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Текст лекції
1. Принцип дії теплових двигунів.
Тепловий

двигун

–

це

машина,

що

перетворює внутрішню (теплову) енергію палива у
механічну.
Енергія, що виділяється у нагрівнику (за
рахунок хімічної реакції, ядерного розпаду тощо),
передається
робочому
тілу,
(газу),
яке,
розширюючись, виконує механічну роботу. Для того,
щоб двигун працював циклічно, газ стискається,
віддаючи теплоту холодильнику (навколишньому середовищ).
Процеси, в результаті яких газ повертається у вихідний стан, називаються
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круговими або циклічними.
2. Цикл Карно. ККД теплової машини Карно.
Цикл Карно (французький інженер, 1796—1832)
З усіх теплових машин, які працюють з нагрівником, що має температуру
T і холодильником, що має температуру T , найбільший
коефіцієнт корисної дії має теплова машина, що працює за
оборотним циклом Карно, якай складається з двох ізотерм
(1→2, 3→4) та двох адіабат (2→3, 4→1).
Стадії 1→2, 2→3 – робочі, а 3→4, 4→1 – допоміжні.
1

2

ККД теплового двигуна:
1. Ідеальний (для циклу Карно): 

ід

T1  T 2



T2

T1

2. Термічний (для будь-якого циклу): 
3. Реальний (дійсний)  : 

1

  тер   ід

тер

.

T1



A
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Q1

Q1

1
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.
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.

Висновки:
1. ККД визначається лише T і T та не залежить від роду робочої
речовини.
2. Способи підвищення ККД: а) збільшити T , зменшити T ;
б) збільшити тиск робочого тіла.
в) добитись повнішого згоряння палива
г) зменшити тертя.
3. ККД<1. Якщо T  T - двигун не працює.
1

2

1

Теплова

Робоче

машина

тіло

Поршнева

Водяна

парова машина пара
Парова турбіна
Бензиновий

Водяна
пара
Продукти

(карбюраторни згоряння

Температура, К
нагрівника холодильника

Теоретичний
ККД, %
(за циклом Карно)

%

2

Реальний,

1

2

480

300

37

7...15

850

380

55

20...25

2100

380

82

18...24
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й) двигун
Дизельний

Продукти

двигун

згоряння

2100

380

82

30...39

Двигун внутрішнього згоряння — теплова машина, в якій робоче тіло
нагрівається внаслідок виділення теплоти під час хімічної реакції всередині
замкненого об'єму (всередині двигуна), а робочим тілом є суміш повітря з
продуктами згоряння.

Найбільш
поширеним
є
використання
теплових двигунів на теплових і атомних електростанціях, на транспорті тощо.
В автомобілях застосовують карбюраторні та дизельні двигуни внутрішнього
згорання. На залізничному транспорті використовують тепловози, обладнані
дизельними установками, та електровози. Силові установки водних
транспортних засобів також належать до різного типу теплових двигунів. В
авіації на легкі літаки встановлюють поршневі двигуни, а на лайнери —
реактивні та турбореактивні. Застосування теплових двигунів в певній мірі
негативно впливає на екологічний стан зовнішнього середовища. Порушується
тепловий баланс, відпрацьовані речовини забруднюють поверхню Землі та
атмосферу.

