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Vynález se týká ucpávkového systému, ze-

jména cirkulačních čerpadel jaderných 
elektráren, sestávajícího alespoň ze dvou 
za sebou razených mechanických ucpávek 
a z uzavřeného obvodu chladicího média 
ucpávek. 

U vysokotlakých čerpadel, zejména cirku-
lačních čerpadel pra atomové elektrárny, 
se k aitěsnění hřídele používá několika 
stupňů sériově zapojených mechanických 
ucpávek. Protože vysokotlaká chladicí ka-
palina nose radioaktivní částice, je bezpod-
mínečně nutno zamezit únik této kapaliny 
do atmosféry, k čemuž dochází iv případě 
poručily mechanických ucpávek. Tento dů-
vod vedu k zařazení dalšího ucpávkového 
slupne, tzv. bezpečnostní ucpávky. V prů-
běhů .normálního bezporuchového provozu 
noní tato bezpečnostní ucpávka v činnosti, 
ale zapojuje se do činnosti až v případě po-
stupné poruchy ucpávkových stupňů smě-
rem do ucpávkového stupně, který jo umís-
těn bezprostředně před bezpečnostní ucpáv-
kou, k ucpávkovému stupni, který jo zařa-
zen v okruhu jako první, tj. je inejvíce vzdá-
len od bezpečnostní ucpávky. V takovém 
případě projde tlakové médium porucho-
vým sLupněm ucpávky bez škrcení a působí 
na bezpečnostní ucpávku plným tlakem po-
sledního bezporuchového stupně ucpávko-
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vélio systému, což má za následek dotlače-
ní těsnicích elementů bezpečnostní ucpáv-
ky a tím zamezení úniku průsaku radioak-
tivního média do atmosféry. Bezpečnostní 

5 ucpávka musí být s ohledem na možnost 
poruchy více než jednoho stupně systému 
dimensována ;na plný tlak. Nutnost zařazení 
bezpečnostní ucpávky prodlužuje rovněž 
stavební délku ucpávkového systému, což 

io je značnou nevýhodou. 
Je tedy úkolom vynálezu takové řešení 

ucpávkového systému, ktoré by zajistilo 
bezpečný provoz systému mechanických 
ucpávek i při poruše některého stupně 

is ucpávkového systému při vyloučení bez-
pečnostní ucpávky, což by vedlo k podstat-
nému zkrácení stavební délky systému. 

Tento úkol řeší vynález, kturým jo ucpáv-
kový systém, zejména cirkulačních čorpa-

20 del jaderných elektráren, sestávající ale-
spoň ze dvou za sebou řazených mechanic-
kých ucpávek a z uzavřeného obvodu tla-
kového chladicího média a jeho podstata 
spočívá v tom, že jednotlivé mechanické 

» ucpávky jsou navzájem, propojeny obtoko-
vými větvemi a odváděcím potrubím, kde v 
obtokových větvích a odváděcím potrubí 
jsou zapojeny škrticí elementy a uzavírací 
armatury, přičemž obtokové větve jsou pro-

so pojeny se sběrnou nádrží odpadními potru-
bínti opatřenými uzavíracími armaturami. 
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Dii ltí ju podstatou vynálezu, z ľ do obto-
kové větve a odvádecího potrubí jsou zapo-
jeny kontrolní manometry a průtokoiněry. 

Příkladné provedení vynálezu je schema-
ticky znázorněno na připojeném výkrese, 
který znázorňuje podélný rez ucpávkovým 
systémem. 

Podle vynálezu sestává ucpávkový systém 
z tělesa 1 ucpávky, ve kterém jsou sériově 
zapojeny alespoň dva stupně, běžně ale tři 
stupně mechanických ucpávek 2, 3 a 4 pro 
utěsnění hřídele 5. Každá z mechanických 
ucpávek 2, 3, 4 těsní 1/3 celkového tlaku. 
Tohoto rozdělení tlaku se dosahuje zařaze-
ním škrticích elementu 6, fi', 6" do obtoků 
mezi jednotlivými stupni mechanických 
ucpávek 2, 3, 4. Tlaková kapalina proudící 
obtokovými větvemi 8, 3' chladí současně 
sedla mechanických ucpávek. Do mecha-
nické ucpávky 2 je tlakové médium přivá-
děno pod plným Makem přívodním potrubím 
7 a po průchodu touto mechanickou ucpáv-
kou 2 je odváděno k další mechanické 
ucpávce 3 obtokovou větví 8, na které jo 
upraven škrticí element 6, uzavírací arma-
tury 9 a odpadní potrubí 10 pro odvod mé-
dia do inoznázorněné sběrné nádrže, při-
čemž toto odpadní potrubí 10 média je o-
palřono další uzavírací armaturou 9'. Mezi 
mechanickými ucpávkami 3 a 4 je uprave-
na další obtoková větev 8', která jo opatře-
na škrticím elementem 6', uzavírací arma-
turou 11, odpadním potrubím J2 média, na 
kterém je upravena další uzavírací armatu-
ra 11', přičumž tato obtoková ivětov 8' jo na-
víc opatřena kontrolním manometrům 13 a 
průtokoniorem 14. Obtokový obvod uzavírá 
odváděči potrubí 15 z mechanické ucpávky 
4 do neznázorněné sběrné nádrže. Toto od-
váděči potrubí 15 je opatřeno škrticím ele-
mentem G", kontrolním manometrem 13', 
priitokomorem 34' a uzavírací armaturou 
1G. Průsak z posledního stupně mechanické 
ucpávky 4 jo odváděn do neznázorněné 
sběrné nádrže odpadním potrubím 17. Při 
poruše jednoho stupně ucpávkového systé-
mu se přenáší ma zbývající bezporuchové 
ucpávky poloviční ťlak, a při poruše dvou 
stupňu ucpávkového systému přebírá zbý-
vající mechanická ucpávka plný tlak. 

Za normálního provozu se přivádí chladi-
cí tlakové médium, jehož tlak je dán tla-
kem primárního okruhu, do mechanické 
ucpávky 2 přív. dním potrubím 7. Z mecha-
nické ucpávky 2 je médium odváděno obto-
kovou větví 8 přes škrticí element 6 a o-
tevřenou uzavírací armaturu 9 do dalšího 

stupně mechanické ucpávky 3. Průchodem 
škrticím elementem 6 se tlak redukujú na 
2/3 původního tlaku. Odtud je médium ve-
deno obtokovou větví 8' přes škrticí ele-

s ment 6', kde se tlak redukuje na 1/3 původ-
ního tlaku, a pokračuje přes otevřenou u-
zavírací armaturu 11 do třetího stupně me-
chanické ucpávky 4, odkud je odváděno od-
váděcím potrubím 15 přes škrticí element 

10 B" a otevřenou uzavírací armaturu 16 do 
neznázorněné sběrné nádrže. Za tohoto bez-
poruchového stavu těsní každá z mechanic-
kých ucpávek 2, 3, 4 vždy 1/3 celkového 
tlaku. 

15 Při poruše kupříkladu mechanické ucpáv-
ky 4 klesne tlak v odváděcím potrubí 15 
a zmenší se v něm 1 průtok. Obě tyto změ-
ny jsou zaznamenány kontrolním mano-
metrem 13' a průtokoměrem 14', které da-
jí signál k uzavření uzavírací armatury 11 
a k otevření uzavírací armatury 11'. Tím je 
průchod tlakové kapaliny do poruchové me-
chanické ucpávky 4 uzavřen a chladicí ob-
vod se uzavírá přes odpadní potrubí 12. Cel-
kový těsnicí tlak přebírají obě zbývající bez-
poruchové mechanické ucpávky 2, 3 rov-
ným dílem. Při poruše dvou mechanických 
ucpáivek 4. 3 klesne tlak a zmenší se prů-
tok v obtokové větvi 8', což je znznamená-

30 no kontrolním manometrem 13 a prutoko-
mšrem 14, na jejichž signál se uzavřu uza-
vírací armatura 9 a otevře se uzavírací ar-
matura 9' a médium z mechanické ucpávky 
2 proudí přes otevřenou uzavírací armalu-

35 ru 9' odpadním potrubím 19 do n»znázor-
něn.é sběrné nádrže. Celkový tluk je těsněn 
pouze tímto prvním stupněm, tj. mechanic-
kou ucpávkou 2. Při poruše pr.viního stupne 
mechanické ucpávky 2 jo celkový tlak tiis-

<0 'iiěn bezporuchovými ucpávkami 3, 4. V tom-
to případě se rozdělení tlaku děje automa-
ticky, aniž by bylo Iřeba manipulovat a uza-
víracími armaturami 9, 9'. Slojně lak i v 
případě poruchy mechanických ucpávek 2 

«5 a 3 přebírá plný tlak zbývající mechanická 
ucpávka 4. 

Popsaným konstrukčním uspořádáním a 
zapojením ucpávkového systému podle vy-
nálezu se dosahuje bezpečného provozu 

so ucpávkového systému, zejména u cirkulač-
ních čerpadel jaderných elektráren, kdy při 
zmenšení celkové stavební délky z důvodů 
vypuštění bezpečnostní ucpávky se zamezí 
únik radioaktivního média do atmosféry při 

55 poruše jednotlivých stupňů ucpávkového sy-
stému. 
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1. Ucpávkový systém, zejména cirkulač-
ních čerpadel jaderných elektráren, sestá-
vající z alespoň dvou za sebou razených 
mechanických ucpávek a z uzavřeného ob-
vodu chladicího tlakového média, vyznače-
ný tím, že jednotlivé mechanické ucpávky 
tohoto systému (2, 3, 4) jsou navzájem pro-
pojeny obtokovými větvemi (8, 8'] a odvá-
ctecím potrubím (15), kde v obtokových vět-
vích (8, 8') a odváděcím potrubí (15] jsou 
zapojeny škrticí elementy (6, 6', 6") a uza-

vírací armatury (9, ll , 16), přičemž obto-
kové větve (8, 8') jsou propojeny se sběr-
nou nádrží odpadními potrubími [10, 12) 
opatřenými uzavíracími armaturami (9', 

5 11']. 
2. Ucpávkový systém podle bodu 1 vyzna-

čený tím, že do obtokové větve (81) a od-
váděcího potrubí (15) jsou zapojeny kon-
trolní manometry (13, 13') a průtokomě-

10 ry [14, 14'). 
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