále si vyjádříme p2 = ε . p1 a z grafu

vzduchu za kompresorem p2, pak platí :

dosadíme za ε hodnotu odpovídající průtoku Qm = 5 lb/min, otáčkám n = 120 000
ot/min a účinnosti η = 70%, tak kompresní poměr bude nabývat hodnoty ε = 1,5
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a z toho pak spočítáme tlak vzduchu za kompresorem p2 = 1,5 kPa.
Dále víme , že poměr isoentropické teploty za kompresorem, kdy isoentropická
teplota je ekvivalent teploty ideální, a poměr teploty atmosférické
poměru tlaků

. Z toho můžeme vyjádřit závislost

je roven

, kdy Poissonova

konstanta pro vzduch je κ = 1,4. Z těchto poměrů spočítáme teplotu t2is:
z toho pak měrnou isoentropickou práci
. Práce reálná

kompresoru

potom po dosazení účinnosti kompresoru bude vypadat následovně:
. Teď lze zpětně dopočítat reálnou teplotu T2, protože rozdíl teplot
T1 a T2 je roven podílu měrné práce kompresoru a měrné tepelné kapacitě pro vzduch:
→ T2= T1 + ΔT1,2 = 293,15 + 35,4 = 328,55 K, což
odpovídá teplotě T2=55,4° C.
Nyní známe teplotu, na kterou se vzduch ohřeje stlačením kompresoru. Dále je třeba
spočítat energii, kterou musíme dodat ve spalovací komoře, aby se motor udržel
v chodu, tzn., že plyny musejí na turbíně vykonat stejnou nebo větší měrnou práci, než
vykonává kompresor:
komorou a za turbínou

. Z poměru teplot za spalovací
vyjádříme teplotu za turbínou

vzorce výše

a dosadíme do

. Z tohoto výrazu pak vyjádříme teplotu

za spalovací komorou

. Toto je tedy

teplota opovídající energii, které musíme minimálně dosáhnout ve spalovací komoře.
Díky

tomu

můžeme

spočítat

měrné

teplo

qSK,

které

musíme

ve spalovací komoře dodat:
.
Jestliže je výhřevnost propan-butanu hPB=46 MJ/kg, tak množství dodaného PB
na 1 kg vzduchu, což je měrná hmotnost, bude

.

Tyto údaje platí pouze pro kompresní poměr daný ε = 1,5, účinnost kompresoru
ηK=0,7 a turbíny ηT=0,6. Tyto účinnosti jsou ale platné u nového turbodmychadla.
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Jelikož my máme turbodmychadlo použité a opotřebené, účinnost kompresoru odhadem
snížíme na ηK = 0,6 a turbíny na ηT = 0,5. Potom dostaneme provedením výpočtu
popsaném výše, měrnou práci na kompresoru aK = 41,3 kJ . kg-1 a teplotu ve spalovací
komoře T3 = 671,54 K ( 398,4 °C), tím se změní i měrné teplo potřebné k dodání
a měrná hmotnost PB na qSK = 337 kj . kg-1 a mPB=0,0073 kg. Zde je vidět, že snížení
účinnosti o 10%, zvýší spotřebu paliva o více než polovinu.
Právě spočítané údaje souvisí s otáčkami n~120 000 ot/min, průtokem vzduchu
Qm = 5 lb/s a kompresním poměrem ε = 1,5, což jsou přibližně startovací hodnoty. Tyto
údaje se budou během chodu motoru měnit, proto, bychom měli provést výpočty ve více
bodech charekteristiky turbodmychadla. My spočítáme ještě maximální hodnoty, které
nesmí být přesaženy. Kvůli životnosti turbodmychadla, nebudeme překračovat otáčky
nmax = 180 000 ot/min, kterým odpovídá kompresní poměr εmax=2, průtok vzduchu
Qm = 10 lb/min a účinnost kompresoru ηK=0,74(snížená ηK=0,64) a účinnost turbíny
ηT=0,6 (snížená ηT=0,5). V tomto případě bude měrná práce kompresoru
aK = 100,3 kJ . kg-1, teplota vzduchu po stlačení T2=393,15 K(=120 °C), teplota
za spalovací komorou T3=915,98 K (=642,83 °C) a měrná energie dodaná do spalovací
komory qSK = 522,83 kJ . kg-1. Tomu odpovídá měrná hmotnost paliva mPB=0,0113 kg .
Z toho vidíme, že není ani z poloviny překročena teplota tání oceli (

°C)

a otáčky motoru se pohybují v přijatelných mezích. Nyní můžeme ještě spočítat
přibližný výkon v těchto nejvyšších otáčkách. Jestliže je průtok vzduchu Qm=10 lb/min,
což po převedení jednotek odpovídá Qm = 0,0756 kg . s-1, pak je celkový výkon
, užitečný výkon pak
po odečtení práce na turbíně

=329,12 kJ . kg-1 bude Pužit=22,22 kW. Tento výkon se

může zdát stále relativně vysoký. Ve výpočtu ale není zohledněno tření kluzného ložiska
v turbodmychadle. Pro využití k dopřednému pohybu tahem je nedostatečný kvůli
veliké hmotnosti a špatné aerodynamice celé soustavy. Pro připojení nějakého zařízení,
např. generátoru střídavého napětí, by bylo třeba sestavit převodovku, která by otáčky
ze 180 000 ot/min snížila na 3000 ot/min, což by bylo značně nákladné a v našem
případě i neuskutečnitelné, protože hřídel turbodmychadla není pro něco takového
konstruovaná. Navíc by se tím velmi zvýšila práce, kterou by bylo třeba vykonat na
turbíně, tím pádem by bylo třeba i velmi zvýšit energii dodanou ve spalovací komoře a
sní samozřejmě teplotu T3, která by mohla přesahovat teplotu tání oceli. Pro tyto účely
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není turbodmychadlo dimenzované a motor bude sloužit

pouze jako demonstrace

platnosti předchozích termodynamických závislostí. Všechny tyto spočítané údaje, jako
teploty, otáčky a energie jsou pouze čistě teoretické. Ve skutečnosti očekáváme teploty
za spalovací komorou vyšší, což bude způsobeno výraznou tepelnou výměnou, mezi
soustavou a okolím. Tím pádem nám klesne celková účinnost a tím se sníží i výstupní
užitečná energie. Otáčky očekáváme přibližně takové, jak je uvedeno výše, tedy cca
kolem 120 000 ot/s.
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2. Olejové hospodářství

V osobním automobilu je turbodmychadlo mazáno olejem, který proudí v hlavním
olejovém systému motoru. V našem případě je také nutné turbodmychadlo nějakým
způsobem mazat.
Pro účinné mazání je zapotřebí zajistit v olejové soustavě tlak 0,3 bar a průtok
alespoň 1,2 l/min. K tomu je třeba dostatečné výkonné zubové čerpadlo. Dále bylo
zapotřebí sestavit potrubí, kterým by olej protékal. K tomuto účelo jsem se rozohdl
zakoupit hadice určené pro průtok oleje o vysokém tlaku a teplotě. Vnitřní průměr
těchto hadic je 12 mm, což je průměr trubky vystupující ze středu turbodmychadla.
Měl jsem k dispozici dvě zubová čerpadla. Ani jedno ale nebylo schopné olej
dostatečně tlačit těmito trubkami. Z finančních důvodů se mi zatím nepodařilo sehnat
jiné, výkonnější.
Proto jsem se rozhodl uchýlit se k provizornímu řešení. Nad úroveň turbodmychadla
jsem umístil kanystr. Ten jsem hadicí propojil s olejovým vstupem do turbodmychadla.
Za výstup z tohoto kanystr jsem zapojil kohout, kterým lze průtok oleje uzavřít. Olejový
výstup z turbodmychadla jsem propojil s kanystrem, který je umístěn pod úrovní
turbodmychadla. Tímto způsobem jsem zajístil slabý průtok oleje způsobený
samospádem. Schema provizorní olejové soustavy je na Obr. č. 5 a fotografie
na Obr. č. 6. Toto řešení není plně dostačující a snižuje životnost turbodmychadla, ale
použil jsem ho, protože jsme potřebovali začít testovat celý motor.
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Obr. č. 5
Obr. č. 6

Při těchto testech jsem zjistil, že část oleje se po průchodu turbodmychadlem
odpařuje. Proto jsem se rozhodl navrhnout novou olejovou soustavu. Ta už obsahuje
čerpadlo, zásobník oleje a chladič. Předpokládám, že jediné čerpadlo, které se mi podaří
sehnat, bude olejové čepadlo z automobilu. V automobilech jsou olejová čerpadla
poháněna rozvodovým nebo klínovým řemenem. To znamená, že bude třeba sehnat ještě
elektrický motůrek na 12 V, který by toto čerpadlo řemenovým, či řetězovým převodem
poháněl. Několik centimetrů nad úrovní čerpadla bude umístěna nádoba na olej. Ta bude
mít víčko pro doplnění oleje a další výstup v horní části nádoby pro odvod odpařeného
oleje. Ten bude odváděn hadicí až před sání motoru, který jej spálí.
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Další součástí olejové soustavy bude chladič. Chladič jsem se rozhodl vyrobit
z kanystru, kterým bude procházet olejová hadice. Tento kanystr naplním vodou, která
bude olej procházející uvnitř hadice chladit. Z chladiče vyteče pak olej zpět
do zásobníku. Na Obr. č. 7 je schéma této olejové soustavy. Modrými šipkami je
znázorněn ochlazený olej. Ten je čerpadlem pod tlakem hnán to turbodmychadla.
Z turbodmychadla pak velmi ohřátý (oranžová šipka) odtéká do chladiče, kde se
částečně zchladí a zkondenzuje. Z chladiče pak odtéká zpět do zásobníku. Olej, který
zůstane v plyném stavu je odváděn do sání turbodmychadla ( žlutá šipka ).

Obr. č. 7
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3. Palivové hospodářství

V běžných LTKM se jako palivo používá letecký petrolej (kerosin). Nám by ale jeho
použitím vzniklo mnoho problémů. Palivo by muselo být dodáváno do spalovací
komory čerpadlem, což je další součástka navíc, se kterou rostou finanční nároky. Proto
jsem zvolil alternativní palivo, a to propan-butan. Jeho použitím mi odpadá problém
s dodávkou paliva, protože se propan-butan uchovává v tlakových lahvích, takže jako
jediný regulační prvek by byl použit regulační ventil s manometrem. Dalším faktorem je
dostupnost, neboť pro nás je kerosin téměř nedostupný, což v případě propan-butanu
neplatí. Výhřevností se propan-butanu kerosinu téměř vyrovnává.
Vstřik paliva zajišťuje tryska, která musí palivo rozprášit co nejvíce do prostoru
a udělit mu opačnou rotaci, než má vzduch po průchodu vířičem. Tím se docílí
co nejlepšího smísení paliva a vzduchu. Tohle by byla další obtíž při použití tekutého
paliva, protože tryska je konstruována tak, aby kapalné palivo převáděla do plynného
stavu. Propan-butan se do plynného stavu dostává ve chvíli, kdy opouští tlakouvou
lahev, a proto není třeba sloužité trysky pro kapalné palivo. V naší práci jsme použily
řezací trysky R6 z acetylenového autogenu. O nich píše více Jaroslav Levý ve své části
práce.
Samozřejmě je nutné při práci s PB dodržovat určitá pravidla. Všechna zařízení
na propan butan, která se používají veřejně musejí mít revizi. Přestože, používáme
výhradně normalizované díly určené pro PB, naše zařízení revizi nemá, a proto všechny
testy tohoto zařízení provádíme na naše vlastní nebezpečí. Každý, kdo se testů zúčastní
je předem upozorněn a je přítomen pouze na svoje vlastní riziko.
Dodávku paliva, jak již bylo řečeno, zajišťuje tlak propan-butanové tlakové lahve,
který řídíme přesným membránovým regulátorem se vstupním a výstupním
manometrem. Dále se palivové vedení dělí na dvě části. První, primární část, která je
permanentně průchozí, vede k hlavní trysce ve spalovací komoře. Druhá, sekundární
část, je regulovatelná, popř. plně uzavíratelná jednoduchým uzávěrem. Tato sekundární
část vede do zapalovače a používá se pouze při startu motoru. Poté je uzavřena a plyn je
veden pouze primární částí.
Pro rozvod plynu jsem použil výhradně díly, tzn. hadice, uzávěry, rozdvojku, aj.,
určené pro rozvod plynu. Ty jsem zakoupil v obchodech, které se specializují
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na plynová zařízení. Veškeré závitové spoje jsou utěsněné gumičkou a těsnícím
lepidlem. Tím zamezuji jakémukoliv úniku plynu a zajišťuji tím dostatečnou bezpečnost.
Na následujících dvou obrázcích je zobrazená palivová soustava. Na Obr. č 8 je
jednoduché schéma palivové soustavy a na Obr. č. 9 je fotografie.

Obr. č. 8

Obr.
č. 9
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4. Ovládací zařízení-zapalovač
Zkoušky zapalovače a úpravy zapalovače. Do zapalovače jsme se rozhodli umístit
zapalovací svíčku z automobilu, která v kombinaci se zapalovací cívkou

vytváří

dostatenčně silnou jiskru pro zapálení propan-butanu. Samozřejmě bylo nutné tuto
zapalovací svíčku nějak ovládat, a to bylo mým úkolem.
Jiskra mezi katodou a anodou zapalovací svíčky přeskočí pouze při přerušení
napájecího obvodu.V osobním automobilu toto přerušení způsobuje rozdělovač. Takový
rozdělovač jsem sice k dispozici měl, ale nebylo čím ho pohánět. Proto jsem se rozhodl
vyzkoušet elektronické spínání podobně, jako u novějších automobilů. Toto spínání
jsem chtěl založit na polovodičové technice, tedy obvod, který by osciloval
a tranzistorem pouštěl elektrický proud do cívky a následně do svíčky. Problém byl ten,
že cívka v okamžiku přerušení obvodu indikuje opačné napětí. Toto opačné napětí
neustále proráželo tranzistor, a to i přes ochranu pojistek a diod.
Od polovodičového spínače jsem tedy byl nucen ustoupit a zkoušel jsem spínat
obvod složený pouze z olověné baterie, cívky a zapalovací svíčky jenom obyčejným
spínačem. To ale nemělo naprosto žádný efekt a jediné, co dost silně jiskřilo, byly
kontakty spínače. Navíc opačné napětí indukované cívkou po rozepnutí obvodu
přeskakovalo přes plastový spínač i do mých prstů.
Poté jsem se rozhodl z bezpečnostních důvodů zvolit pro spínání relé, které je
kontaktní a vydrží mnohem větší napětí. Tentokrát jsem paralaleně na vstup do cívky
umístil kondenzátor o kapacitě 800 nF, který by měl zvětšit intenzitu výboje. Opět jsem
si navrhl oscilační obvod, tentokrát na principu nabíjení a vybíjení kondenzátorů.
Schéma obvodu je na Obr. č. 10 na následující straně.
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Obr. č. 10
Při sepnutí spínače začne obvodem procházet elektrický proud. Využil jsem
vlastnosti kondenzátoru C3, který má při nabíjení téměř nulový odpor, tudíž jím
prochází veškerý proud a se zbytkem obvodu se nic neděje. Normálně se ale tento
kondenzátor nabije téměř okamžitě, a proto je před ním umístěn rezistor R3, který
nabíjení kondenzátoru zpomalí. Ve chvíli, kdy se kondenzátor nabije, zvětší se jeho
odpor a proud začne procházet i jinými částmi obvodu a tím se sepne relé. Ve chvíli
sepnutí relé se ale část obvodu uzemní a kondenzátor se přes rezistor R2 vybije a celý
19

proces se opakuje. Tento cyklus je ovšem příliš rychlý a kondenzátor C1, který je
paralelně připojen na cívku, se nestihne dostatečně nabít, čímž je snížena intenzita
výboje. Svíčka sice pravidelně jiskřila, ale s tak malou intenzitou, že jiskra nebyla
schopna palivo zapálit.
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Tak jsem upustil i od tohoto řešení a oscilaci, která je pro jiskření nutná, jsem
vytvářel ručně, opakovaným spínáním jednoduchého obvodu znázorněného
na Obr. č. 11.

Obr. č. 11
Nyní již jiskra byla dostatečně intenzivní na to, aby zažehla palivo. Problém
s probíjením jsem odstranil umístěním relé se spínačem do plastové krabičky.
Na následujícím Obr. č. 12 je fotografie celého eletrického obvodu.

Obr. č. 12
V ovládací krabičce je umístěn ještě jeden spínač, který je připraven pro ovládání
olejového čerpadla.
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Nejdříve jsem si myslel, že bude třeba navrhnout řídící jednotku, která by ovládala
množství paliva na základě proudění stlačeného vzduchu. Tím by byla zajištěna ideální
směs pro dokonalé spalování. K takové řídící jednotce by ale bylo třeba zakoupit
přesnou váhu vzduchu, či nějaký průtokoměr. Tyto součástky jsou ale velmi drahé. Další
problém by nastal při výrobě a programování řídící jednotky, na což nemám dostatečné
znalosti.
Po dostatečném zvážení faktu, že turbodmychadlo má malou účinnost jsem se
rozhodl upustit od řídící jednotky a množství paliva regulovat pouze přesným
membránovým

regulátorem, který máme připojený na lahvi propan-butanu.

Předpokládal jsem totiž, že při nastavení určitého tlaku plynu se motor ustálí
na takových otáčkách, kterých je schopen dosáhnout získáním energie z tohoto
množství paliva. Tyto otáčky nemůže překročit.
Tento fakt se také po testech potvrdil – motor se po startu ustálil na určitých otáčkách
odpovídajících tlaku nastaveném na regulátoru. Při zvýšení tlaku se otáčky motoru
po kráké odezvě (přibližne 2s) zvýší a opět ustálí. Při snížení tlaku se otáčky sníží téměř
okamžitě.
Na Obr. č. 13 je vyfocen membránový regulátor. Levý manometr ukazuje vstupní
tlak, tedy množství plynu, který je v lahvi. Pravý manometr ukazuje výstupní tlak, který
se nastaví utažením, či povolením membrány. Na stupnici je červeně vyznačena
startovní

hodnota

tlaku,

která

odpovídá 1,5 bar. Po zážehu je
nutné pro dosažení samostatného
chodu tlak trochu zvýšit cca na 3
bar ( modrá čárka). Poté je ale
možné tlak snížit zpět na 1,5 bar a
motor se stále udrží v samostatném
chodu.

Obr. č. 13
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5. Rám

Dalším mým úkolem bylo navrhnout nosný rám. Moje první představa byla taková,
že rám měl být vytvořený z trubek o průměru 2 cm, měl být cca 30 cm široký a 50 cm
dlouhý. Model tohoto rámu, který jsem vytvořil v Autocadu je vidět na Obr. č. 14.

Obr. č. 14
Postupně jsem ale zjišťoval, že taková konstrukce by byla složitá. Byla by sice velmi
kompaktní, ale s našimi omezenými výrobními možnostmi nebyla kompaktnost hlavním
cílem. Proto jsem od tohoto návrhu
ustoupil a rozhodle se využít ocelové
tyče čtvercových profilů, které jsem
měl k dispozici. Tyto jsem nechal
svařit

tak,

že

vytvořili

jakýsi

dvoupatrový stoleček 80 cm vysoký.
Patra tvoří plechy o tloušťce 2 mm,
které jsou bodovými sváry chyceny k
železné konstrukci. Na Obr. č. 15 je
model nového rámu s rozměry.

Obr. č. 15
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V tomto rámu bylo již dost místa pro naši rozměrnou a těžkou autobaterii a všechny
kanystry. Dále bylo třeba spalovací komoru s turbodmychadlem k rámu nějakým
způsobem připevnit. K tomu jsem navrhl jednoduchý podstavec, do kterého se spalovací
komora vložila. Podstavec je vyroben z plechu o tloušťce 2,5 mm. Dále se k podstavaci
přitáhne spalovací komora dvěmi páskami. Tento podstavec jsem pak přišrouboval
dvěma šrouby k hornímu patru rámu. Turbodmychadlo je se spalovací komorou pevně
spojeno přírubou, a proto není třeba dalšího upevnění. Na Obr. č. 16 je model tohoto
podstavce.

Obr. č. 16
Rozmístění ostatních součástek v rámu je vidět na Obr. č. 17. V dolní části rámu
bude umístěn zásobník oleje, chladič, čerpadlo a autobaterie
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Obr. č. 17
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Jak jsem již psal, museli jsme se uchýlit k provizornímu řešení olejové soustavy.
To co je vidět na předchozím obrázku je pouze návrh rozmístění olejové soustavy, která
bude použita, až budu mít k dispozici olejové čerpadlo. Pro použití provizorní olejové
soustavy jsem musel umístit zásobník oleje nad úroveň turbodmychadla. Ktomu jsem
použil rohový plech o tloušťce 2 mm. Tento plech, dlouhý 40 cm jsem přichytil
k hornímu patru nosného rámu. K horní části tohoto plechu jsem pak přišrouboval
plechový kanystr, viz Obr. č. 18. Na dalším Obr. č. 19 je aktuální celkové rozmístění
v nosném rámu.

Obr. č. 18

Obr. č. 19
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Závěr
Při úspěšném zapálení a následném stabilním chodu jsme měřili teploty všech částí
motoru. Před startem měli všechny části teplotu stejnou jako jejich okolí, tedy 12 °C, ale
už pár vteřin po zážehu se začala turbína i zadní část spalovací komory rychle zahřívat.
Po dvou minutách stabilního chodu dosáhl vnější plášť turbíny teploty 560 °C, zadní
část spalovací komory 140 °C a kompresor měl teplotu 65 °C. Snažili jsme se změřit
také teplotu lopatek turbíny, ale měli jsme k dispozici digitální teploměr, který byl
schopen zobrazit pouze trojciferné číslo, a tak naměřil nejvíce 999 °C a dále
už zobrazoval jen tři čárky. Z toho lze s jistotou určit, že lopatky turbíny přesáhly
1000 °C.
Cíle, který jsme si dali na začátku, se nám tedy podařilo dosáhnout a motor běžel
ve stabilním chodu po dobu tří minut, aniž by mu bylo potřeba jakkoliv pomáhat.
V současné době totiž slouží jen jako funkční model, na kterém lze demonstrovat
všechny problémy spojené s chodem tohoto motoru.
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Seznam použitých zkratek

Zkratky a indexy:
atm. …. „atmosférický“
HSK …. „hlavní spalovací komora“
hl …. „hlavní“
is …. „isoentropický“(též možno adiobatický, ideální děj, při kterém
nedochází k tepelné výměně s okolím)
K …. „kompresor“ (v tomto případě rotační kompresor stlačující vzduch)
LTKM …. „letecký turbokompresorový motor“
PB …. „propan-butan“
SK …. „spalovací komora“
T …. „plynová turbína“
TKM …. „turbokompresorový motor“
vzd. …. „vzduchu“
Použité veličiny:
p – tlak [Pa]
P – výkon [kW]
T – teplota [K]
a – měrná práce [kJ.kg-1]
q – měrné teplo [kJ.kg-1]
Qm – hmotnostní průtok
κ – Poissonova konstata
ε – kompresní poměr
λ – poměr teplot
h – výhřevnost [MJ.kg-1]
Cp – měrná tepelná kapacita za konstatního tlaku[kJ.K-1.kg-1]
S – termodynamická entropie [kJ.K-1]
μ – množství daného prvku v látce
Lt – množství vzduchu na 1kg paliva pro dokonalé spalování
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