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1 
Vynález se týká způsobu nouzového za-

hlcování ucpávek cirkulačních čerpadel tla-
kovodních reaktorů a zapojení k provádě-
ní tohoto způsobu. 

Při normálním provozu jsou cirkulační s 
čerpadla tlakovodních reaktorů s ucpávko-
vým souborem zahlcována v ucpávkové čás-
ti čistou neradioaktivní vodou. Tlak této 
zahlcovací vody je vyšší o určitou hodnotu 
tlakového spádu než je tlak na sání čer- m 
padla. 

To zaručuje, že čistá neradioaktivní voda 
bude proudit kolem spár, částečně i do čer-
pací části čerpadla a nedovolí tak, aby hor-
ká voda primárního okruhu, obsahující ne- u 
čistoty, pronikala do ucpávkové části čer-
padla, která je velmi citlivá jak na nečisto-
ty, tak i na vzrůst teploty, které mohou po-
škodit těsnicí pryžové elementy. Při poruše 
v dodávce zahlcovací vody do ucpávek za- » 
čne z primární části reaktorového okruhu 
proudit horká voda obsahující nečistoty, a 
pokud není v ucpávkovém souboru zajištěn 
zvláštním zařízením vyšší tlak, může se u-
cpávkový soubor poškodit z výše uvedených as 
důvodů a sekundárně si tak vynutí odstave-
ní hlavního cirkulačního čerpadla. Někte-
rá současná řešení řeší tento problém vy-
užíváním dopravní výšky čerpadla tak, že 
voda z výtlaku čerpadla se po ochlazení v so 
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chladiči a po průchodu filtrem zavádí do 
zahlcovacího okruhu ucpávek a vytváří tak 
nouzový zahlcovací okruh, jehož otevření 
se uskutečňuje dálkově ovládanou uzavíra-
cí armaturou na signál, ku příkladu od 
tlakového čidla, resp. od průtoku. Nevýho-
dou tohoto řešení je požadavek cizího zdro-
je ovládání, který je závislý na zdroji elek-
trické nebo jiné energie. Rovněž i doba 
otevírání armatur je z hlediska bezpečné-
ho provozu ucpávkového souboru dlouhá. 

Úkolem vynálezu je vyřešit nový způ-
sob nouzového zahlcování ucpávek hlav-
ních cirkulačních čerpadel tlakovodních re-
aktorů , a zapojení k jeho provádění, které 
by v podstatě odstraňovalo nevýhody zná-
mých řešení. 

Tento úkol řeší vynález, kterým je způ-
sob nouzového zahlcování ucpávek hlavních 
cirkulačních čerpadel tlakovodních reakto-
rů a jeho podstata spočívá v tom, že při po-
klesu tlaku v zahlcované ucpávce pod tlak 
na sání čerpadla, propojí se působením roz-
dílu tlaků výtlak čerpadla, přes chladič a 
filtr nouzového zahlcovacího okruhu, napo-
jeného na výtlak čerpadla, s potrubím za-
hlcování ucpávky. 

Další podstatou vynálezu je, že nouzový 
zahlcovací obvod, sestávající z redukčního 
ventilu, zpětné klapky a uzavírací armatury 
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je zapojen do výtlaku čerpadla za chla-
dič a filtr, přičemž redukční ventil, opatre-
ný pístem, na jehož pístnici je upravena u-
zavírací kuželka a na jehož opačné strane 
jc upravena pružina, vykazuje dva tlakové 
prostory, z nichž první tlakový prostor je 
spojen přes zpětnou klapku, jednak s vý-
tlakem čerpadla a jednak přes uzavírací 
armaturu a zpětnou klapku se zahlcovacím 
potrubím, zatímco druhý prostor je spojen 
se sáním čerpadla. 

Na přiloženém výkresu je schematicky 
znázorněn příklad zapojení nouzového za-
hlcovacího okruhu ucpávky podle vynálezu. 

Nouzový zahlcovací okruh podle vynálezu 
je napojen na výtlak 1 cirkulačního čer-
padla prostřednictvím uzavírací armatury 2, 
chladiče 3, který ochlazuje horkou vodu 
primárního okruhu na teplotu přístupnou 
pro použití v ucpávkovém souboru i ve fil-
tru 4, který brání proniknutí nečistot do ne-
znňzorněné ucpávky a zpětné klapky 5, kto-
lá naopak brání vniknutí čisté zahlcovací 
vody do primárního okruhu. Voda z výtla-
ku neznázorněného cirkulačního čerpadla 
je přiváděna ke speciálnímu redukčnímu 
ventilu B, kterým v případě nouzového za-
hlcování proudí tato voda clo ucpávkového 
souboru. Speciální redukční ventil B má 
funkci samočinného spínače nouzového za-
hlcovacího systému při ztrátě tlaku normál-
ního zahlcovacího okruhu. Redukční ventil 
H musí, při tlaku normálního zahlcovacího 
okruhu 18, uzavřít nouzový zahlcovací o-

kruh tak, aby se nouzový zahlcovací okruh 
otevřel pouze v případě poklesu tlaku nor-
málního zahlcovacího okruhu. Pro tento sy-
stém jsou rozhodující rozdíly tlaků na vý-

s tlaku 1 a zahlcovacího potrubí 7 nad tlak 
na sání 8 čerpadla, a musí být nezávislý na 
hodnotě tlaku sání 8 čerpadla, které se bě-
hem provozních podmínek značně lisí. V re-
dukčním ventilu B jsou dva tlakové pro-

io story 9, 10. Tlakový prostor 9 je spojen s 
potrubím 7 systému zahlcování ucpávek a 
tlakový prostor 10 je spojen s tlakem na 
sání 8 čerpadla. Oba tlakové prostory 9, 
10 jsou vymezeny dutinou tělesa ventiiu B 

i5 a pístem 11, přičemž tlakový rozdíl na obou 
stranách pístu 11 je vyrovnáván předpětím 
pružiny 12. Pístnice 13 pístu 11 je opatře-
na kuželkou 14 ventilu B. Při poklesu tlaku 
pod minimální hodnotu se posune kuželka 

20 14 působením pružiny 12 a propojí výtlak 1 
čerpadla přes prostor 9 s potrubním řadem 
7 zahlcování ucpávky. Po obnovení funkce 
normálního zahlcování se zvětší tlak v pro-
storu 9 a jeho silovým účinkem působí na 

25 píst 11 se kuželka 14 uzavře. Zpětná klap-
ka 15 brání průniku nouzové zahlcovarí ka-
paliny. Uzavírací armatury 2, 16, 17 slouží 
k odstavení nouzového zahlcovacího okruhu 
v případě jeho poruchy, 

so Výhodou způsobu a zapojení nouzového 
zahlcovacího systému je jeho samočinná 
funkce bez časového zpoždění, a to že ne-
vyžaduje žádný zdroj energie. 

P Ř E D M Ě T V Y N A L E Z U 

1. Způsob nouzového zahlcování ucpávky 35 
hlavního cirkulačního čerpadla tlako-
vodních reaktorů, vyznačený tím, že při 
poklesu tlaku v zahlcované ucpávce pod 
tlak na sání čerpadla, propojí se působením 
rozdílu tlaků výtlak (1) čerpadla, přes w 
chladič (3) a filtr [4] nouzového zahlco-
vacího okruhu, napojeného na výtlak (8) 
čerpadla, s potrubím (7) zahlcování u-
cpávky. 

2. Zapojení k provádění způsobu podle .15 
bodu 1, vyznačený tím, že nouzový zahlco-
vací obvod, sestávající z redukčního ventilu 
(6), zpětné klapky (5) a uzavírací armatu-

ry (17), je zapojen do výtlaku (1) čerpadla 
za chladič (3) a filtr (4), přičemž redukč-
ní ventil (6), opatřený pístem (11), na je-
hož pístnici (13) je upravena uzavírací 
kuželka (14), a na jehož opačné straně je 
upravena pružina (12), vykazuje dva tla-
kové prostory (9, 10), z nichž první tlako-
vý prostor (9) je spojen přes zpětnou klap-
ku (5], jednak s výtlakem (1) čerpadla a 
jednak přes uzavírací armaturu (17) a zpět-
nou klapku (15] se zahlcovacím potrubím, 
zatímco tlakový prostor (10) je spojen se 
sáním (8) čerpadla. 

1 list výkresů 
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