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Abstrakt CZ 

Hřídelová ucpávka je důležitou součástí parních turbín. Jejím úkolem je omezit 

proudění páry mimo lopatkování průtočné části, tj. omezit proudění páry kolem hřídele a tím 

obtékání rozváděcího kola. Předložený funkční vzorek přináší návrh úpravy experimentální 

vzduchové turbíny VT-400 tak, aby byl umožněn výzkum proudění hřídelovou ucpávkou a 

tím také možnost testování různých uspořádání hřídelové ucpávky. 

 

Klíčová slova: experimentální zařízení, vzduchová turbína, ucpávka, proudění tekutiny 

 

Abstract EN 

The shaft seal is an important part of steam turbines. Its task is to reduce the steam 

leakage from the flow path blading, i.e. to limit the steam flow around the shaft and thus the 

flow of the nozzle. The presented functional sample provides a proposal for modification of 

the experimental air turbine VT-400 to allow research of the shaft seal flow and thus the 

possibility of testing various shaft seal arrangements. 
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2. Úvod 

Funkční vzorek hřídelové ucpávky vznikl na základě řešení projektu TH02020086 

„Vliv interakce proudění z ucpávek na efektivitu práce stupňů parních turbín“. 

 

Hlavními prvky průtočné části lopatkového stroje, resp. parní turbíny, je rozváděcí a 

oběžné kolo. Rozváděcí kolo má za úkol přeměnit tlakovou a tepelnou energii proudící páry 

na energii kinetickou. K tomu dochází urychlením proudu páry její expanzí. Druhou důležitou 

úlohou rozváděcích lopatek je pak vhodné nasměrování proudící tekutiny na lopatky 

oběžného kola. V oběžném kole dochází k silovým účinkům proudící páry na oběžné lopatky 

a k přeměně kinetické energie proudící tekutiny na mechanickou energii rotující hřídele a to 

buď při konstantním tlaku (rovnotlaký stupeň) nebo při poklesu tlaku a tím pádem při 

pokračující expanzi (přetlakový stupeň). Snahou je, aby k tomuto procesu docházelo při co 

nejvyšší účinnosti. 

Velikost účinnosti je ovlivněna celou řadou ztrátových mechanismů. Mezi ně patří také 

ztráta přeprouděním páry mimo samotné lopatkování. Abychom tomuto zabránili, je 

rozváděcí i oběžné kolo vybaveno labyrintovými ucpávkami.  

Princip omezení průtoku páry labyrintovou ucpávkou vychází z Fanova děje. Průtočný 

kanál mezi rotujícím hřídelem a tělesem ucpávky je rozdělen tenkými prstencovými plechy 

na řadu komůrek. Mezi jednotlivými plechy a hřídelem (nepravý labyrint) je vždy štěrbina. 

V každé štěrbině dochází k izoentropické expanzi do následující komůrky. V té pak nastává 

izobarický ohřev prakticky na celkovou teplotu tím, že kinetická energie se zde zbrzděním 

přemění na celkovou entalpii. 

Pakliže bude na konci ucpávky kritický stav, dojde bez ohledu na tlak za ucpávkou 

k dosažení kritické rychlosti. Budeme-li zvyšovat počet labyrintů, poroste aerodynamický 

odpor ucpávky, klesá Machovo číslo a snižuje se celkový kritický tlak: 
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Porovnáme-li případ s labyrintovou ucpávkou a s prázdnou štěrbinou (bez ucpávky) 

zjistíme, že na konci prázdné štěrbiny bude hodnota kritické rychlosti vyšší nežli v případě 

s labyrintovou ucpávkou (𝑤𝐾𝑅
𝑏𝑒𝑧 𝐿𝑈 > 𝑤𝐾𝑅

𝑠 𝐿𝑈). Taktéž hustota páry bude v případě 

s labyrintovou ucpávkou nižší (𝜌𝐾𝑅
𝑏𝑒𝑧 𝐿𝑈 > 𝜌𝐾𝑅

𝑠 𝐿𝑈). Výsledným přínosem labyrintové ucpávky 

parní turbíny je tedy podstatné snížení množství páry unikající podél hřídele, což je zřejmé z: 

�̇� = �̇�𝐾𝑅;     �̇�𝐾𝑅
𝑏𝑒𝑧 𝐿𝑈 = 𝜌𝐾𝑅
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3. Popis funkčního vzorku 

Experimentální vzduchová turbína VT-400, na níž byl funkční vzorek aplikován, je 

jednostupňová axiální turbína umístěná v sání kompresoru. Původně zařízení sloužilo pro 

výzkum rovnotlakých vysokotlakých stupňů, čemuž odpovídá mimo jiné i diskové uspořádání 

hřídele (obr.  1). Oběžné lopatky byly vybaveny nadbandážovou ucpávkou se dvěma břity. 

Prostor pod rozváděcím kolem byl hermeticky oddělen jak od atmosféry, tak i od tekutiny 

přiváděné do rozváděcích lopatek. Z tohoto důvodu nebylo nutné vybavit rozváděcí kolo 

hřídelovou ucpávkou.  

 

Obr.  1 Původní uspořádání průtočné části 

V posledních letech se na zařízení začalo s proměřováním přetlakového lopatkování a 

konstrukce přestala odpovídat uspořádání na reálných strojích. Aby bylo možné výsledky 

z experimentu přenést na skutečné turbínové stupně, došlo ke konstrukčním úpravám 



 

průtočné části. Návrh těchto úprav zohledňoval co nejmenší zásah do stávající konstrukce. 

První úprava se týkala disku oběžného kola. Disk byl v blízkosti paty upraven tak, aby vznikl 

prostor pro umístění prstence představujícího buben rotoru. Vzhledem k tomu, že disk byl 

upraven v blízkosti uchycení oběžných lopatek, byl návrh konstrukčních úprav provázen 

pevnostními výpočty. Dále byl navržen prstenec představující buben rotoru včetně jeho 

uchycení k disku rotoru. Součástí prstence jsou také dva břity nepravého labyrintu hřídelové 

ucpávky. Aby byl průměr hřídelové ucpávky blízký průměru patnímu, resp. aby rozdíl mezi 

průměrem hřídelové ucpávky a průměrem patním byl podobný jako u skutečných strojů, 

muselo dojít ke konstrukčním úpravám taktéž na rozváděcím kole. Výsledný stav je na  

obr.  2. 

 

Obr.  2 Konstrukční uspořádání stupně po rekonstrukci 

 



 

Funkční vzorek tedy zahrnuje celkem tři úpravy: úprava disku rotoru, výroba prstence 

s břity ucpávky a úprava rozváděcího kola. Konstrukce funkčního vzorku umožňuje po 

demontáži rozváděcího kola relativně snadnou výměnu prstence za jiný, který může mít jinou 

délku břitů a jejich výměnou se tudíž změní radiální vůle v ucpávce. Tímto způsobem je tedy 

možné zkoumat vliv radiální vůle na hmotnostní průtok ucpávkou resp. na účinnost stupně. 

Stejným způsobem by bylo možné studovat vliv počtu břitů případně jejich umístění na stejné 

parametry.  

Aby bylo možné využívání funkčního vzorku, bylo třeba ještě upravit vstupní část 

turbíny. V původní konstrukci, jak již bylo řečeno, byla část pod rozváděcím kolem 

hermeticky oddělena od atmosféry a s průtočnou částí byla spojena pouze mezerou mezi 

disky rotoru a statoru. Proto nebylo nutné  opatřovat rozváděcí kolo hřídelovou ucpávkou. Za 

takových podmínek by ovšem ani nově osazenou hřídelovou ucpávkou neprotékala žádná 

tekutina. Pro zajištění správné funkce tedy bylo nutné provést úpravy vstupní části tak, 

abychom zajistili propojení hřídelové ucpávky s okolím.  

Tato vstupní část je vybavena Venturiho trubicí, která nám umožňuje měřit hmotnostní 

průtok vzduchu hřídelovou ucpávkou. Dále je vstupní část vybavena zařízením pro regulaci 

množství vefukovaného / odsávaného vzduchu.  

4. Konstrukce hřídelové ucpávky 

 Všechny uvedené konstrukční úpravy jsou zpracované ve výkresové dokumentaci 

DŠPW. Dle této dokumentace byla externě provedena výroba nových dílů. Výrobní 

dokumentace a výrobní modely jsou založeny v DŠPW v interním elektronickém archivu 

AGILE: 

Tp6152005__1-0  Vnitřní příruba přední 

Tp6152006__1-0  Vnitřní příruba zadní 

Tp6152007__1-0  Bandáž vnitřní 

Tp6152010__1-0  Sestava VT-400 

Tp6152262__1-0  Kroužek distanční 

Tp6152263__1-0  Vnější příruba přední 

Tp6152264__1-0  Vnější příruba zadní 

Tp6152265__1-0  Bandáž vnější 

 

 

 

 



 

Detail modifikace oběžného kola je zřejmý z Obr.  3.  

 

Obr.  3 Výkres úpravy oběžného kola 

Detail prstence s ucpávkovými břity je na Obr.  4. 

 

Obr.  4 Výkres prstence hřídelové ucpávky 



 

5. Využití a komercializace funkčního vzorku 

Předložený Funkční vzorek hřídelové ucpávky bude využíván pro další výzkum 

průtočné části lopatkového stroje v návazných VaVaI projektech i smluvním výzkumu. 

Zaměříme se na vliv množství a směru toku proudící tekutiny (vefukování/odsávání tekutiny) 

a vliv konstrukčního uspořádání hřídelové ucpávky a velikosti radiální mezery na účinnost 

stupně.  

Dosažené výsledky budou využity při přípravě ztrátového modelu, který je 

implementován v návrhových SW společnosti DŠPW a aplikuje se při návrzích nových 

turbínových stupňů v celé škále použitelnosti. 

6. Literatura 

LINHART Jiří: Mechanika tekutin II. 


