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Spojení v í ka a tě lesa čerpadla , ze jména c i r k u l a č n í h o čerpad la 
p r o p r i m á r n í o k r u h y j aderných e n e r g e t i c k ý c h systémů 
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Vynález se týká spojení víka a tělesa čer-
padla, zejména cirkulačního čerpadla pri-
márních okruhů pro jaderné energetické 
systémy. 

U vysokotlakých Čerpadel, zejména cirku-
lačních čerpadel pro jadernou energetiku 
a napájecích čerpadel, se vyžaduje dokona-
lé a spolehlivé spojení a utěsnění víka s tě-
lesem čerpadla. Toto spojení se uskutečňu-
je použitím stahovacích šroubů, přičemž ja-
ko těsnění je použito klasických způsobů, 
například zalícování těsnicích ploch, těsni-
cích kroužku různých profilů a z různých 
materiálů. Předpokladem tohoto spojení a 
těsnění je rovnoměrná přítužná síla, kterou 
se působí na stahovací šrouby. S rostoucím 
výkonem elektrárenských bloků se zvyšují 
•i nároky na spolehlivost a pohotovost čer-
padel, zejména cirkulačních čerpadel pri-
márních okruhů jaderných elektráren. Jed-
ním z důležitých požadavků, které mají vliv 
na pohotovost a provozní spolehlivost čer-
padla, je možnost snadné a rychlé výměny 
ucpávky, ložiska, popřípadě některých hyd-
raulických dílů čerpadla. Těmto požadav-
kům již plně nevyhovuje používané šroubo-
vé spojení víka a tělesa čerpadla, popřípa-
dě ucpávkového víka a víka čerpadla, pro-
tože doba demontáže a opětné montáže je 
značně dlouhá. Další nevýhodou šroubového 
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spojení je, že šrouby s maticemi vyžadují 
poměrně velký prostor, zvětšuje se stavební 
délka i průměr čerpadla, což má za násle-
dek i zvýšení váhy celého agregátu. Znač-

5 nou nevýhodou je i poměrně náročná vý-
roba a obtížnost výpočtu šroubového spoje. 
Z těchto důvodů se výrobci čerpadel pro 
energetiku snaží nahradi t šroubový spoj 
použitím spojení pomocí segmentového 

io kroužku se samotěsnicí charakteris t ikou. 
Tak kupříkladu podle britského patentu č. 
845 713 je těsnicí kovový kroužek obdélní-
kového průřezu vložen mezi segmentový dě-
lený kroužek a článek stupně čerpadla. To-

J5 hoto způsobu těsnění se používá na nízko-
tlaké sací s t raně čerpadla. Podle dalšího 
britského patentu č. 1 062 275 se používá 
řešení použitého na výtlačné vysokotlaké 
s t r raně napájecího čerpadla, kde toto řeše-

20 ní je charakterizováno tím, že k zachycení 
síly působící na víko čerpadla se použije 
segmentového kroužku a samotěsnicího sy-
stému s těsnicím kroužkem obdélníkového 
průřezu a průměru většího, než je otvor tě-

25 lesa čerpadla, a je dotlačován příložkou a 
šroubem zevnitř. Konečně je známo použití 
segmentového kroužku se samotěsnicím sy-
stémem působícím z vnější strany, který je 
tvořen vlnovcem a zalícovanými válcovými 

30 nebo kuželovými plochami. 
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Úkolem vynálezu je vyřešit takové kon-
strukční uspořádání spojení a těsnění víka 
s tělesem čerpadla, které by odstraňovalo 
nevýhody a nedostatky známých šroubových 
spojení a zjednodušilo stávající spojení po-
mocí segmentového kroužku. 

Tento úkol řeší vynález, kterým je spoje-
ní víka a tělesa čerpadla sestávající z děle-
ného segmentového kroužku a těsnicího 
kroužku, a jeho podstata spočívá v tom, že 
vnitřní průměr připojovacího hrdla tělesa 
čerpadla je opatřen osazením se zkosenou 
dosedací plochou a vnější průměr víka je 
ve své spodní části opat řen zápicheni se 
zkosenou dosedací plochou, kde do prosto-
ru tvořeného dosedací plochou víka a do-
sedací plochou připojovacího hrdla je vlo-
žen těsnicí kroužek, přičemž připojovací 
hrdlo tělesa čerpadla je opa t řeno drážkou, 
ve které je uložen dělený segmentový krou-
žek. 

Další podstata vynálezu spočívá v tom, že 
víko je opatřeno příložkou pro zabránění 
radiálnímu posuvu děleného segmentového 
kroužku. 

Podstata vynálezu spočívá také v tom, že 
těssnicí kroužek má průřez trojúhelníkový 
nebo obdélníkový. 
• Nakonec podstata vynálezu spočívá v tom. 
že na styčných plochách víka a připojova-
cího hrdla jc vytvořen jednak obvod prů-
saku tvořený sběrnou drážkou a odváděcim 
kanálkem, jednak dodatečné těsnění tvoře-
né vybráním a O-kroužkem, přičemž styčné 
plochy víka a připojovacího hrdla jsou o-
patřeny perem proti vzájemnému pootočení. 

Příklad provedení spojení víka s tělesem 
čerpadla podle vynálezu je schematicky zná-
zorněn na přiložených výkresech, kde 

obr. 1 představuje částečný osový řez tě-
lesem cirkulačního čerpadla; 

obr. 2 je detail spojení a těsnění víka a 
tělesa z obr. 1, 

obr. 3 je alternativní provedení podle obr. 
2 s jiným průřezem těsnicího kroužku a 

obr. 4 je provedení těsnění podle obr. 2 
a 3 s trojúhelníkovým průřezem těsnicího 
kroužku. 

Cirkulační čerpadlo podle obr. 1 sestává 
z kulového tělesa 1 čerpadla, ve kterém je 
uložen rotor 2, tvořený hřídelem 9, diago-
nálním oběžným kolem 3 s axiálním roz-
váděčem 4. Kulové těleso 1 čerpadla je o-
patřeno sacím hrdlem 5, výtlačným hrdlem 
B a připojovacím hrdlem 7, ve kterém je 
uloženo víko 8. Víkem 8 prochází hřídel 9 
rotoru 2 čerpadla, uložený v hydrodynamic-
kém ložisku 10 a opatřený ucpávkovým sy-
stémem 11, který je uzavřen ucpávkovým 

víkem 12, Spojení víka 8 s kulovým tělesem 
1 je uskutečněno použitím děleného seg-
mentového kroužku 13, uloženého v drážce 
71, vytvořené v připojovacím hrdle 7 kulo-

5 vého tělesa .1. Připojovací hrdlo 7 kulového 
tělesa 1 čerpadla je na vnitřním průměru 
opatřeno osazením 72 se zkosenou doseda-
cí plochou 73. Vnější průměr víka 8 je opat-
řen ve své spodní části zápichem 81 se zko-

lo senou dosedací plochou 82. Zkosené dose-
dací plochy 73, 82 vytvářejí předpětí vlože-
nému kovovému těsnicímu kroužku 14 ob-
délníkového nebo trojúhelníkového průře-
zu. Vložený těsnicí kroužek 14 má proti 

i5 vnitřnímu průměru připojovacího' hrdla 7 
a vnějšímu průměru zápichu 81 nepatrnou 
vůli. Dělený segmentový kroužek 13 je pro-
ti radiálnímu posuvu zajištěn příložkou 15, 
upevněnou k víku 8 šrouby 16. Připojovací 

20 hrdlo 7 je v místě nad uložením těsnicího 
kroužku 14 opatřeno sběrnou drážkou 74 a 
odváděcim kanálkem 75, sloužícím součas-
ně pro kontrolu těsnosti, přičemž na vněj-
ším průměru víka 8 je v místě nad ulože-

-5 ním těsnicího prstence 14 a nad sběrnou 
drážkou 74 vytvořeno dodatečné těsnění, se-
stávající z vybrání 83 a O-kroužku 84. Proti 
otočeni je víko 8 zajištěno perem 17. 

Při vlastní montáži víka 8 do pripojova-
30 čího hrdla 7 se vloženému těsnicímu krouž-

ku 14 udělí určité předpětí jednak hmot-
ností víka 8, jednak axiálni silou vyvozenou 
děleným segmentovým kroužkem 13, jehož 
následkem se těsnicí kroužek 17 pružně de-

35 formuje — zkroutí se — a tím se vytvoří 
počáteční těsnící t lak. Vzrůstem tlaku ka-
paliny v tělese 1 čerpadla se přítlak vlože-
ného těsnicího kroužku 14 zvětšuje a tím 
se zvyšuje i účinnost těsnění. Při použití 

10 těsnicího kroužku 14 s trojúhelníkovým 
průřezem je deformace těsnicího kroužku 
14 zvláště patrná. U obdélníkového průřezu 
těsnicího kroužku 14 s delší vodorovnou 
stranou podle obr. 2 je těsnicí kroužek 14 

-15 deformován směrem dolů a dovnitř, což je 
výhodné při vyšších teplotách [kolem 1200 
stupňů C) a relativně nízkých tlacích (200 
atp), zatímco u těsnicího kroužku 14 s del-
ší vertikální s t ranou obdélníkového průre-
zu se tento deformuje směrem zevnitř, což 
je zvlášť výhodné u nižších teplot (600°C] 
a vyšších tlaků (600 a tp ) . 

Popsané spojení víka s tělestíin čerpadla 
snižuje, s přihlédnutím ke známým řešením, 

55 podstatně počet použitých elementů, je vý-
robně jednoduché při zachování vysoké 
provozní spolehlivosti, urychluje montáž i 
demontáž a umožňuje dosažení úspor na 
materiálu. 
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P Ř E D M Ě T 

1. Spojení víka a tělesa čerpadla, zejména 
cirkulačního čerpadla pro pr imární okru-
hy jaderných energet ických systémů, sestá-
vající z děleného segmentového kroužku a 
těsnicího kroužku, vyznačené tím, že vnitř-
ní průměr připojovacího hrdla [7] tělesa 
(1) čerpadla je opa t řen osazením [72] se 
zkosenou dosedací plochou (73] a vnější 
průměr víka (8] je ve své spodní části o-
patren zápichem (81) se zkosenou doseda-
cí plochou (82), kde do prostoru tvořeného 
dosedací plochou (82) víka (8) a dosedací 
plochou (73) připojovacího hrdla (7) je 
vložen těsnicí kroužek (14), přičemž přípo 
jovací hrdlo (7) tělesa [1) čerpadla je o-
pat řeno drážkou (71), ve které je uložen 
dělený segmentový kroužek (13). 

2. Spojení podle bodu 1, vyznačené tím, 
že víko (8) je opatřeno příložkou (15) pro 
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V Y N Á L E Z U 

zabránění radiálnímu posuvu děleného seg-
mentového kroužku (13). 

3. Spojení podle bodu 1, vyznačené tím, 
že těsnicí kroužek (14) má trojúhelníkový 

s průřez. 
4. Spojení pudle bodů 1 a 3, vyznačené 

tím, že těsnicí kroužek (14) má obdélníko-
vý průřez. 

5. Spojení podle bodu 1, vyznačené tím, 
io že na styčných plochách víka (8) a připo-

jovacího hrdla (7] je vytvořen jednak od-
vod průsaku tvořený sběrnou drážkou [74) 
a odváděcím kanálkem (75) a jednak do-
datečné těsnění tvořené vybráním (83] a 

i5 O-kroužkem (84), přičemž styčné plochy 
víka (8), a připojovacího hrdla (7) jsou o-
patřeny perem (17) proti vzájemnému po-
otočení. 

3 listy výkresů 

Scvurogralia. n. p., provozovna 32, Mosl 
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Obr. 1 
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