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TÍ v o d e m

Ve dnech 12. až 14. května 1961 proběhl v Manětlně
odborný seminář "MOBIUií MÍŘÍCÍ SYSTÉMY - MOUES 8 1 " .
Na semináři byly předneseny některé referáty (diskusní přís-
pěvky), které na žádost účastníka semináře vydáváme spolu
se "Z Á V É R Y" semináře jako D O P A T £ K sborníku
U O M £ S 81 .

Přípravný výbor semináře MO14ES 81



Přípravný výbor semináře M O M E S 81

Na přípravě, organizaci a průběhu semináře MOMES 81 se
podí le l i členové Odborné skupiny "Sízení jaderných reaktorů"
ZP ČSVTS závodu Energetické stroj írenství k.p. ŠKODA Plzeň :

Ing. Vladimír G R O F - odborný garant
Ing. František D R Á B , CSc - programové náplň
Ing. Vladimír H fl Z L - sborník
Ing. Drahomíra Š T Á R A L O V Á - ubytování, doplňkový

program
Jaroslav K A Š P A R - technika

- Zdeňka K Á L I V O L O V Á - organizační zá lež i tos t i ,
korespondence, sekreta-
riát

Obálku sborníku graficky navrhl Ing. Karel I C H A

Informace o semináři a přihlášky k odbéru sborníku MOMES 61
u pořadatelů :

k.p. ŠKODA Plzeň
závod Energetické strojírenství
WZ/Reaktory, oddělení Řízeni a měření

316 00 P.L.Z^Ň - Bolevec

Tel.: Plzeň 2169
Ing. Vladimír Grof - linka 972

Zdeňka Kalivodová - linka 544



ZKUŠEBNICTVÍ JAKO VÝZKUMNÁ ČINEOST

(Zahajovací projev vedoucího Výzkumně-vývojové základny /
Reaktory závodu Energetické strojírenství, k.p. ŠKODA Plzeň).

Ing. Zdeněk Hrbek

Vážené soudružky a soudruzi,

dovolte mně, abych vás jménem vedení závodu Energetické
strojírenství k.p. ŠKODA pozdravil, abych přivítal toto shro-
máždění a popřál mu mnoho zdaru v jeho jednání. Dovolte mi
úvodem několik slov.

Název semináře, ke kterému jsme se zde všichni společně
sešli,je celkem dost neobvyklý. Je to tím, že je dosti neob-
vyklá i náplň, kterou si seminář vzal do svého programu.
Domnívám se, že seminář na téma "Mobilní měřicí systémy" za-
tím nemá obdoby v Československu. Neméně atraktivní je i forma
tohoto semináře, a sice přednášky spojené s předváděním skuteč-
ných mobilních měřicích prostředků. Mobilní měřicí systémy
jistě nejsou nic nového v technice, ale takový jejich rozmach
i technická úroveň, které dosahují v poslední době; je překva-
pující. I když v slavnostních projevech a úvodních slovech
se vedoucím pracovníkům.leccos toleruje, nechtěl bych zde,vám
odborníkům, vykládat o rozvoji techniky a o miniaturizaci
elektronických systémů, které současnou úroveň měřicích systé-
mů umožňuje. Domnívám se, že o těchto záležitostech budete ve
svých referátech a projevech mluvit dostatečně. Já bych chtěl
jenom říci několik slov k tomu, jak se ve Škodovce díváme na
uplatnění mobilních měřicích systémů ve výzkumné, výrobní a
dodavatelské činnosti, a to především v našem oboru,t.j.
v jaderné technice.

V rámci rozvoje jaderného programu k.p. škoda, jako výrobce
energetických zařízení, formuluje svoji technickou koncepci,
zajištovánl kvality a provozní spolehlivosti jaderně energe-
tických zařízení ve svém integrovaném dlouhodobém plánu do r.
2000 (IDP 2000).



Dovolte mi, abych ocitoval část tohoto dokumentu, která
charakterizuje tuto technickou politiku a technickou koncepci.
V IDP 2000 se říká : "Technická koncepce vycházející ze stáls
vyšších nároků uživatelů, vytyčuje zaměření vědeckotechnické-
ho rozvoje na postupné zvySovánl úrovně výpočtových podkladů,
klade důležitost na materiálové zkoušky, defektoskopii e na
podstatné zvýšeni technologické kázně a úroveň technické kon-
troly. Koncepce klade déle důraz na diagnostiku a sledování
provozu zařízeni vyráběných koncernem Skoda, z něhož mohou
být získány informace o nejslabších článcích konstrukce a být
základem pro prodlužování doby mezi revizemi a zvýšení osiko-
vé životnosti".

Když jsme na naší Výzkumně-vývojové základně reaktorů před
několika lety zpracovávali svoji koncepci činnosti, tak jsme
si pravé tuto formulaci vybrali jako, řekl bych, takové moto
téměř, pro veškerou naší činnost. Vycházíme z ní při vytváření
kvalifikační struktury našich pracovníků a stejně tak i struk-
tury v přístrojovém vybavení. Dnešní požadavky na kvalitu,
bezpečnost a spolehlivost, tak jak v citátu bylo uvedeno, po-
vyšuji zkušebnictví na výzkumnou činnost. Je tomu tím více
v jaderné technice, kde specifické požadavky na kvalitu a roz-
sah měření, ale také na funkci, ověření a zdokumentování vý~
sledků zkoušek jaderných zařízení jsou nemyslitelné bez účasti
výzkumníků. Platí to jak pro oblast činnosti ve výrobě, kde
naši pracovníci v průběhu výrobního procesu provádějí mnohá
měřeni potřebná ke zpřesnění technologie, k jejímu doplnění
nebo ke zdůvodnění odchylek, tak i pro oblast dodavatelskou,
kde se práce neobejdou bez výzkumníků, jak při komplexních
zkouškách jaderných zařízení, tak při spouštění elektráren
a při provéáění garančních měření. Výrobce a dodavatel, pokud
nechce zůstat jenom u kusové dodévky-a je třeba říci, že
k vyšším formám dodavatelským k.p. Škoda směřuje - by měl
provádět pro uživatele nebo provozovatele elektráren služby
charakteru vnitroreaktořových měření, diagnostiky stavu a ce-
listvosti zařízení, diagnostiky provozních režimů, za účelem
zvýšení ekonomičnosti.



Dá se říci, že ve všech těchto oblastech naše výzkumně-
vývojová základna rozvíjí svoji činnost a to také je jedním
z hlavních důvodů, že naši pracovníci mohli přijít se svým
nápadem uspořádat tento seminář a že mohou ve svých referá-
tech dnes vystoupit už s řadou konkrétních výsledků a zku-
šenosti, a že v praktické ukázce mobilních měřicích zařízení
máme rovněž co předvést.

Dovolte mi, abych na závěr ještě jednou popřál vašemu
jednáni hodně zdaru a úspěchu. Přeji vám, aby všichni pří-
tomní si z tohoto semináře pro svou další práci něco skutečně
odnesli•



MOBILNÍ MÉfilCÍ SYSTĽIwI - PROGRESIVNÍ PROSTŘEDEK PRO MÍŘENÍ

A fiíZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESU".

(Projev předsedy výboru Závodní pobočky ČSVTS závodu Energe-
tické strojírenství k.p. ŠKODA Plzeň).

lni;, Jpsef Novák

Vážené soudružky a soudruzi,

dovolte mně, abych vás jménem výboru Závodní pobočky ČSVTS
závodu Energetické strojírenství k.p. ŠKODA Plzeň všechny co
nejsrdečněji pozdravil a v úvodu tohoto vašeho semináře zdů-
raznil význam pořádání této akce.

Kaše odborná skupina "ftízení jaderných reaktoru" plní vý-
znamný úkol pro zvýšení znalostí v modernizaci a zproduktivně-
ní řízení a měření technologických zařízení a procesů. Proces
pronikání výpočetní techniky do měření a řízení je nepřetržitý.
Neustále se zvyšují možnosti nasazení této techniky. Zmenšují
se rozměry elektronických prvků a současně se zvyšuje jejich
výkon. Velké změny v kvalitě vybavení pracovišt technickými
prostředky s jejich širokými možnostmi jsou doprovázeny i změ-
nami v přístupu, provedení i zpracování výsledků experimentu.
Požadavek vysoké spolehlivosti a bezpečnosti a přiměřený stu-
peň automatizace vystupují do popředí zejména v zařízeních
jaderných elektráren a realizují se využitím řídících počítačů.
Měřicí systémy s automatizovaným zpracováním dat řídicím po-
čítačem splňují tyto kvalitativní nároky.

Velké zkušenosti jsou již s mobilními měřicími systémy pro
provozní prohlídky technologických zařízení pri současné úspo-
ře investičních nákladů. V řadě podniků jsou tyto apliiacfc již
ověřeny a předávané informace rozšíří naše představy o jejich
dalším možném využití. Doporučuji, aby závěry a doporučení ze
semináře MOMES 61 byly zaslány koordinačnímu pracovišti úkolu
státního plánu "Jaderné elektrárny a teplárny s lehkovodními
reaktory", hospodářskému vedení závodů Energetické strojírenství
a Výstavba elektráren, a dále i kompetentním pracovníkům
FMTIR aFMHTS.
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Přeji vám všem, aby získané Informace na semináři
"Mobilní měřicí systémy - MOMES 81 " byly přínosem pro vhodné
aplikace v našich závodech a cesta realizace těchto uvedených
systémů byla co nejkratší*
Organizátorům odborné skupiny "Řízení jaderných reaktorů"
přeji, aby se jejich představy a záměry splnily a děkuji jim
za přípravu tohoto semináře.



DT : 531.7 621.317 629.4.01 681.2

P Ř E N O S N Í M Ě Ř Í C Í S Y S T É M V L

Václav Č t v r t n í k

Je uvedena koncepce,uspořádání a základní možnosti systému
oddělení VL ŠKODA , určeného pro mechanizaci a automatiza-
ci měření i vyhodnocení zkoušek prototypů elektrických loko-
motiv. Jsou shrnuty hlavní zkušenosti z využití a dosažené
výsledky za období 1976 až 1980.

Klíčová slova : AUTOMATIZACE EXPERIMENTŮ,ZKOUŠENÍ ELEKTRIC
KÝCH LOKOMOTIV,PŘENOSNÍ MĚŘÍCÍ SYSTÉM.

S ohledem na specifiku zkoušek,prováděných oddělením
Výzkum lokomotiv (VL),byly formulovány následující hlavní
požadavky na vlastnosti systému VL :

~ EÉe.525522Í a^ n a m^sto zkoušky (dílna,zkušebna,okruh,
provoz ČSD - stanoviště strojvedoucího),
" EÍU5322Í v hardwarové sestavě i v softwarové.- obsluze
systému,

" £P.2_š-_̂ Y.2£Í v "fcvr(iém provozu trakce (vibrace,rozdíly

teplot,prašné prostředí,rušení EMI atp.),
~ £25ŠiĚ2ZaÍ2iS2SÍ P r o nejrůznější vývojové zkoušky (el.
i mechaniky stroje,současné i v budoucnu),
- kompatibilita s dosavadním zařízením v oddělení VL,

- 5}ec£anizace_a_automatizace zkoušek počínaje sběrem dat
a konče vyhodnocením až do formy tabulek a grafů .

V současné době systém VL umožňuje měření a vyhodnoco-
vání i ev.vědecko-technické výpočty.Struktura systému i fle-
xibilita jeho hardwaru je zřejmá z obr.1.Jako V/V zařízení
může být současně do systému spojeno až 6 přístrojů : všechny
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z HP-IB sběrnice a vždy jeden interfejsovaný přes kartu TTL
a BCD • Kromě organizačního automatu OPTIMA (OA) , jsou
všechna ostatní zařízení přenosná*Takto je možné na místě
zkoušky realizovat sestavu plně odpovídající nejen specifi-
ce měření (sběru dat),ale i žádoucímu okamžitému vyhodnoce-
ní zkoušky (na př.výpis hlavních výsledků).Okamžité zpracov
vání dat na_místě je nezbytné u těch výskumných a vývojových
zkoušek,kdy se hledají mezní vlastnosti stroje při různých
variantách řešení•

Systém VL lze spojit s vnějším prostředím nejrůzněj-
šími způsoby :

a) on line - přímo ke zkoušenému objektu přes :
- přepínač měřících míst a čísl.multimetr ( ss a st na-
pětí, odpory),

- transient store (pro přechodové děje,dynamiku ap.),
- korelátor (předzpracování signálu - histogramy,kore-
lační funkce),

- měřící ústředna IIPH 3200 (hl.pro tenzometrická měření)
b) off line - zpracovávat :

- analogové signály z měřícího magnetofonu přes vstupy
ad a) (kromě UPH 3200),

- digitální data,uložená na magnetickou pásku během zkou-
šky objektu,

- data z děrné pásky.

- tisk na tepelné tiskárně (zabudované),
- graf na zapisovači (digitálním,nebo analogovém),

- uložení dat na magnetickou pásku,
- tisk na řádkové tiskárně,
- vyděrování dat do děrné pásky.

Je přirozené,že jednotlivá zařízení lze využívat i samo-
statně či v menších skupinách,na příklad :
- transient store a analogový zapisovač,
- měřící magnetofon a korelátor, atp.
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Přenosný měřící systém VL je orientován na řešení sice
různorodých,ale ne příliš rozsáhlých měření,kterých je však
v naaí praxi naprostá většina.Osvědčilo se před zkouškou
vypracovat základní-matiční programy a uložit je na mg.pás-
ku.Díky uživatelské koncepci kalkulátorů a stolních počita-
čů lze SW snadno, jednoduše a operativně upravovat přímo na
místě zkoušky podle okamžitých potřeb a podmínek.Libovolný
prvek programu (segment,řádka,příkaz,parametr)lze přímo z
klávesnice doplňovat,upravovat ev. zrušit několika stisky
kláves.V knihovně programů je dnes celé spektrum SW ,pokrý-
vající v zásadě všechny potřeby oddělení VL :

a) pro sběr dat :

- testy jednotlivých prvků i celého měřícího systému,
- diagnosa a cejchování čidel,
- matiční programy trakčně-energetických,pevnostních,otep-

lovacích i provozních zkoušek.
b) pro vyhodnocení :
- proklady křivek

- analýza signálu
- statistiky

- standardní zkoušky (protokol ventilátorů ap.).

4»2kušenosti

Po pěti létech trvalého provozu a využívání systému VL
lze dnes zodpovědně konstatovat,že se plně osvědčil (koncep-
ce, realizace .spolehlivost). Bylo tak možné řadu zkoušek i je-
j^ich vyhodnocení urychlit, a to i s menším počtem pracovníků
(zmenšení až 15/3).Současně se zvětšil objem i kvalita zís-
kávaných informací a byly realizovány zásadně nové druhy .
zkoušek (bez systému VL nerealizovatelné).Po prvních jistých
rozpacích a někdy i nedůvěře si dnes výzkumnou práci VL bez
tohoto systému nelze představit.Systém sám i jeho součásti
patří k nejvyužívanějším zařízením v oddělení VL.Osvědčila
se práca v tříčlenných týmech : vedoucí zkoušky,programátor-
operátor a technik.Tato skupina obvykle provádí postupně
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nejen přípravu a realizaci zkoušky,ale i celé vyhodnocení.
Tím,že tito lidé jsou v bezprostřední interakci s automatic-
kým měřicím systémem,snáze se vylučují zjevné chyby při sbě-
ru dat i během zpracovávání informací a na druhé straně lze
takto dobře zabraňovat strojovému hromadění nadbytečně re-
dundatních informací.

5i_Záver

Na příkladu systému VL se ukazuje,že malá výpočetní
technika a jí řízené systémy pro sběr a zprr ování dat mají
své oprávněné a nezastupitelné místo i velmi široké oblasti
využití při automatizaci výzkumných průmyslových experimentů.

Přehled_literaturj_ :

/1/ Danzer J. : Koncepce a možnosti měřícího systému VL.
Sb.:Aplikace nové měř.avýp.techniky,ŠKODA,1978,14-27.

/2/ Danzer J. : Zařízení pro spojení kalkulátoru s organi-
sačním automatem. Sděl.technika,1979,č.3,3.91-92.

/3/ Čtvrtník V. : Automatizace měření elektrických lokomo-
tiv. Sb.:AUTOS 80,3.177-181.

Ing.Václav Čtvrtník GSc,
Výzkum lokomotiv,
ŠKODA k.p.,
316 00 - PLZEŇ .
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Ř í z e n i : I n t e r f e r e : Z a ř í z e n í

1. Kalkulátor hp982OA
(pamět 3kbyte,tepel,
tiskárna,mg.páska,
plot ter A3)

HP-IB (IMS-2) - Číslicový multimetr (6d.j0,1-1000 V,
ss,st, dtto kohm; 3 S/s )
Přepínač měřících míst ( 40 kanálů)
Časovač ( 10"° až 10° s)
Plotter (A4)

2. Stolní pocitač
hp9835A (pamět 64k,
tepel.tiskárna,mg.
páska,obrazovka)

karta TTL
(ASCII kod)

Transient store (A/D a D/A převodník,
10J>it,1/2 kanály,50 mV • 50 V PS,pa-
rně t 4 kslov, až 200 kS/s)
Organizační automat OPTIMA (řádk.tis-
kárna, 2 čtečky a 2derovačky děrné pásky)

karta BCD Korelátor NORMA ( 100bodů histogra-
mu či korelační funkce )
Tenzometrická ústředny UPH 3200
(100 míst, 1/4,1/2,4- můstek,programo-
vatelná)

Obr.1 - Struktura přenosného měřícího systému VL

_l



DT: 621.300 681.3

« M O B I L N Í M Ě Ř I C Í S Y S T É M Y P R O
Z K O U Š E N Í E L E K T R I C K Ý C H S T R O J ©

Jan Kasl

Sdělení obsahuje stručný poiAs problematiky měření na elekt-
rických strojích na zkušebně výrobního závodu nebo v rámci
energetického bloku na elektrárně. Uvádí se popis mobilních
(přenositelných) měřicích systémů firmy Hewlett Packard
užitých v Elektrotechnickém závodě ETD k.p. Škoda Plzeň pro
tyto účely. Předpokládají 3s některé zkušenosti z měření na
500 MW energetickém bloku elektrárny EMĚ III - Mělník.

Klíčová slova: MOBILNÍ MĚŘICÍ SYSTEM, HP 3052A, KALKULÁTOR,
ELEKTRICKÝ STROJ, ENERGETICKÝ BLOK, ELEKTRÁRNA,
MĚŘENÍ

s trojí ch

Při zkoušení elektrických stroju na zkušebnách, případně
při zkoušení těchto strojů v rámci energetických bloků, vy-
vstává nutnost měření různých veličin, jejichž počet se po-
hybuje od několika desítek do několika set. Jedná se o měře-
ní elektrických parametrů, měření teplot, magnetických polí,
tlaků plynů a kapalin, chvění a namáhání konstrukčních částí.

Při zkoušení točivých elektrických strojů se v zásadě
jedná o dva druhy měření :
a) Měření menšího počtu míst (řádově 10) s rychlostí vzorko-

vání signálu několika KHz. Jsou to měření přechodových
jevů, na př. zkratů synchronních strojů,rozběhů apod.

b) Měření velkého počtu míst (řádově 100) rvchlostí 1-100
míst/sec při napětové úrovni signálu od 1>LV.

Zpracování velkého množství naměřených hodnot je požadová-
no bezprostředně po ukončení experimentu. Někdy je požadováno
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alespoň částečné vyhodnocení během zkoušky pro možnost orien-
tace, případně hlídání mezních hodnot.

K aabezpečení néročných požadavků na zkoušení elektrických
strojů jsme v závodě Škoda - ETD vol i l i několik systémů.
První z nich byly 100 místné měřicí ústředny METRA a měřicí
systém ADIMES ve spojení off-line s počítačem EC 10-10.
Přenosovým mediem je děrná páska.

Pro laěření a zpracovaní naměřených hodnot systémem on
byl realizován měřicí systém Hewlett-Packard 3052A.

2 • ll£Í£Í_iiS*É5-ä5_áô52 _é
Měřicí systém pracuje v této sestavě :

a) Stolní kalkulátor HP 9S25 A s operační pamětí 23 k byte
a magnetopáskovou pamětí 250 k byte. Kalkulátor slouží
jako řídicí jednotka systému a pro vyhodnocení měření.

b) Přepínač. HP 3495 A Každá jednotka obsahuje 4 dvoudekády
po 20 kanálech s 3 vodičovým spínáním napěťových signálů.
Pro čtyřvodičové měření odporů je použito dvou kanálů
pro jedno čidlo. Maximální rychlost spínání je 1000 míst/s.
V systému jsou použity 2 jednotky pro 160 napětových vstupů.

c) Přesný integrační číslicový voltmetr HP 3455 A , umožňuje
měření ss a s t napětí od 1M,V do 1000 V a měření odporů
(2 drátově nebo 4 drátově). Rychlost měření je 20 míst/s.

d) Rychlý číslicový komparační voltmetr HP 3437 A pro měření
ss napětí od 100/tV do 20 V. Rychlost měření je 5700 /s
s přímým vstupem, nebo 1000/s ve spojení s přepínačem.
Sašové obvody voltmetru umožňují nastavení spouštěcích
impulzů od 0 do 1 sec ve stupních po 100 ns.

e) číslicové hodiny HP 3497 A udávající čas ve formě měsíc,
den, hod., min., sec.

f) Tiskárna HP 9871 A umožňující tisk 132 znaků na řádku
rychlostí 30 znaků/s ,nebo grafický zápis v diskrétní formě.
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g) Snímač děrné pásky HP 9683 A S rychlostí čtení 500 zn/s.

h) Děrovač HP 9684 A s rychlostí děrování 75 znaků/s.

i) HP interface BusCHP-IBh HP 98034 A umožňuje připojení

až 14 přístrojů ke kalkulátoru.

j) 16 bitová sběrnice HP 9SO33 A pro napojení děrovače a

snímače děrné pásky.

Systém je jako celek přemistitelný osobním autem nebo

jiným přepravním prostředkem.

3. Zkusenosti_s_měřicím_sy_stémem_HP_^O5.2__A

Měřicí systém HP 3052 A byl použit při měření různých
elektrických strojů v závodě ETD. Rozsáhlá měření pomocí to-
hoto systému byla provedena při vývojových měřeních a uvádě-
ní do provozu bloku 500 MW na elektrárně Mělník 111.

Tento měřicí systém se osvědčil nejen s ohledem na spole-
hlivost a přesnost měření, ale i s ohledem na rozsáhlé možnos-
ti vyhodnocení a zpracování naměřených hodnot v místě měření.
Toto způsobilo i podstatné zkrácení celkového času zkoušek
a tím i značné snížení finančních nákl&dů.

4 • inovacg_měřicí _techniky__HP_3O54_A

V současné době fy Hewlett Packard nabízí dokonalejší mě-
řicí systém HP 3054 A. Tento systém je dodáván s integračním
voltmetrem HP 3456 A s citlivostí 0,1AĽV a rychlostí měření
330/s. Přepínací jednotky dosahují rychlosti přepínání až
4000 míst/s.

Jako řídicí jednotky pro oba typy systémů je možno použít
stolních kalkulátorů HP :

typ operační parněí (max)
85 A 30,7 k byte

9625 T 62 k byte
.9835 A 246 k byte

9845 T 449 k byte
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Měřicí systém lze doplnit dalšími měřicími přístroji, vstup-
ními a výstupními periferiemi s možností napojení na HP - IB
(souřadnicové zapisovače, frekvenční a logické analyzátory,
zobrazovací jednotky, diskové paměti a pod.)

5. Závěr

Efektivní využití všech měřicích systémů je podmíněno pe-
člivou přípravou měření, ověřením dílčích prvků a v/hodným
uspořádáním s ohledem na další zpracování.

Základním předpokladem přesného měření je vyřešení přenosu
nízkých napěíových signálů řádově l/«cV. Při těchto nízkých
hodnotách se uplatni vliv různých parazitních napětí, zvláště
jsou-li čidla umístěna ve střídavém magnetickém poli. K měře-
nému stejnosměrnému signálu se pak superponuje parazitní stří-
davá složka, které může být o několik řádů vyšší než měřený
signál. Jedná se většinou o rušivá napětí s frekvencí 50 Hz.
Pro většinu měření se plně osvědčil trojnásobný RC filtr
s útlumem 75 dB/50Hz a časovou konstantou 0,167 sec zapojený
na přívodu každého čidla.

Y některých případech, například při měření oteplení rotorů
synchronních strojů během rozběhu, se mění frekvence parazit-
ních napětí od 0 do 50 Hz. V těchto případech je použití fil-
trů málo účinné a měření je často neřešitelné.

Ing. Jan Kasl, VÚET/VE, závod ETD, k.p. ŠKODA Plzeň
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M O B I L N Í M f ft í C í Ú S T Ř E D N A

Josef Šebela

Příspěvek obsahuje popis mobilního měřícího systému, reali-
zovaného v ČKD Blansko v rámci řeáení úkolu státního plánu
vědy a techniky P 14 - 123 - 212. Systém je určen pro sběr
informací o provozních podmínkách vodních strojů. V první
části jsou uvedeny výchozí předpoklady a koncepce řešení,
dále popis realizovaného provedení a popis vybavení vo-
zidla a měřícího systému. V závěru jsou uvedeny první zku-
šenosti z provozu.

Klíčová slova; MOBILNÍ MĚŘÍCÍ ÚSTŘEDNA, AUTOMATICKÝ SBĚR
DAT, VODNÍ STROJE. JPR 12, MĚŘÍCÍ Vflz

1. Úvod

Náplní úkolu byl návrh, vývoj, realizace a provozní ově-
ření komplexu zařízení zkušebny funkčních a únavových vlast
ností dílců vodních strojů. Jedním z dílčích úkolů byl vý-
voj prostředků pro získávání souborů informaci charakteri-
zujících provozní podmínky instalovaných vodních turbin se
zřetelem k namáhání dílců, rozhodujících o provozní spo-
lehlivosti strojů. S ohledem na nutnost počítat s dlouho-
dobým provozem byl požadován vysoký stupeň automatizace.
Dříve používanými metodami měření nebylo možno splnit nové
požadavky týkající se jak kvality, tak rozsahu měřeni.

Zadání úkolu bylo charakterizováno těmito základními
požadavky:
- možnost dlouhodobého automatického provozu na hydrocen-

trále bez Skolené obsluhy,
- předběžné vyhodnocení naměřených hodnot souborů parametrů.

19



charakterizujících provoz stroje a jejich záznam včetně
času snímání,

- kontinuální sledování nejméně pěti rozhodujících, rychle
proměnných veličin, jejich vzorkováni, automatická reduk-
ce souboru měřených hodnot, jejich předběžné vyhodnoceni
a registrace v závislosti na provozním režimu stroje.

3 •

Na základě rozboru uvedených požadavku /I/ bylo navrženo
řešeni s použitím 16-tibitového mikroprocesoru MOT 1000,
s nímž lze vytvořit sestavu mikropočítače s operační pamě-
ti 32 k-slov, s možností aplikace řady periferií. S ohledem
na neúspěšné jednání o dodávce bylo nutno tuto sestavu na-
hradit méně výhodnou dvouprocesorovou alternativou (S) JPR
12. Zařízeni bylo ve spolupráci s KAMT PE VUT v Brně /3/,
/4/realizováno jako měřící systém, který sestává ze dvou
samostatných funkčních celků umístěných ve vozidle a dále
souboru přístrojů pro diagnostiku a údržbu zařízeni.

První subsystém tvoří vlastni automaticky pracující za-
řízení pro sběr a předzpracování dat o provozních podmín-
kách strojů (DIANA). Je schopno pracovat dlouhodobě auto-
maticky a může být trvale instalováno ve velínu hydro-
centrály. Jeho úkolem je sledovat veličiny charakterizují-
cí provozní podmínky: 5 rychle se měnících veličin B vý-
znamným frekvenčním spektrem do 500 Hz, 10 pomalu se mě-
nících veličin s frekvencemi do 10 Hz, 6 dvouhodnotových
veličin. Páteř systému tvoři dva počítače (JPR 12) vzájemně
vázané. Počítač I slouží k pořizováni provezního deníku -
záznamů o provozních stavech stroje s časovým údajem na
děrnou pásku. Předpokládá se klasifikace provozních stavů,
popsaných průměrnými hodnotami deseti pomalu se měnících
veličin a šesti dvojhodnotovými veličinami; počet tříd je
83. Počítač II slouží pro záznam a vyhodnocováni záznamů
časových průběhů pěti rychle proměnných veličin, příkaz ke
vzorkování, měření, záznamu a vyhodnocováni dává počítač I
po identifikaci tříůy provozního stavu. Vyhodnocuji se
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střední hodnoty a výkonová spektrální hustota; výsledky se
ukládají na pružný disk. Při opakování třídy se vytvářejí
vážené průměry. Systém DIANA obsahuje mimo počítače dvě jed-
notky propojení, vazební jednotku počítačů, interfejsové
jednotky, měřící zesilovače s multiplexery a A/C - převodní-
kem, děrovač pásky, vnější parněI s pružným diskem a hodiny
reálného času TEMPS řízené vysílačem OMA. Pro styk s obslu-
hou slouží dva snímače děrné pásky a dálnopis.

Druhý subsystém tvoří měřící ústředna pro krátkodobá
komplexní měření vybraných provozních režimů vodního stro-
je nebo jiného zařízení YE. Sestává z
- bloku měřicích zesilovačů HBM,
- centrálního panelu operátora,
- smyčkového UV - oscilografu,
- měřícího magnetofonu,
• bloků systému PCM,
- frekvenčního analyzátoru se zapisovačem,
- jednotky diagnostiky měřících kabelů,
- měřiče frekvence sítě,
- měřiče otáček,
- servisního osciloskopu.
Tento subsystém, jehož vnější i vnitřní vazby jsou ovládány
z centrálního panelu dovoluje současný záznam 14 signálů,
charakterizujících dynamické procesy ve frekvenčním pásmu -
0 4 1 000 Hz. Lze připojit nejrůznější snímače s napájením
s nosnou frekvencí 5 kHz. Pro okamžitou analýzu procesu lze
vycházet z osčilográmu přlp. se zjiáluje výkonová spektrál-
ní hustota. Pro podrobnou analýzu se záznam registruje mě-
řicím magnetofonem. Součástí tohoto měřícího subsystému je
speciální souprava pro měřeni na oběžných kolech vodních
turbin (ROTOR KAMT), dovolující kontinuální sledování 2 ve-
ličin (ze 40) charakterizujících namáhání nebo zatížení
oběžného kola; volba veličin je dálkově řízená, měřící ze-
silovače jsou umístěny na rotoru. Současně ve volitelných
intervalech se sledují extrémy u všech signálů. Vyhodnocová-
ni záznamů, získaných měřícími subsystémy se provádí počí-
tačem zkušebny.
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4. Umístěný

Mobilní měřicí ústředna (ve variabilní sestavě) je umí-
stěna ve skříňovém automobilu AVIA 30 N - SUN uvraveného
v n. p. AVIA Ivančice vzhledem k druhu zástavby /2/. Skříň
měřícího vozu je rozdělena přepážkou se zasouvacími dveřmi
na měřicí kabinu a prostor technologického pracoviště.

V měřící kabině - v přední části vozu - je umístěna po-
dél čelní stěny měřici ústředna, ťrístroje jsou uloženy ve
vnitřním přístrojovém rámu, který je pružně zavěšen ve
vnějším rámu (vlastni frekvence 0,4 - 0,9 Hz, vzduchové
tlumiče, pryžové nelineární dorazy). Při měření je vnitřní
rám fixován. Vnitřní rám je rozdělen na 2 části. V levé
části je situována základní část měřící ústředny, v pravé -
výměnné - lze umístit speciální část měřícího zařízení ne-
bo hlavní části měřící ústředny DIANA. Výměnu lze provést
bočními dveřmi ve skříni. Kabelové rámy (za zády operátora)
obsahují 24 bubny 8 měřícími kabely. Bubny jsou otočně ulo-
ženy na čepech rámu a kabely jsou systémem kladek vyváděny
bočními otvory z vozu. Kabina má osvětlení přímé oknem, pří-
padně umělé zářivkovými svítidly. Klimatizována je okenním
klimatizátorem CALEX OK 2000, který je umístěn v čelní stě-
ně nad kabinou řidiče. V prostoru technologického praco-
viště jsou umístěny pomocné měřící přístroje, snímače, in-
stalační materiál, zařízení el. rozvodu. Prostor je vybaven
typovými skříňkami, které obsahují: šatní skříň, podstropní
skříňky, speciální skříňky s nářadím, skříňka s dřezem a
vodním čerpadlem, dvě 20 1 chladničky, sklopné lehátko, pra-
covní sedačka a 2 pracovní stoly, jeden pro jemné mechanické,
druhý pro elektrotechnické práce. Pracoviště má osvětlení
přímé otvíravými okny popatřené oUnímatelnými okenicemi),
případně umělé zářivkovými stropními a stolními svítidly.
Topení je naftové, větrání stropní - nucené.

5. Elektrická_v£zbroj_měříčího vozu

Elektrické zařízení měřícího vozu bylo řešeno s ohledem
na podmínky, ve kterých je nutno měření provádět. Spotřebiče
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v měřícím voze mohou být napájeny z jednoho ze tří rela-
tivně nezávislých zdrojů:

1) Jakýkoliv vnější zdroj o napětí 220 V, 50 Hz. Napětí
je do vozu vedeno pres oddělovací transformátor 3 kVA
a 0,5 kVA.

2) Vlastni elektrocentrála 220 V, 50 Hz, 1 kVA připojí-
telná na vstup měřícího vozu.

3) Vlastni tranzistorové střídače typ S01-20 o výstupním
napětí 220 V, 50 Hz celkový výkon 500 VA. Vstup pro
tyto střidače (48 V SS) je zapojen na sadu akumulá-
torových baterií 6T 125, 4 x 12 V.

Dále je ve voze proveden rozvod 12, 24 a 48 V SS. Dobíje-
ni baterií je umožněno 2 nabíječi baterií NB 20 A (v přípa-
dě připojení vozidla na vnějfií zdroj) nebo alternátorem
24 V, 60 VA (za jízdy vozidla)*

6.

Realizace mobilní měřící ústředny byla dokončena v roce
1980. Dosud byla realizována krátkodobá měření na PVE Dale-
áice, VE Ružín a PVE Liptovská Mara. Při těchto měřeních
bylo zatin využito jen části měřící ústředny, která je ur-
čena pro krátkodobá komplexní provozní měření. Bylo proká-
záno, že tato část realizovaného zařízení je schopna bez
problémů splnit požadavky na měření v plném rozsahu. Tato
měření (a další podobného typu) jsou podmínkou pro nasazení
automatického měřícího systému, vyžadující jistý základní
objem informaci o dynamických vlastnostech sledovaného stro-
je. Nasazení automatického zařízení pro dlouhodobý sběr
informací o provozních podmínkách vodních strojů se v roce
1981 - 1985 předpokládá na PVE Dalešice, PVE Liptovská Ma-
ra a PVE Čierny Váh.
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M O B I L I í Z K U Š E B N í S O U P . R A V A P R O
Z K O U Š K Y T Í S N O S T I

P . U n g r • :*

Referát se zabývá návrhem a realiaací mobilní zkušební jed-
notky pro heliové zkoušky těsnosti, určené pro zkoušení na
staveništích jaderných elektráren. V závěru jsou uvedeny
některé poznatky z provozu tohoto zařízení.

Klíčová slova: NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SOUČÁSTÍ, ZKOUŠKY
TESNOSTI SOUČÁSTÍ, HELIOVÉ ZKOUŠKY TĚSNOSTI

SOUČÁSTÍ, ZAŘÍZENÍ PRO ZKOUŠKY TĚSNOSTI
SOUČÁSTÍ, MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HELIOVÉ

ZKOUŠKY SOUČÁSTÍ, MOBILNÍ ZASÍZENÍ PRO j

HELIOVÉ ZKOUŠKY TĚSNOSTI UPRAVENÉ DO i

SKfiíííOVÉHO AUTOMOBILU
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1. Zkoušení těsnosti

Zkoušky těsnosti součásti a celků jaderných elektráren
se provádějí převážně metodami na principu detekce průniků
helia případnými netěsnostmi. Je to proto, že pouze heliové
metody jsou schopné zabezpečit potřebné kvalitativní požadav-
ky. Podobné požadavky a stejná metodika se používá i v řadě
dalších oborů, zejména v chemickém průmyslu, v souvislosti
s rostoucími nároky ns bezpečnost a spolehlivost provozova-
ných zařízení.

Zatímco zkoušky těsnosti během výroby součásti, podskupin
a souborů ve výrobním závodě probíhají na specializovaných
zkušebnách vcelku bez potíží jako běžná zkušební operace,
jsou závěrečné zkoušky těsnosti na staveništi stálým problé-
mem.

V dosavadní praxi se to řešilo tak, že případ od případu
se potřebný zkušební soubor pečlivě demontoval, zabalil a
odeslal na staveniště, odkud se po provedeni potřebných zkou-
šek opět odeslal zpět do výrobního závodu. Potíž byla v tom,
že na staveništi se musí zkoušení bezpodmínečně podřídit ča-
sovému harmonogramu montáže. Zkušební operace probíhají ne-
spojitě a na staveništi jsou problémy s uložením choulostivé
zkušební techniky v mezioperačním období. Při neustálém "ba-
lení, vybalování, četných přesunech a transportech, je obtíž-
né udržet zkušební soupravu kompletní a provozuschopnou. V
každém případě to vyžaduje mnoho času, úsilí a značné finan-
ční prostředky, navíc je vlastní využití zkušebního zařízení
relativně malé. Kromě toho dochází k častým poruchám zkušeb-
ního zařízení, jenž má za následek narušování harmonogramu
výstavby. Je tedy jasné, že pro systematický program výstav-
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by jaderných elektráren, je dosavadní způsob nepraktický, ne-
pružný a neekonomický*

Proto bylo rozhodnuto, opatřit mobilní .zkušební jednotku,
která 'by obstarávala všechny heliové zkoušky těsnosti na sta-
veništích jaderných elektráren. Dále se předpokládalo, že za-
řízení zajistí zkoušky těsnosti i u těch dodavatelů, u nichž
se pro omezený rozsah dodávky á tedy i malý rozsah zkoušek
nevyplatí zřizovat vlastní zkušební zařízení.

Vzhledem k určité odlišnosti typu VVER 440 od podobných
zahraničních, bylo nutno vycházet a rozsahu a charakteru
zkoušek dle požadavku projektu, s možností rozšíření objemu
i sortimentu zkoušených součástí.

V úvodu bylo zařízení specifikováno takto:

Motorové vozidlo skříňového charakteru, dostatečně robust-
ní, s možností převážet potřebnou přístrojovou techniku bez
tuhých obalů, zakotvenou k podlaze v oddělené provozní části,
která musí být dostatečně prostorná pro obsluhu, uzamykatelná
a nezávislá na prostoru pro řidiče. V řidičově kabině musí
být možno přepravit navíc dvě osoby — obsluhu zkušebního za-
řízeni. Přístrojový a strojový soubor musí být provozovatel-
ný v celém rozsahu jak v prostoru vozidla, tak vně.

Přístrojová souprava musí být schopna plnit následující
úkoly:
1) Zkoušky těsnosti metodou heliovou přetlakovou
2) Zkoušky těsnosti metodou heliovou vakuovou součástí a cel-

ků äo 5000 1 vnitřního objemu bez čerpání kondensovatel-
ných par.

3) Zkoušky těsnosti metodou heliovou vakuovou součásti a cel-
ků do 5000 1 vnitřního objemu s čerpáním neagresivních
par, zejména vodních v množství alespoň 1 kg/h.

Pro tyto základní úlohy byla stanovena obecná funkční
schemata. Současně bylo rozhodnuto použít zásadně standard-
ní výrobky, produkované ve velkých sériích, jejichž životnost
a spolehlivost je ověřena. Připouští se úpravy prostorové,
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nikoliv funkční.

S tímto bylo přistoupeno k jednání s pracovníky dodavatels-
ké organizace, firmy LEYBOLD - HERAEUS GmbH v Kolíně nad Rý-
nem. Tato firma se zabývá výrobou součástí a celků pro vakuo-
vou techniku r, zkoušení těsnosti a dodávala již dříve potřeb-
nou techniku pro zkoušky těsnosti.

Po společném asi 10ti denním jednání, se dospělo k tomuto

řešení:

Zkušební zařízeni bude sestaveno ze standardního heliové-
ho detektoru typu "ULTRATEST 4d" a uzpůsobených čerpacích a-
paratur typu PD 400 A2w a RÚTA 250/2/K. Obě čerpací aparatu-
ry budou vestavěny do nových kovových rámů rozměru 600 x 1100
x 800 mm. Maximální váha jednoho modulu nepřesáhne 330 kg.
Každá ze tři jednotek bude míst vlastní nezávisle otočná po-
jezdová kole s brzdičkou, oka pro zavěšeni na jeřáb a vlast-
ní el. ovládací skříň se šňůrovým přívodem el. energie a vid-
lici. Tudíž každá jednotka je nezávisle mobilní i provozova-
telná a projde dveřaii menší světlosti. Její váha v nouzovém
případě umožní i ruční manipulaci. V rámu ULTRATESTU bude
koková skříň se zapisovačem v horní zásuvce a ostatním pří-
slušenstvím v dolní části. Elektrické napájeni celého sou-
boru bude vidlicemi a zásuvkami ze speciálního sekundárního
rozvaděče. Rozvaděč je opět mobilní, ručně přenosný s přívod-
ní šňůrou a vidlicí 380 V 32 A. Rozvaděč je vybaven okruhem
pro zajištění stejného sledu fází a tudíž vždy stejného smys-
lu otáčení rotačních vývěv (pro tyto je zpětný chod havarij-
níréitůací'a mají vesměs mechanickou blokáž).v okruhu zabez-
pečení smyslu otáčení je zapojeno tlačítko "START" a dvě
tlačítka "CENTRÁL STOP" současně je signalisováno napětí
všech tří fází. Silnoproudý stykač ochranného obvodu nena-
štartuje, jestliže bude přerušen okruh vodiče "PEN".

Pro zabezpečení přístrojů před kolísáním napájecího napě-
tí, je do okruhu zásuvek 220 V 50 Hz zapojen stabilisátor
SIEMENS. Pro stabilisaóí napájecího napěti motorů by byl sta-
bilisátor příliš velký. Použil se tedy autotransformátor s
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ručním ovládáním a signslisací překročení napStí na sekun-

dární straně signálkou.

Celé zařízení bude zabudováno do skříňového vozu MERCEDES
- BENŽ 208 s benzinovým motorem (obdobné vozy již v CSSR
jezdi jako mikrobusy nebo sanitky a je pro ně servis v Praze).
Vůz bude mít zvýšenou střechu, rozměry pracovního prostoru
3300 x 1450 x 1830 mm. Pracovní prostor bude bez oken a s
pevnou přepážkou mezi prostorem řidiče a prostorem přístro-
jů. Do pracovního prostoru povedou jednak zadní dvoukřídlé
dveře a jedny boční dveře posuvné. V podvozkové části budou
použity jednoduché balonové pneumatiky místo obvyklé dvoj-
montáže, zesílené tlumiče pérování, stabilisátor a stavitel-
né ručně ovládané opery pro ustaveni na místě provozu. Rov-
něž hlavní převod bude odpovídající stálému zatíženi vozidla.
V zesílené podlaze budou dva páry plechových "U" profilů k
nimž budou připevněny přes příčné trubky, prostřednictvím
"Anglických šroubů" rámy strojů. V boční části nad podběhem
bude jho pro tlakovou lehev s heliem. Ostatní drobné příst-
roje , Dewarova nádoba na kapalný dusík pro ULTRATEST a kaze-
ta s příslušenstvím budou upoutány na vyhrazených místech
nylonovými popruhy a patentními sponami. Pro přívod chladi-
cí vody budou použity bajonetové rychlospojky a vestavěný-
mi zpětnými ventilky. Volné části během transportu ve voze
nebudou.Naproti bočním dveřím budou na boku, jenž je mírně
vypouklý, upevněný další dvě "U" kolejničky určené pro vy-
kládání.

Způsob vykládání bude proveditelný v dvoučlenném obsaze-
ni takto: Otevřou se zadní dvojité dveře a zajistí táhly.
Spustí se zadní opěrky a vynesou ty části, jenž jsou při-
poutány popruhy. Uvolní se vykládací pár kolejnic z úchytů
apřipevní k zádi vozidla, kde navazují na kolejnice podla-
hové a to nejdříve na levé straně. Kolejnice se připojí se
zdviženým odlehlým koncem tak, aby výřez na přilehlé straně
zapadl do protikusu na podlaze. Po-ložením odlehlého konce
na zem se spoj zajistí. Uvolní se spojení rámů strojů s trub-
kami a po vysunutí příčných trubek se stroje uvolní. Odbrzdí.
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se pojezdová kolečka. První modul se odtlačí až na okraj vo-
zu. K vntiřní příčné výztuze karoserie se připojí pákový ře-
tízkový kladkostroj, jehož pracovní konec řetězu s hákem se
nasune do volného středního oka rámu. Kladkostroj se přepne
na spouštění a první modul sjede po šikmých kolejnicích na
podlahu. Pak se stejným j>pátupem vyloží druhý modul. Nyní se
šikmo položené vnější kolejnice přemístí na pravou stranu a
stejným způsobem se vyloží modul třetí. Nakládání bude pro-
bíhat opačným způsobem.

Provoz zařízení bu<is možný v celém rozsahu jak uvnitř vo-
zu, tak vně. Pro provoz uvnitř vozu se otevřou jak boční,
tak zadní dveře. Zadními dveřmi vstoupí obsluha a uvolní men-
ší součástí a příslušenství, upoutané popruhy a přemístí je
do pracovní polohy, když před tím vysune opery karoserie. V
tomto stavu je vozidlo více zatížené na levé straně. Pak se
propojí moduly vakuovými hadicemi a přívodní šňůry se napojí
na rozvaděč, kde má každá vidlice svou označenou zásuvku.
Pomocí rychlospojů se připojí přívod a odpad chladicí vody
a tlakový vzduch (vzduch je třeba pro ovládáni elektropneu-
matických ventilů a postačí, vzhledem k malé spotřebě, i na-
pojení na malou tlakovou láhev). Tlak vody i vzduchu je pod
kontrolou pomocí tlakoměrů. Napájecí sekundární rozvaděč se
připojí k síti pomocí šňůry a vidlice 380 V 32 A. šňůra je
je dlouhá 25 m. Po stisknutí tlačítka START a ručním nastave-
ní autotrensformétoru na napětjt pod 225 V proti zemi, je
soubor možno individuálně modul po modulu, nebo všechny mo-
duly najednou, oživit. K tomu slouží ovládací prvky na jed-
notlivých modulech. Zkoušené části lze připojit k vstupnímu
hrdlu Js 65 na vysokovakuovém modulu v pravé horní polovině
otevřených bočních dveří. Světlost Js 65 lze zredukovat po-
moci red. spojek v rozmezí norm, řady na Js 40, Js 25 a Js
16.

Osvětlení vnitřního prostoru je v první fázi pomoci dvou
osvětlovacích lampiček na stropě karoserie, napájených z
akumulátoru. Po připojení přístrojů na síí, lze použít další
tři svítidla 220 V 60 W, y stolním fcioubóvóá provedeni se
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svSráčkem. Vytápěni pracovního prostoru není instalováno,
nebo? ztrátový výkon zařízení je esi 2 kW, což k zateplení
tak malého prostoru bohatě stačí.

Pro omezení hlučnosti mají větší vývěvy uloženi ve spec.
pryžových pružinách. Pro transport ae tyto pružiny vyřadí
transportními pojistkami, tvořenými šroubem a dist. vložkou,
čímž se vývěvy spoji s rámem na tvrdo. Opomenutím montáže
či demontáže pojistek nevznikne havarijní situace, pouze je
nebezpečí snížení životnosti kompensačních vlnovců.

Provoz zařízení vně vozidla je v podstatě stejný jako
uvnitř. Po vyložení a dopravě na místo potřeby se zařízeni
prostorově uspořádá prakticky stejně jako uvnitř, připojí
elektricky, propojí vakuově a spojí měřící místa měřícími
šňůrami.

Celý přístrojový komplet byl realizován během 8mi měsíců
od podepsání kontraktu (za 6 měsíců od upřesnění zadání).
Adaptace skříňového Mercedesu pro toto zařízení byla první,
nebol ae většinou používají menši a levnější mikrobusy VW.

V našem případě VW neměl dostatečnou nosnost a ložnou plochu.
Fa Mercedes akceptovala úpravy bez námitek a některé sama
doporučila.-Použitý typ je hojně používán jako pojízdná díl-
na pro řemesla a opravářství.

Po dodání byly provedeny zkoušky jak zařízení, tak veške-
ré manipulace. Následující obrázky jsou z těchto zkoušek. Na
obr. 1. je pohled na skříňovýi|ůz, v zadní části jsou částeč-
ně vidět sklopné opěrky karoserie, jejichž použití je nezbyt-
né, protože pérování je velmi měkké. Rovněž ja patrná zvýše.-
né střecha, jenž umožňuje pohyb obsluhy uvnitř ve vzpřímené
poloze. Na obr. 2. je pohled do interiéru zadními dveřmi.

V levé části je první modul s kovovou skříní na rámu s po-
jezd, koly. Nahoře je již uložen ULTRATEST v pracovní polo-
ze. Dole jsou vidět upevňovací Šrouby, jenž jsou vždy čtyři
pro každý modul. V horní velké zásuvce skříně je zapisovač
Qoerz, v dalších příslušenství a nářadí. Na pravé straně
obrázku nad podběhem jsou uloženy vykládací kolejnice.
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Na obr. 3 je k vstupnímu hrdlu vysokovakuového modulu při-
pojena zkušební nádoba simulující zkoušenou součást. V levé
části dveřního otvoru je napájecí rozvaděč. Jeho ovládací a
signalisační prvky J3ou na horní ploše, v dosahu obsluhy
uvnitř vozu.

Na obr. 4 je zobrazeno vykládání vysokovakuového modulu
z vozidla pomocí šikmých kolejnic a řetízkového kladkostroje.
Rovněž je zřetelné uzpůsobení modulů průchodu úzkými dveřmi,
jenž se často na stavbách JE vyskytují.

Na obr. 5 je komplet pro přetlakové zkoušky heliem. Na
skřínce je v pracovní poloze uložen ULTRATEST M sestávající
ze strojního a elektronického dílu. K vstupnímu, ochrannému
"DS" ventilu je připojen zkušební komplet "QUICK TEST" s at-
mosférickou sondeu . Tento komplet slouží k zjiětováni a hle-
dání úniku helia netěsností ze součásti natlakované heliem,
nebo směsi helia s dalším plynem. Citlivost soupravy je až
1.10"7 Pam3s"1 ( 1.10"6cm3s~1).

Na obr. 6 je kompletní zkušební soubor vně vozidla. V té-
to sestavě obsahuje sekundární rozvaděč, přístrojový modul
(viz obr. 5) s ULTRATESTEM M a se zapisovačem. Zapisovač je
dvoukanálový a zaznamenává výstupní signál ULTRATESTU (napě-
tí úměrné velikosti netěsnosti) a výstupní fignál vakuoměru
(napětí úměrné totálnímu tlaku ve zkoušeném objektu). Jako
další je modul sušicí ( na obr. vlevo) obsahující Rootsovu
vývěvu jejíž výfuk je spojen s vodou chlazeným kondensátorem
odsávaným další rotační vývevou typu GAEDE. Tento modul lze
s vyřazením funkce kondensátoru použít jako předčerpací s čer-
pací rychlostí 250 nrh a mezním tlakem 5.1O~3 mbar. Konečně
pro čerpání zkoušené součásti na zkušební tlak, jenž musí být
mezi 1.10 mbar a 5.10 3 mbar je určena vysokovakuová čerpa-
cí aparatura s čerpací rychlostí 400 Is a mezním tlakem
5»10~" mbar. Sestává z vysokovakuové difúzni olejové vývěvy a
dvou rotačních vývěv pomocných s příslušnými ventily, regula-
ce a ovládáním. Na obr. 6 je druhá zleva.

Podrobný popis zkušební metodiky, ani schemata a funkční
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zapojení není uvedeno, protože by svým rozsahem překročilo
rámec této akce. Stručně lze uvést, že součást, jejíž těsnost
má byt vyzkoušena vakuově heliem se vyčerpá na vysoké vakuum
a propojí k hmotovému spektrometru (ULTRATEST) jenž je pevně
naladěn na hmotu helia. Zkoušená součást se sprchuje heliem,
nebo po určitou dobu obklopí heliovou atmosférou. Průnik he-
lia případnou netěsností vyvolá v ULTRATESTU nárůst výstup-
ního napětí, úměrný velikosti netěsnosti. Protože součástí
zařízení je difúzni netěsnost kalibrované^ lze porovnávací
metodou určit přesně velikost netěsnosti součásti. Citlivost
zkoušení je až 10" 1 1 Pam3s"1 ( 10"10cm3s~1). Při zkouškách
všechny moduly pracovaly spolehlivě a funkční parametry sou-
hlasily s údaji garantovanými výrobcem. Příprava k provozu
bez vyjímání přístrojů trvá asi 20 minut. Příprava k provozu
mimo vůz je závislá na odlehlosti místa, kam je nutno zaříze-
ní predisponovat. Vyložení a uvedení do provozu v bezprost-
řední blízkosti vozu trvá asi 2 hodiny, zpětné uložení zhruba
stejně. Pro přesuny zařízení jeřábem se osvědčilo podložení
vnějších kolejnic operou, takže se moduly pouze vytlačí ven
a odeberou zavěšením na jeřáb.

Cena celého souboru byla asi 220 000 DM, z toho cena vozu
včetně úprav 25 000 DM. Jízdní vlastnosti jsou překvapivé.
Motor je tichý a pružný a bez problému zvládá plně naložené
vozidlo. Pérování a tlumení včetně širokých pneumatik způso-
buje, že ani na nerovném dláždění se na karoserii a přístroje
nepřenáší otřesy a vibrace. I když je těžiště souboru poměrně
vysoko, nedochází k nakláněni skříně při průjezdu zatáčkami.
Bohaté prosklení umožňuje perfektní výhled a vedení vozidla
i v omezeném prostoru. V kabině je široké a pohodlné sedadlo
pro řidiče a vpravo dvojsedadlo pro dvě osoby obsluhy.

Popsané zařízení je určeno pro operativní potřeby montáže
a výstavby jaderných elektráren, přičemž jeho výkon je posta-
čující i pro kontrolu celého horního bloku, což je nejvStší
a nejsložitější celek, jaký se může na staveništi jaderných
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elektráren vyskytnout.

Jeho hlavní přínos je jednak v mobilnosti a v universál-
nosti, nebot může zajistit zkoušeni velice širokého sortimen-
tu dílů a součástí. Kromě toho může soubor kapacitně posilo-
vat stabilní zkušebny, případně nahrazovat zkušebny v podni-
cích jejichž rozsah zkoušek je občasný a omezený.

Konečně je možné i použití při odstraňování poruch na za-
řízeních vakuových (pece, napařovačky, sušky, svař. stroje
s el. paprsiem ) vyžadujících vysokou těsnost, nebo úměrně
náročných zařízeních chemického průmyslu.

Do projektu a realisace vložili všechny své znalosti a
zkušenosti jak odborníci k.p. ŠKODA Plzeň, tak pracovníci
dodavatelské firmy LEYBOLD-HERAEUS Koln. Zařízení má všechny
parametry a předpoklady pro realisaci montážních zkoušek s
vysokou kvalitou a prodiktivitou.

Jedinou stinnou stránkou se stala skutečnost, že soubor
byl přidělen útvaru, jenž dosud podobné zkoušky neprováděl
a nemá dostatečné předpoklady pro úspěšné a ekonomické pro-
vozování*

Dalším paradoxem jsou i snahy budovat nové stabilní zku-
šebny i tam, kde není předpoklad dostatečného využití, při-
čemž toto zařízení je provozováno v omezené míře. Ukazuje se,
že byrokraticko-pseudoekonomické překážky jsou i nadále hlav-
ní příčinou nedostatečného zatěžování tak potřebné a moderní
zkušební jednotky a spadají na vrub řídicích složek, nikoliv
na parametry a vlastnosti souboru, jenž se při dosavadním
nasazení zcela osvědčil.

Ing. F. Ungr

k.p. SKODA Plzeň, závod Energetické strojírenství
WZ-R



Obr. 1: Skriňový Y&Z Mercedes

Obr. 2: Pohled do laterléru vozu zadními dveřmi
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Obr. 3: Připojení zkušební nádoby k vstupnímu hrdlu
vysokov akuového modulu

Obr* 4: Vykládání vysokovakuového modulu z vozidla
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Obr. 5: Komplet pro tlakové zkoušky heliem

Obr. 6: Kompletní zkušební soubor e vozidlem MercedeB
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Z Á V Ž R Y

Celostátního semináře Mobilní měřicí systémy - MOMES 81

Ve dnech 12. až 14. května 1981 se uskutečnil celostátní
seminář "MOHEUíí MÉÍÍICÍ ôiSTEMY - MOMES 81" v Manětíně.
Organizátorem semináře byla odborná skupina "Řízení jaderných
reaktoru ZP ČSVTS závodu Energetické strojírenství koncerno-
vého podniku ŠKODA. Semináře se zúčastnilo 55 odborníků
z podniku, závodu a ústavů z celé ČSSR.

18 odborných přednášek je shrnuto ve sborníku o rozsahu
200 stran. Kromě přednášek bylo na semináři předneseno dal-
ších 5 odborných sdělení (budou dodatečně vydány jako separát
MOMES 81).

T rámci semináře MOMES 81 byly předvedeny v provozu 3 ex-

ponáty mobilních měřicích systémů :

- mobilní měřicí systém ČMS 01 s počítačem ADT 4100 v návěsu
ALKA (závod Energetické strojírenství, k.p. ŠKODA Plzeň)

- mobilní měřicí systém MSCD firmy TRODIKE (USA) s počítačem
HP 21MX ve skříňovém automobilu AVIA (závod Energetické
strojírenství, k.p. ŠKODA Plaeň)

- mobilní měřicí systém pro zkoušení těsnosti heliem firmy
Leybold - Heraus (NSR) v mikrobusu Mercedes (závod Výstavba
elektráren, k.p* ŠKODA Plzeň).

Z průběhu jednání, z přednesených referátů a odborných
sdělení i z diskuzních příspěvků lze shrnout tyto hlavní zá-
věry a doporučení :

1.) Současn;£_stav :

1.1.) V ČSSR existuje řada pracovišť, která využívají mo-
bilní nebo transportovatelné měřicí systémy pro účely
experimentů, zkoušek, ověřování a uvádění do provozu.
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1,2.) Pro mobilitu měřicích systémů se používé různých

přepravních prostředků :

- návěsů

- přívěsů

- automobilů skříňových

- automobilů dodávkových

- automobilů osobních

- mikrobusů

1.3.) Měřicí technika je založena ve většině případů na

počítačové, v poslední době i rozšiřující se mikro-
počítačové technice, doplněné některými konvenčními
technickými prostředky včetně Čidel a kabéláží, která
je zajišíována jak od tuzemských výrobců (na př. po-
čítače ADT 4100,4400,EPP 16,JPR 12), tak z dovozu.

1.4.) Programové vybavení u naprosté většiny měřicích sys-
témů je tvořeno uživateli, vždy pro danou konkrétní
aplikaci.

1.5.) Běžné provedení měřicí techniky (bez specielních
úprav) je vyhovující pro bezpečný a spolehlivý tran-
sport po našich dopravních tepnách i po kratších
úsecích v terénu (na př. na stanovišti elektrárny).

1.6.) I přes pokračující zavádění mikroprocesorové techni-
ky do procesu měření, při kterém se projevuje postu-
pující miniaturizace a menší nároky nj, objem i váhu,
budou trvat nároky na prostory pro periferní zařízeni
a některá další zařízení (ranžíry, měřicí u testovací
aparatury), a je tedy předpoklad, že mobilní prostřed-
ky zůstanou významné z hlediska existence pracovního
místa v místě měření, se všemi důsledky komfortu ob-
sluhy, bezpečnosti, ochrany techniky i rychlosti
uvedení systémů do provozu po transportu.

2.) Doporučení :

2.1.) Organizátoři semináře MOMES 81 se pokusí formou

kontaktace na výrobce přepravních prostředků (AVIA
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Ivančice) a na dodavatele měřicích systémů (ZAVT)
o iniciaci koordinovaní návrhů mobilních měřicích
systémů na bázi počítačů nebo kalkulátorů z hledisek:

- přepravního prostředku
- úprav přepravního prostředku

- vlastního měřicího systému

- systému upevnění měřicího systému v přepravním

prostředku

- pomocných zařízení měřicího systému (ranžíry, sdru-

žovací svorkovnice, kabely atp.)

Vyústěním těchto návrhů by byla jedna (po příp. více)
realizace typizovaného mobilního měřicího systému,
která by mohla být dodávána uživateli jako hotový ce-
lek. Podobně pro menší aplikace by mohl vzniknout
malý transportovatelný systém na bázi kalkulátoru.

2.2.) Organizátoři semináře MOMES 61 budou informovat vý-

robce počítačové měřicí techniky, že je nutno zajišťo-

vat pro měřicí systémy i výrobu doplňujících (pomoc-

ných) zařízení jako jsou napájecí rozvaděče, signá-

lové ranžíry, sdružovací svorkovnice, pomocná zařízení

(navíječky kabelů), testovací zařízení a pod.

2.3.) Účastníci semináře MOMES 81 se shodují, že pro účely

zmobilEiění měřicích systémů je nutno u výrobce zajis-

tit pečlivý výběr, dlouhodobější "zahořování11 a ověřo-

vání spolehlivosti jednotlivých částí měřicího systému.

2.4.) Účastníci semináře MOMES 81 déle požadují; aby výrobce
měřicích systémů zajišíoval i takové typy periferních
zařízení, které s příslušným softwarem zeefektivní vý-
stup konečnýchVpracovaných informací (grafické dis-
pleje, floppy disky, kazetové jednotky).

2.5.) Vzhledem k dobré technické úrovni (a značným nákladům)

až dosud vybudovaných mobilních měřicích systémů je

žádoucí, aby mateřské podniky zajistily jejich plnou

využitelnost.



2.6.) Účastníci konstatují, že seminář MOMES 81, který byl
první tohoto druhu v ČSSR, plně splnil svůj účel.
Doporučují opakováni tohoto semináře a periodou 3 roky,
za kteroužto dobu .se nahromadí dostatečné množství
nových informací a poznatku z tohoto oboru. Priatím
pořadatelem semináře MOMES 84 zůstává k.p. ŠKODA
Plzeň ( ZP ČSVTS Elektronického závodu nebo ZP ČSVTS
závodu Elektrické lokomotivy ) .

Sestavil : ing. Vladimír Grof
k.p. ŠKODA Plzeň

V Manětíně, 14/5.1981
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