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Abstract - In the Francis turbine rotors fluid leakage can be 

seen at the periphery between the rotor inlet and the suction pipe 

and between the rotor and the top cap, these leakage locations 

are called labyrinths. The labyrinths are the interstices formed 

by the pairs of fixed and movable wear rings which are 

positioned so that they have the function of non-contact sealing 

and are strategically constructed with the function of minimizing 

the leakage of fluid from a system, the rings have the shortest 

distance between the rotating and fixed part of the rotor of the 

turbine, which consequently generates a greater use of the 

available energy. In this system, as the rotation increases the 

pressure difference (ΔP) tends to decrease. As the flow through 

the labyrinth respects the relation of load versus internal loss of 

charge there will be a reduction in the flow outflow. To verify this 

assertion, it was developed based on the studies of Idelcik (1960) 

and Pfleider and Petermann (1979), an equation for the 

calculation of the head loss and the other calculations necessary 

in labyrinths of the simple type that is a model of labyrinth in 

Cylindrical ring used in rotors manufactured for available falls 

of up to 60 meters. The equation found results in the head loss in 

a function of pressure variation, friction coefficient and labyrinth 

width. 
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I.  INTRODUÇÃO 

sinas hidrelétricas são construções que visam 

aproveitar o potencial hidráulico de um rio, e são 

compostas, basicamente, por barragem, sistema de 

captação e adução de água, casa de força e vertedouro, 

que funcionam em conjunto e de maneira integrada [1]. As 

turbinas hidráulicas são maquinas que possuem a finalidade 

de transformar a maior parte da energia do escoamento 

contínuo da água que a atravessa em trabalho mecânico, 

estas estão localizadas na casa de força [1]. 

Os principais componentes das turbinas Francis são: 

o rotor, o distribuidor a caixa espiral. O rotor é a parte 

rotativa da turbina constituída de: cubo, pás, coroa, anéis de 

desgaste superior e inferior e entre os anéis de desgaste os 

labirintos inferior e superior [2,3]. 

Os labirintos são os interstícios formados pelos 

pares de anéis de desgaste fixo e móvel que estão 

posicionados de modo que tenham à função de vedação sem 

contato, fazendo com que os anéis tenham a menor  

distância entre a parte rotativa e fixa do rotor da turbina, 

resultando assim em uma pequena vazão, essa condição 

resulta em um aumento das forças tangenciais [4]. A largura 

de um labirinto varia de 0,5 a 2 mm, e faz com que o 

escoamento da água que ali passa tenha valores de 

velocidade elevados [2,5]. Observando as turbinas de 

reação, sabe-se que há uma tendência de aumento da 

velocidade de disparo com o aumento da rotação específica 

[6].À medida que a rotação aumenta tem-se o efeito da 

força centrifuga no sistema que faz com que a carga total, 

que é dada pela pressão na entrada do labirinto somada ao 

efeito centrifugo, aumente. Dessa forma a vazão pelo 

labirinto tende a aumentar nos eventos de disparo da 

máquina.  

O aumento da rotação (ω) influencia a carga (hc) em 

função da equação apresentada a seguir:  

                                                     (1)                                                                      

Na situação de rotor parado tem-se que a diferença 

entre a pressão na entrada Pe e a pressão de saída Ps. Assim 

tem-se: 

                                                    (2)                                                                     

No entanto quando o rotor está em movimento ter-

se-á a seguinte situação: 

( )                                   (3)                                                                                                                             

Assim a medida que a rotação aumenta a diferença 

de pressão  tende a diminuir. Como a vazão pelo 

labirinto respeita a relação de carga versus perda de carga 

interna ter-se-á uma redução na vazão escoada. No limite de 

rotação (devido a um disparo da máquina) o valor de  

será próximo de zero ou até mesmo negativo fazendo com 

que o escoamento seja nulo (equação 3). Dependendo dessa 

rotação pode-se ter até mesmo uma situação de injeção de 

ar no sistema. Isso deve ser evitado, pois à medida que o 

labirinto ficar sem passagem de água existe a possibilidade 

de um aumento local de temperatura que pode ser 

prejudicial para o sistema. Para verificar esta afirmação, foi 

desenvolvida uma equação para o cálculo da perda de carga 

e os demais cálculos necessários em labirintos do tipo 

Perda de carga em labirintos sob pressão 
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simples. 

II.  METODOLOGIA  

Para o cálculo da perda de carga e os demais 

cálculos necessários em labirintos foi utilizada uma 

metodologia com base nos estudos de Idelcik (1960) e 

Pfleider e Petermann (1979). 

A primeira variável a ser calculado é a vazão 

que ocorre no labirinto, que pode ser obtida pela equação 4. 

                                                (4)                                                        

Onde:  

Q: vazão; 

µ: Coeficiente de vazão que considera as resistências no 

labirinto; 

A: seção de passagem do labirinto; 

∆p: diferença de pressão entre ambos os lados do labirinto;  

ρ - a massa específica do fluido. 

Conforme a variação do tipo de labirinto o 

coeficiente de vazão (µ) também varia. 

Para realizar a vedação de fluidos como água, 

óleo, etc., usam-se labirintos em anel cilíndrico, onde o 

fluido forma um filme com a função de lubrificar e evitar 

que o sistema funcione quente [3]. O trabalho em questão 

utilizará como modelo um labirinto em anel cilíndrico de 

seção lisa, conforme pode ser observado na figura 1 abaixo.  

 

 

   
Fig.1. Representação de um labirinto liso. Adaptado de [3] 

 

Em um labirinto de seção lisa, o coeficiente de 

vazão é calculado de acordo com o efeito Lomakin 

conforme equação 5 [2]. 

                                                                 (5)                                                        

Z – número de canais (z = 0 para labirinto liso); 

α - coeficiente de contração de jato fluido ; 

λ - coeficiente de resistência em função do número de 

Reynolds; 

Ls – Largura da seção do labirinto;  

S– largura do labirinto 

A obtenção do coeficiente de contração de jato 

fluido varia com a mudança do número de Reynolds e pode 

ser obtido conforme a figura a seguir. 

 

Fig. 2. Coeficiente α para labirintos em anel cilíndrico com uma só gaxeta de 

vedação em função do número de Reynolds. [2]. 

 

O valor do número de Reynolds em um 

escoamento é obtido pode ser então calculado pela equação 

6. 

                                                                    (6)                                                                                  

 

Onde: 

Re= número de Reynolds; 

S= largura do labirinto; 

U= Velocidade tangencial existente no labirinto em função da 

rotação da máquina. 

 

Dividindo a figura 1 em duas partes teremos 

uma parcela chamada de “A” e uma parcela chamada de 

“B” que será desmembrada abaixo. 

- Parcela A, 

 
Fig.3. Parcela “A” 

 

- Parcela “B” 

A parcela B do desenho pode ser visualizada na figura 4. 
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Fig.4. Parcela “B” 

 

Após o desmembramento das figuras será 

possível à obtenção de uma equação para o cálculo da perda 

de carga em um labirinto levando em consideração a 

diferença de pressão de entrada e de saída do sistema. 

  

III.  RESULTADOS 

O desenvolvimento do trabalho será feito a partir de um 

labirinto do tipo liso, conforme já mencionado anteriormente 

o labirinto será dividido em uma parcela chamada de “A” 

(figura 3) e uma parcela chamada de “B” (figura 4) que será 

desmembrada abaixo. 

- Cálculo da Parcela A, 

Sabe-se que Vazão (Q) é resultado da multiplicação da 

velocidade do escoamento (V) e a área que esse escoamento 

percorre (A), portanto: 

                                                           (7)                                                                

A velocidade pode ser calculada, de acordo com a equação 8, 

onde δ é a espessura do canal do labirinto e r é o raio. 

                                                      (8)                                                             

Outro componente de suma importância para os cálculos de 

perda de carga é o diâmetro hidráulico (Dh), razão entre a 

área e o perímetro, para a parcela A o Dh pode ser calculado 

por: 

                                             (9)                                                                       

 

-  Cálculo da Parcela “B” 

Seguindo os mesmos procedimentos tomados na parcela A, a 

parcela B terá suas equações descritas a partir da equação de 

cálculo de Vazão (7). 

A dificuldade nesse caso seria o calculo da área, porém o 

desmembramento das partes que compõe a figura 4, se faz de 

grande importância e são apresentados na figura 5. 

 

Fig. 5. Componentes da Parcela “B” 

A partir desta figura temos que: 

             (10)                                                            

Portanto a área S, pode ser calculada conforme vemos 

abaixo: 

                                      (11)                                                                     

Assim a velocidade do escoamento para essa seção 

será calculado por: 

                                              (12)                                                                  

O diâmetro hidráulico para a parcela B pode ser enfim 

calculado por: 

                                        (13)                                                                

Ao final de todas essas etapas temos enfim a equação 

de perda de carga em função da variação de pressão no 

labirinto. 

    (14) 

 

IV.  CONCLUSÕES FINAIS  

A equação encontrada resulta na perda de carga em função da 

variação de pressão, do coeficiente de atrito e da largura do 

labirinto em estudo e permitirá a análise de diferentes cenários 

o ponto de vista energético.  
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