
r 
ČESKOSLOVENSKA 
SOCIALISTICKÁ 
R E P U B L I K A POPIS VYNALEZU 

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 

1 6 3 6 0 8 

MPT F 16 k 1/10 

\ m Přihlášeno 04. VI. 1973 (PV 3998-73) 

p T 47 g 4/01 

Zveřejněno 25. XI. 197-1 

ÚRAD PRO VYNÁLEZY Vydáno 15. VII. 1976 M D T G 21.040 .a 

A OBHV'Y 
Vydáno 15. VII. 1976 

Autor vynálezu VÁCLAV VELĽK, JIŘÍ CEJKA a JAROSLAV JAKL, PRAHA 

liychločinná uzavírací a regulační annalura, 
zejména na tekutý kov 
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Vynález sc týká rycliločinné uzavírací a re-
gulační armatury, zejména pro provozy s te-
kutými kovy, kupříkladu sodíkem. 

V provozech jaderných elektráren s rychlý-
mi reaktory sc v chladicích obvodech používá 
armatur o velkých světlostech, kde protékají-
cím médiem jc tekutý kov, zejména sodík. Na 
tyto armatury jsou kladeny vysoké požadavky 
z hlediska provozní spolehlivosti, krátkého ča-
sového průběhu zdvihu a z hlediska odolnosti 
proti hydraulickému i tepelnému rázu. Vc vel-
ké většině vycházejí konstrukce těchto arma-
tur z tělesa nesymetricky rozloženého vzhle-
dem k ose průtoku, což nevyhnutelně ovlivňu-
je mechanickou pevnost tělesa, zejména z hle-
diska cyklického namáhání, které je násled-
kem rychlých teplotních změn. Dále se použí-
vá poměrně složitých koncepcí pro konstrukci 
vnitřního mechanismu, což v podmínkách pro-
vozů s tekutými kovy přináší vc velmi krátké 
době nedostatky v provozní spolehlivosti a 
bývá často příčinou havaric. 

Úkolem vynálezu je navrhnout takovou 
konstrukci rychločinné uzavírali' a regulační 
armatury o velkém průměru, která by splňo-
vala podmínky symetrie kolem osy průtoku, 
podmínky požadovaného průtoku a zajišťova-
la vyvážení hydraulických i hydrodynamic-
kých sil při dodrženi rovnoměrnosti tloušťky 
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stěn tělesa armatury, což jc podmínkou dobré 
odolnosti proti teplotnímu rázu. 

Tento úkol řeší vynález, kterým je rychlo-
ěinná uzavírací a regulační armatura, zejména 

5 pro tekuté kovy, kupříkladu sodík, opatřená 
alespoň dvěma uzavíracími orgány s nízko-
zdvižnou kuželkou, a jeho podstata jc v tom, 
žc obecné válcové těleso armatury jc opatře-
nou proti vstupnímu hrdlu náběhovou částí 

m kuželového tvaru, vc které jsou upravena 
alespoň dvě sedla uzavíracích orgánů symetric-
ky k průtočné ose tělesa armatury, přičemž 
součtová průtočná plocha sedel uzavíracích 
orgánů odpovídá průtočné ploše vstupního 

i.-> hrdla. 
Další podstatou vynálezu jc, že náběhová 

část je tvořena radiální zaoblenou přepážkou. 
Přiklad provedení rychločinné uzavírací a 

regulační armatury podle vynálezu je schcma-
•j" ticky znázorněn na připojených výkresech, kde 

obr. 1 — představuje vnčjši pohled na arma-
turu, 

obr. 2 — jc osový řez částí tělesn armatury s 
jedním uzavíracím orgánem, a 

obr. 3 — je detail alternativního provedení 
náběhové části armatury v řezu. 

Rychločinná uzavírací a regulační armatura 
podle vynálezu sestává z tělesa 1, tvořeného 
svařcnccm válcových a kuželových částí o rov-

io noměrné tloušťce, jako je vstupní hrdlo 5, ná-
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běhová část 2, 21 a spodní kuželová část tě-
lesa 1. Rovnoměrná tloušťka svařených části 
tělesa 1 je důležitá z hlediska zamezení teplot-
ním nárazům. Těleso 1 armatury jc ve své 
vnitřní části, proti vstupnímu hrdlu 5, opatře-
no středovou náběhovou části 2, s výhodou 
kuželového tvaru, který nejlépe vyhovuje 
hydraulickým podmínkám průtoku armaturou. 
Kuželový tvar náběhově části 2 neni podmín-
kou, ale podle druhu provozu, použitého mé-
dia a prostorových možnosti lze tento tvar ře-
šit i jinak, kupříkladu jako radiální zaoblenou 
přepážku 21 podle obr 3 tak, aby vyhovovala 
hydraulickým podmínkám daného provozu. 
Náběhová část 2 jc ve své obvodové části o-
patřena alespoň dvěma běžně známými uzaví-
racími orgány 3, uspořádanými tak, aby splňo-
valy podmínky symetrie kolem osy průtoku. 
Ve stěně středové náběhové části 2, 21 jsou 
upravena sedla 4, jejichž součtová průtočná 
plocha, korigovaná ztrátovým součinitelem, 
odpovídá v podstatě průtočné ploše vstupního 
hrdla 5. Na náběhové části 2 nad sedly 4 jsou 
upraveny třmeny 6 známých uzavíracích or-
gánů 3, ve kterých jsou uložena vřetena 7, o-
patřená na svých spodních koncích kuželkou 
8, která při plném otevřeni podstatně neovliv-
ňuje průtočný průřez. S ohledem na nízký 
zdvih kuželky 8 těchto uzavíracích orgánů 3 
lze s výhodou pro utěsněni vřetena 7 použít 
vlnovců 9, běžně používaných u armatur ma-
lých světlostí. Rychločinnost armatury je dá-
na jednak nízkým zdvihem kuželky 8 a jed-
nak rozdělením celkového průtočného množ-
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stvi na tolik částí, kolik je uzavíracích orgá-
nů 3. 

Médium, v našem případe tekutý sodik, 
vstupuje clo armatury vstupním hrdlem 5 ve 

s směru šipky P. Při uzavřených uzavíracích or-
gánech 3 jc médium zadrženo nad kuželkami 
S uzavíracích orgánů 3, jejich vřetena 7 jsou 
chráněna před stykem s médiem pomoci vl-
novců 9. Jednotlivé uzavírací orgány 3 jc mož-
no otevírat současně, postupně nebo střídavě, 
čímž se výrazně sniží hydraulické rázy, zejmé-
na u rychločinných armatur. Vlastní ovládání 
může být podle technických požadavků prove-
deno neznázorněným ručním, elektrickým, 

i.-, pneumatickým nebo clcktrohydraulickým po-
honem běžného provedení nebo i programo-
vou vazbou. 

Předložený vynález představuje zccla nové 
řešeni rychločinných uzavíracích a regulačních 

:o armatur pro provozy s tekutými kovy a odpo-
vídá v podstatě základním konstrukčním kri-
tériím daným pro tyto typy armatur, při vyu-
žiti řady základních prvků osvědčených u 
menších armatur. Rychločinné uzavírací a rc-

i.-. gulační armatury lze s úspěchem použít pro 
všechny druhy protékajících médií, s tím, že 
podle charakteru protékajícího méclia sc volí 
vhodná a odpovídající ochrana vřetena kužel-
ky, jako kupříkladu vlnovce, běžná ucpávka 

in a podobně. Armatury může být rovněž použi-
to pro zařízení využívající obou směrů průto-
ku, tím, že funkce armatury je stejně spolehli-
vá, je-li médium zaváděno nad nebo pod ku-
želku. 

!> H E D M E T VYNÁLEZU 

l. Rychločinná uzavírací a regulační armatu-
ra, zejména na tekutý kov, kupříkladu sodik, 
opatřená alespoň dvěma uzavíracími orgány s 
nízkozdvižnou kuželkou, vyznačená tím, že o-
becně válcové těleso (1) armatury je opatřeno 
proti vstupnímu hrdlu (5) náběhovou částí (2) 
kuželového tvaru, ve které jsou upravena ales-
poň dvě sedla (4) uzavíracích orgánů (3) sy-

metricky k průtočné ose tělesa (l) armatury, 
přičemž součtová průtočná plocha sedel (4) 
uzavíracích orgánů (3) odpovídá průtočné plo-
še vstupního hrdla (5). 

2. Rychločinná uzavírací a regulační arma-
iu tura podle bodu 1, vyznačená tím, že náběho-

vá část (2) je tvořena radiální zaoblenou pře-
pážkou (21). 

3 listy výkresů 
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