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Vynález se týká provozní diagnostiky lo-
žiskových vůlí rotačních hermetických bez-
ucpávkových čerpadel prostředí, užívaných 
zejména v jaderné technice. 

U hermetizovaných bezucpávkových ro-
tačních čerpadel zejména výbušného, hořla-
vého, radioaktivního a jina'k nebezpečného 
nebo zdravotně závadného prostředí, pohá-
něných nepřímým přenosem potřebného 
kroutícího momentu, například magnetic-
kou silou, nelze jednoduchým způsobem po 
dobu jejich životnosti kontrolovat ložisko-
vé vůle, neboť oběžné kolo je nasazeno na 
hřídeli, který nevyčnívá ze skříně čerpad-
la. K periodickým prohlídkám ložisek, kte-
ré jsou pro udržení řádného provozního sta-
vu nezbytné, je obvykle třeba čerpadlo de-
kontaminovat, rozebrat a po kontrole vnitř-
ního ústrojí, zvláště ložiskových vůlí, znovu 
smontovat, což zejména u s t rojů na vysoké 
parametry t l aků a teplot je pracovni i 
funkčně náročné. Jde při tom o manipulaci 
značnými silami a veľkými hmotnostmi, o 
zachování těsnosti, o možnost kontaminace 
pracovníků zdravotně závadným prostředím 
zevnitř čerpadla . V jaderné technice před-
stavuje taková činnost časově, pracovně i 
rizikově velmi nákladný a obtížný proces. 

Tyto nevýhody odstraňuje zařízení ke kon-
trole ložiskových vůlí hermet ických čerpa-
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del, zejména pro jadernou techniku, podle 
vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že 
sestává z kontrolního trnu, procházejícího 
souosou výsuvnou středící vložkou, zasaze-

i nou v opěrné .matici pro spojení se sacím 
hrdlem čerpadla. Tato matice je opatřena 
jednak první kontrolní plochou na čelní 
straně, jednak druhou kontrolní plochou na 
íjvém obvodu. Kontrolní t rn má osazení pro 

io styk s oběžným kolem čerpadla a je zakon-
čen šroubem pro rozebíratelné spojení s o-
běžným kolem čerpadla, 'kromě toho je o-
patřen prvkem, např . čepem pro vyvození 
kroutivého, klopného a posuvného pohybu 

ís a čelo kontrolního t rnu tvoří t ře t í kontrolní 
plochu. 

U hermetických čerpadel, která nemaj í 
zvláštní ústrojí ke zjišťování stavu ložisek, 
lze vynálezu využít po odpojení sacího po-

20 trubí od čerpadla . Na uvolněné sací hrdlo 
čerpadla se nasadí zařízení ke kontrole lo-
žiskových vůlí podle vynálezu jako měřicí 
přípravek a pomocí ně j se jednoduchou ma-
nipulací pohybovými prvky přípravku vy-

25 šetří ložiskové vůle čerpadla, aniž by bylo 
zapotřebí čerpadlo dále rozebírat . Tím od-
padá náročná činnost specializovaných pra-
covníků, těsnostní a t laková z'kouška po 
smontování čerpadla, umožňuje se častějš í 

so kontrola provozního stavu čerpadla i ma-
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teriôlové kompatibility ložisek s různými 
druhy čerpaných prostred! a racionálnější 
prognóza údržby takového čerpadla. Pro 
čerpadla, která jsou vybavena zvláštním 
vnitřním ústrojím pro kontrolu ložiskových 
vůlí s vnější indikací, lze využít obdobným 
způsobem zařízení podle vynálezu ke ka-
libraci vlastního složitějšího kontrolního ú-
strojí. 

Na výkresu je schematicky znázorněno v 
osovém řezu jedno provedení zařízení ke 
kontrole ložiskových vůli hermetických čer-
padel podle vynálezu. 

Oběžné kolo 5 čerpadla je umístěno her-
meticky ve skříni 10 a nasazeno na hřídeli 
13, uloženém ve dvou radiálně-axiálních lo-
žiskách 11, 12 a opatřeném magnetickým 
kotoučem 14 pro přenos rotačního pohybu 
vnějšího elektropohonu 15. Po uvolnění po-
trubí ze sacího hrdla 4 čerpadla se na toto 
sací hrdlo 4, opatřené závitem, našroubuje 
opěrná matice 3 se souosou výsuvnou stře-
dící vložkou 2. Stredicí vložkou 2 se zavede 
do sacího hrdla 4 čerpadla kontrolní trn 1 
a našroubuje se pomocí příčného čepu 6 
až po osazeni 9 koncovým šroubem 19 do 
nábo]e oběžného kola 5 čerpadla. Měří se 
například hloubkoměrem nebo otáčením 
kontrolní matice 18 rozdíl vzdáleností HA 

mezi třetí kontrolní plochou 16 vnějšího 
konce kontrolního trnu 1 a první kontrolní 
plochou 7 na čelní straně opěrné matice 3, 
popřípadě vzdálenost kontrolní matice 18 

s od opěrné matice 3, a to v krajních polo-
hách hřídele 13 čerpadla, dosažených axi-
álním posuvem kontrolního trnu 1, vyvoze-
ným tlakem a tahem za příčný čep 6, jímž 
je kontrolní trn 1 na vnějším konci opatřen, 

m Po vynětí středící vložky 2 se měří napří-
klad hloubkoměrem nebo otáčením kon-
trolního dotykového šroubu 17 rozdíl vzdá-
leností H R mezi povrchem kontrolního trnu 
1 a druhou kontrolní plochou 8 na obvodu 

i5 opěrné matice 3, a to v krajních polohách 
hřídele 13, vyvozených radiálním naklápě-
ním kontrolního trnu 1 spolu s hřídelem 13 
čerpadla v ložiskách 11, 12. 

Využití zařízení ke kontrole ložiskových 
jo vůlí hermetických čerpadel prostředí podle 

vynálezu není omezeno jen na jadernou 
techniku, nýbrž lze je s úspěchem aplikovat 
ve všech průmyslových oborech, kde bezuc-
pávková, plně hermetizovaná čerpadla pra-

i5 cují, a kde tato aplikace stejně jako v ja-
derné technice může přinést velké úspory 
společenské práce a zvýšení bezpečnosti a 
provozní spolehlivosti, zejména v řadě od-
větví chemického průmyslu. 

P R E D M Ě T V Y N Á L E Z U 

Zařízení ke kontrole ložiskových vůlí her-
metických čerpadel, zejména pro jadernou 
techniku, vyznačené tím, že sestává z kon-
trolního trnu (1), procházejícího souosou vý-
suvnou středicí vložkou (2), zasazenou v o-
pěrné matici (3), pro spojení se sacím hrd-
lem (4] čerpadla, opatřené jednak první'kon-
trolní plochou [7) na čelní straně, jednak 
druhou kontrolní plochou (8] na obvodu, a 

io kontrolní trn (1) má osazení [9] pro styk s 
oběžným kolem [5] čerpadla, a je zakon-
čen šroubem (19) pro rozebíratelné spoje-
ní s oběžným kolem (5) čerpadla a opa-
třen prvkem, např. čepem (6) pro vyvození 

" kroutivého, klopného a posuvného pohybu, 
přičemž čelo kontrolního trnu (1) tvoří tře-
tí kontrolní plochu (16). 
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