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Předmětem vynálezu je zařízení na sle-
dování těsnosti stěn, oddělujících pracovní 
látky v energetických a chemických zaříze-
ních, zvláště parogenerátoru jaderných 
elektráren. 

Jedním z nejzávažnějších problémů ener-
getických či chemických zařízení, pracují-
cích se dvěma nebo více pracovními látka-
mi, vzájemně oddělenými stěnami, např. pa-
rogenerátorů, je zajištění těsnosti stěn při 
výrobě a hlavně sledování této těsnosti při 
provozu. Porušení těsnosti stěn vede k prů-
niku jedne nebo více pracovních látek do 
druhé, což je doprovázeno velmi často je-
jich vzájemnou chemickou reakcí, mnohdy 
velmi bouřlivou, n v vzhledem 'k zařízení a 
obsluhujícímu personálu krajně nebezpeč-
nou. 

Přes všcchna opatření konstrukční, tech-
nologická a další, nelze zcela odstranit mož-
nost porušení dělicí stěny, jinak řečeno, ne-
lze vyloučit pronikání jedné pracovní látky 
do druhé. Dosud užívaná provedení dělicích 
stěn jsou taková, že dělicí stěny jsou buď 
jednoduché, nebo dvojité. 

U dosud známých provedení dvojité děli-
cí stěny je vnitřní trubka s vnější trubkou 
bud těsně spojena, nebo vnitřní povrch vněj-
ší trubky je v určité vzdálenosti od vněj-
šího povrchu vnitřní trubky. V obou přípa-
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dech se zpravidla vytváří bud' na vnitřním 
povrchu vnější trubky, nebo na vnějším po-
vrchu vnitřní trubky podélné kanálky. U 
provedení, kdy je vnitřní trubka spojena s 

s vnější trubkou, jsou kanálky zaplněny tla-
kovou nebo podtlakovou tekutinou a na ka-
nálky jsou zapDjeny individuálně clo jednot-
livých dvojtrubek signalizační trubičky ne-
těsnosti. Kc každé dvojité trubce vede ale-

io spoň jedna signalizační trubička. 
Nevýhodou tohoto řešení je, že je třeba 

tolik signalizačních trubiček, kolik je dvo-
jitých trubek. Dále je signalizace netěsnosti 
jednoznačná jen tehdy, objeví-li se netěs-

si nost v prostoru kanálku. U provedení, kdy 
vnitřní povrch vnější trubky je od vnějšího 
povrchu vnitřní trubky v určité vzdálenosti 
zaplněn tlakovou tekutinou, nelze v přípa-
dě průniku pracovní látky, která má spe-

20 ciální fyzikální vlastností ve všech přípa-
dech hovořit o jednoznačné možnosti za-
znamenání jejího průniku do prostoru mezi 
oběma oddělujícími stěnami, tj. např. do 
prostoru mezi vnitřní a vnější trubkou. 

" Další známé provedení signalizace průni-
ku pracovní látky do prostoru mezi oddě-
lujícími stěnami je založeno na měření pod-
tlaku v tomto prostoru. Dělicí stěny jsou 
opět vytvořeny vnější a vnitřní trubkou, pri-

30 čemž prostor mezi nimi je spojen s mezi-
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trubkovnicovým prostorem. Vu skutečném 
provedeni jsou obvykle treba dva inezitrub-
kovnieové prostory, mezi nimiž jsou připo-
jeny vnější .a vnitřní trubky. 

U dalbiho známého provedení signaliza-
ce průniku do mezitrubkovnicovébo prosto-
ru jo pouze na jeden mez'trubkový prostor 
napojen snímač tlaku a vakuovací zařízení. 
Doba signalizace průniku se prodlužuje a 
do jisté míry se snižuje i citlivost měření 
průniku pracovní látky, tj. poškození stěny 
vnitřní nebo vnější trubky. 

Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení na 
sledování těsnosti stěn oddělujících pracov-
ní látky v energetických a chemických za-
řízeních, u nichž dělicí stěny jsou dvojité 
a tvořené vnitřní trubkou a vnější Lrubkou 
podle vynúlezu, jehož podstata záleží v tom, 
že vnitřní povrch vnější trubky a vnější 
povrch vnitřní trubky vzájemně n.a sebe při-
léhá a styková plocha obou povrchů v do-
tyku je přerušena alespoň jednou drážkou, 
přičemž štěrbiny mezi vnitřním povrchem 
vnější trubky a vnějším povrchem vnitřní 
trubky jsou napojeny na mezitrubkovnicový 
prostor, do 'kterého vyúsťuje jedna nebo 
více drážek. Za provozu přiléhá tedy vnitřní 
povrch vnější trubky na vnějďí povrch vniLP-
ní trubky. Tímto opatřením lze snížit, popří-
padě vyloučit, negativní působení tepelných 
odporů. Z důvodu rychlého působení signa-
lizace průniku pracovní látky mezi obě 
trubky je pak výhodné, aby styková plocha 
těchto trubek byla přerušena alespoň jed-
nou drážkou, zavedenou clo mezitrubkovni-
cových prostorů. Současně jsou pak na ten-
to mezitrubkovnicový prostor napojeny 
štěrbiny, vytvářené vnitřním povrchem vněj-
ší trubky a vnějším povrchem vnitřní trub-
ky. Drážky a tylo štěrbiny jsou zaplněny 
tekutinou. Ke každému mezitrubkovnicové-
mu 'prostoru je napojeno potrubí se sníma-
čem podtlaku, připojené dále na vakuový 
systém. Alternativně je ke každému me-
zitrubkovnicovému prostoru napojeno po-
trubí se snímačem tlaku, napojeným na tla-
kový systém. 

V případě průniku pracovní látky do pro-
storu mezi vnitřní a vnější trubkou, tj. v 
případě narušení vnitřní nebo vnější trubky 
se změní tlak ve štěrbinách, drážce a v 
mezitrubkovém prostoru. Změna hodnoty 
tlaku, popřípadě podtlaku a časová změna 
jsou zaznamenány snímačem tlaku, popří-
padě podtlaku a jsou měřítkem průměrné 
velikosti průniku pracovní látky a dále ur-
čujícími veličinami příslušné pronikající 
pracovní látky. 

Rychlost stanovení průniku se zvýší a noj-
monší zjistitelný průnik pracovní látky se 
sníží napojením potrubí se snímačem tla-
ku, popřípadě podtlaku na každý mozítrub-

s kovnlcový prostor. 
Příklad provedení vynálezu je znázorněn 

na připojených výkresech, kdo obr. 1 před-
stavuje schematicky podélný řez zařízením 
se snímačem podtlaku, obr. 2 řez trubkou 

iu parního gmeni loru a obr. 3 podélný řez 
zařízením c e snímačem tlaku. 

Na obr. 1 je schematicky znázorněn pří-
klad řešení podle vynálezu na parním ge-
nerátoru vytápěným první pracovní látkou 

J5 1, tekutým 'kovem, omývající vnější trub-
ky 10, Uvnitř vnitřních trubek 11 proudí 
druhá pracovní látka 2, tj. voda, resp. pára. 
Vnější trubky jsou zakotveny v trubkovni-
ci G a vnitřní Irubky v trubkovnici 5. Trub-

20 kovnice S, G ohraničuje mezitrubkovnicové 
prostory 4, na něž je potrubím 7 napojen 
snímač podtlaku 9 a vakuovací systém fl. 
Vnitřní povrch vnější trubky 11 na sebe 
vzájemně přiléhá, avšak vytváří štěrbiny 3 

„s (obr. 2), které jsou spojeny s mezitrubkov-
nicovými prostory 4, stejně tak jako jedna 
drážka 12, přerušující styk obou trubek. 
Štěrb;ny 3, drážky 12 a mezitrubkovnicové 
prostory 4 jsou zaplněny tekuťnou. 

au V případě průniku tekutého kovu nebo 
vody či páry do štěrbiny 3, nebo drážky 12, 
tj. při porušení těsnosti vnější trubky 10 
nebo vnitřní trubky 11 se tlak ve štěrbině 
3, drážce 12 a v mezitrubkovnicovém pro-

35 storu 4 změní, což zaznamená snímač pod-
tlaku ÍJ. Z absolutní změny tlaku a z ča-
sové závislosti změny tlaku lze usoudit na 
velikost průniku a stanovit pronikající pra-
covní látku, tj. buď tekutý 'kov, nebo vodu, 

tu popřípadě vodní páru. Střední hodnota pod-
tlaku ve štěrbinách 3, drážce 12 a v mezi-
trubkovnicovém prostoru 4 je udržována va-
kuovým systémem 8. 

Na obr. 3 je příklad řešení podle vyná-
.15 lezu na parním generátoru vytápěném prv-

ní pracovní látkou 1, omývající vnější trub-
ky 10. Vytvoření štěrbin 3, drážky 12 a je-
jich zaplnění tekutinou je obdobné jako u 
příkladu na obr. 1, avšak s tím rozdílem, že 

sn na mezitrubkovnicové prostory 4 je napo-
jen potrubím 7 snímač tlaku 13. 

V případě průniku jedné z pracovních lá-
tek 1, 2 do štěrbiny 3 nebo drážky 12, se 
zmení ilak i v mezitrubkovém prostoru 4, 

55 což znamená snímač tlaku 13 připojený na 
tlakový systém. Ze změny tlaku a jeho ča-
sového průběhu lze usoudit na velikost prů-
niku. 

P R E D M Ě T V Y N Á L E Z U 

1. Zařízení na sledování těsnosti stěn, od- a vnější trubkou, vyznačující se tím, že 
dělujících pracovní látky v energetických a co vnitřní povrch vnější trubky (10) a vnější 
chemických zařízeních, zvláště parogenerá- povrch vnitrní trubky (11) vzájemně na se-
torů , jaderných elektráren, u nichž dělicí be přiléhá a styková plocha obou povrchů 
stěny- jsou dvojité a tvořené vnitřní trubkou v dotyku je přerušena alespoň jednou dráž-
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kou (12), přičemž štěrbiny (3) mezi vnitr-
ním povrchem vnější trubky (10) a vnějším 
povrchem vnitřní trubky (11] jsou napoje-
ny na mezilrubkovnicový prostor (4), do 
kterého vyúsťuje alespoň jedna drážka 
( 1 2 ) . 

2. Zařízení podle boclu 1, vyznačující se 
tím, že na každý mezltrubkovnicový prostor 

6 

(4) je napojeno potrubí (7) so siiíiiiačtmi 
podtlaku (0), připojené na vakuový systém 
( 8 ) . 

3. Zařízení podle bodu 1, vyznačující se 
tím, že na každý mezltrubkovnicový prostor 
(4) je napojeno potrubí (7) se snímačem 
tlaku (13), připojené na tlakový systém. 

3 listy výkresů 

Sevorografi.i, n. p., zävud !. M.'si 
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