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( 5 4 ) Zařízeni pro měřeni kroutíciho momentu 
a diagnostických údajů pohonu regulač-
ního orgánu jaderného reaktoru 

(57) Řešeni se týká zařízení, kterým je 
možno provádět měřeni kroutíciho momentu 
a diagnostických údajů pohonu regulačního 
orgánu e požadovanou přesnosti bez nutnos-
ti demontáže zařizeni při odpojováni nebo 
připojování regulačního členu k pohonu i 
při zasunování pohyblivých části pohonu 
do transportní polohy. Podstata řešeni 
spočívá v tom, že k dutému výstupnimu hří-
deli (4) elektromotorického pohonu je zu-
bovou spojkou (21) připojen dutý hřídel 
(11), uložený v ložiskách (10) a utěsněný 
těsnicími prvky (18), uloženými v dutém 
tělese (9) měřici Jednotky, ve spodní 
části opatřený tenzometrickým měřicím čle-
nem (12) a ukončený unáěeči (15), připoje-
nými přes dutou spojku (19) na hřídel (20) 
elektromotoru pohonu (22), přičemž tenzo-
metrický měřici ílen (12) Je spojen přes 
sběrač (17) s vyhodnocovacím zařízením. 
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Vynález se týká zařízeni pro měřeni kroutícího momentu a diagnostických údajů po-
honu regulačního orgánu Jaderného reaktoru. 

Zařízeni zůstává spojeno s pohonem při odpojováni nebo připojováni regulačního 
členu к pohonu a při zasunováni pohyblivých části pohonu do transportní polohy. 

Pro měřeni kroutícího moeentu pohonu se dosud používá zařízení, pracující na prin-
cipu torzní tyče s převodem nakrouceni na osový posuv. Posuv se měří indukčním snímačem 
a velikost posuvu se převádí na hodnotu krouticiho momentu. Pohon zařízeni je ruční kli-
kou. Při odpojování nebo připojováni regulačního članu к pohonu Je nutno zařízeni od 
pohonu odmontovat, provést uvedená operace a zařízeni na pohon znovu namontovat. Taká 
při zasunováni pohyblivých části pohonu do transportní polohy Je nutno zařízeni od po-
honu odmontovat, připojit přípravek pro zajištěni pohyblivých části pohonu a zvláštním 
prípravke» pohyblivé Části pohonu zasunout do transportní polohy. Vzhledem k nutný» me-
chanický» a výrobní» vůli» zařízeni, vzhledem к urychlujícím nebo zpožďujícím silám, 
vznikajícím z nesteJnoměrnosti otáčeni ruční klikou, a různým třecím odporů» Je tento 
způsob něřeni nedostačujíc! zejména к nově požadovaným diagnostickým měřeni» pre sye-

I 
tém diagnostiky Jaderné elektrárny. 

Uvedené nedostatky omezuje zařízeni pro měřeni kroutícího momentu a diagnostických 
údajů podle vynálezu, která se skládá zejména z elektromotorického pohonu s předloho-
vou, převodovou a ovládači skříni, dutých hřídelů, sběrače a duté spojky. Podstata vyná-
lezu epoč'lvá v tom, že k dutému výstupnímu hřídeli elektromotorického pohonu Je zubovou 
spojkou připojen dutý hřídel. Dutý hřídel je uložen v ložiskách a utěsněn těsnicími prv-
ky v dutém tělese měřici Jednotky. Ve spodní části dutého hřídele je tenzometrický mě-
řici člen. Na konci dutého hřídele jsou unašeče, kterými je přes dutou spojku spojena 
hřídel elektromotoru pohonu. Tenzometrický měřici člen Je přes sběrač spojen s vyhod-
nocovacím zařízením. 

Výhodou zařízení podle vynálezu Je Jednoduchá konstrukce, kde přesnost měření neni 
ovlivňována výše uvedenými nedostatky. Tenzometrický člen Je umístěn и měřeného předmě-
tu a není ovlivňován přídavnými odpory. Zapojeni tenzometrů vylučuje vliv případného 
ohybu torzního měřícího členu na výsledky měřeni. Výstupní údaje tenzometrů je možno 
zpracovávat jak v zapisovacím přístroji, tak i v počítačovém systému diagnostiky Jader-
né elektrárny. Na pohonu Je při připojováni zařízení Již nasazen přípravek pro zajiště-
ni pohyblivých části pohonu s dutou spo'jkou, kterým je možno pohyblivé části pohonu za-
jistit kdykoliv v libovolné poloze. Dutý hnací hřídel elektromotorického pohonu,dutý 
hřídel s tenzometrickým měřicím člene* a dutá spojka přípravku pro zajištěni pohyblivých 
části pohonu umožňuji zasunuti tyče, kterou se provádí odpojeni nebo připojeni regulač-
ního členu к pohonu. Elektromotorický pohon zajišřuje stálou rychlost otáčeni, stejnou, 
jako Je za provozu. Funkce zařízeni pro měření kroutícího momentu a diagnostických úda-
jů je zajištěna i bez přípravku pro zajištěni pohyblivých části pohonu s dutou spojkou. 

Na výkreeu je v podélném řezu znázorněn přiklad praktického provedeni zařízeni po-
dle vynálezu. 

Zařízeni pro měřeni krouticiho momentu a diagnostických údajů pohonu regulačního 
orgánu Jaderného reaktoru se skládá ze tří hlavních části - elektromotorického pohonu, 
měřici jednotky a přípravku pro zajištěni pohyblivých části pohonu. Elektromotor j. přes 
předlohovou skříň 2 a převodovou ekřiň 3 pohání dutý výstupní hřídel 4 se zubovou spoj-
kou 21. V horni čósti elektromotorického pohonu Je umístěna ovládací skříň 5, kde jsou 
čidla počítače otáček a ukazatele polohy, vypínač, omezující dovolený kroutící moment 
zařízeni. Nouzové ovládáni zařízeni umožňuje ruční kolečko 6. К elektromotorickému po-
honu je přes mezipřirubu 7 s držákem 8 připojena měřici jednotka. V dutém tělese 9 mě-
řici Jednotky jsou dvě vodici ložiska 10, ve kterých je uložen dutý hřídel _11 s tenzo-
metrickým měřicím členem 12. Tenzometry měřiciho členu 12 Jsou propojeny s kolektoro-
vými kroužky JL3, na které dosedají sběrné kartáče 14. K0lektorové kroužky КЗ a sběrné 
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kartáče 1£ tvoři sběrač 17, kterým jsou elektrické hodnoty tenzometrů přenášeny nezo-
brazeným kabelem do vyhodnocovacího zařízeni. Znečištováni vnitřního prostoru Jaderné-
ho reaktoru a prostoru sběrače 1_7 průsakem převodového oleje z elektromotorického poho-
nu zabraňuji těsnicí prvky 18. V dolni části duté hřídele _11 jsou dva unášeče _15, které 
přes dutou spojku _19 pohání hřídel 20 elektromotoru pohonu 22. V dutém tĎlese 9 měřici 
Jednotky Jsou otvory pro'kontrolu opotřebeni sběrných kartáčů 23, otvor pro kontrolu 
průsaku převodového oleje z elektromotorického pohonu 24 a otvory pro kontrolu připoje-
ni unášečů 25 k duté spojce ^Э. V dolni části dutého tělesa 9 měřici Jednotky Jsou ko-
liky bajonetového záchytu 16 pro připojení zařízeni к přípravku pro zajištěni pohybli-
vých části pohonu. Přípravek pro zajištěni pohyblivých části pohonu Je к elektromotoru 
22 připevněn nezobrazenými šrouby elektromotoru pohonu 22. Tento přípravek se skládá z 
duté spojky JL9, na které Je kotouč s ozuby. Při zataženi pohyblivých částí pohonu do 
transportní polohy se zasune kolik 25 do jednoho z ozubů duté spojky 19 a znemožni otá-
čeni duté spojky JL9. V této poloze Je kolik dotlačován pružinou 27. Při posunováni s po-
hyblivými částmi pohonu, to Je při měřeni nebo při zasunováni pohyblivých části pohonu 
do transportní polohy, musi být kolík 26 vysunut z ozubu duté spojky _lf). Rukojeř koli-
ku 28 vystupuje z tělesa přípravku 29 a umožňuje ovládáni koliku 26. 

P Ř E D M Ě T V Y N Á L E Z U 

Zařízeni pro měřeni kroutícího momentu a diagnostických údajů pohonu regulačního 
orgánu Jaderného reaktoru se skládá z elektromotorického pohonu s předlohovou, převodo-
vou a ovládací skříni, dutých hřídelů, sběrače a duté spojky, vyznačené tim, že к duté-
mu výstupnímu hřídelí (4) elektromotorického pohonu je zubovou spojkou (21) připojen 
dutý hřídel (11), uložený v ložiskách (10) a utěsněný těsnicími prvky (18), uloženými 
v dutám tělese (9) měřici Jednotky, přičemž ve spodní části Je dutý hřídel (11), opatře-
ný tenzometrickým měřicím členem (12) a ukončený unášeči (15), připojenými přee dutou 
spojku (19) na hřídel (20) elektromotoru pohonu (22), přičemž tenzometrický měřici člen 
(12) je spojen přes sběrač (17) s vyhodnocovacím zařízením. 

1 výkres 
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