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Abstrakt CZ 

Stojan rotoru experimentální turbiny slouží k uložení turbinové hřídele s diskem 

oběžného kola včetně lopatek a bandáže. Hlavním důvodem jeho návrhu a výroby bylo 

bezpečné uložení rotorové soustavy při jejím vyjmutí ze zařízení.  

 

Klíčová slova: experimentální zařízení, laboratoře 

 

Abstract EN 

The experimental turbine rotor stand is used to hold the turbine shaft with the impeller 

disk including the shrouded blades. The main reason for its design and production was the 

safe placement of the rotor system when removed from the device. 
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Popis funkčního vzorku 

Během úprav průtočné části experimentální vzduchové turbíny VT-400, při nichž bylo 

nutné vyjmout rotor turbíny a uložit jej mimo samotné zařízení, vyvstal problém s bezpečným 

uložením rotorové soustavy včetně disku s obandážovanými oběžnými lopatkami. Bandáž, a 

zvláště pak břity labyrintové ucpávky, jsou velmi citlivé na poškození a vyžadují zvýšenou 

opatrnost při manipulaci. Z tohoto důvodu došlo k návrhu jednoduchého stojanu rotoru 

turbíny. Při návrhu bylo bráno v úvahu nejen bezpečné uložení rotoru, ale i zajištění hřídele 

proti vypadnutí při manipulaci se soustavou po laboratoři a možnost využít podstavec při 

převozu v automobilu. 

Rotor turbíny se skládá z několika hlavních celků (obr. 1): 

 hřídel turbíny (1) 

 ložiska turbíny (2) 

 domeček – válec, který je přetažen přes ložiska a který je při montáži nalisován 

do statoru (3) 

 rozpěrný kroužek (4) 

 disk oběžného kola (5) 

  

 

Obr. 1 rotor turbíny 

 

 

Složení rotoru hraje důležitou roli při jeho uchycení do stojanu. Bylo vypracováno 

několik variant stojanu, nakonec byla vybrána varianta, kdy rotor je uchycen za hřídel, 



 

respektive za rozpěrný kroužek. Hlavní výhodou oproti uchycení za domeček je větší 

vzdálenost opěrných bodů a tím větší stabilita celku. Jako materiál stojanu bylo zvoleno 

dřevo. Důvodem je jednak nižší hmotnost nežli v případě kovového podstavce, dále pak 

ochrana hřídele před poškrábáním. Výkres výsledného návrhu je na obr. 2. 

 

Obr. 2 rozměry stojanu 

 

Z důvodu větší pevnosti konstrukce byly nosné stěny v místech spojení s bočnicemi 

zpevněny vloženými klíny. Zajištění hřídele proti vypadnutí je provedeno držáky, které jsou 

s nosnou částí stojanu spojeny čtyřmi šrouby. Hotový stojan je na následujících fotkách. 

 

  



 

 

 
 


