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Provedeni soustavy pro lokální diag-
nostiku podle vynálezu se skládá z převo-
dového členu informací а z ochranných 
prvků. Clen přenosu informaci je přitom 
vytvořen připojovacím tělesem připevně-
ným na strojním zařízení a snímačem pří-
mo nebo přes vlnovod připojeným k připo-
jovacímu tělesu. Ochranně prvky pak tvoři 
ochranná trubka upevněna na jedne straně 
na připojovacím telese a na straně druhé 
opatřená pružně-těsnicím elementem s 
převlečnou matici a ochrannou klecí. 
Vynálezu lze použít především u blokových 
jednotek jaderných elektráren. 
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Vynález se týká soustavy pro lokální diagnostiku strojních 
zařízení, zejména strojních, zařízení jaderných elektráren. 

Stoupající požadavky na výrobu elektrické energie a tepla 
. vedou к produkci stále větších blokových jednotek se složitěj-
ším zařízením. Nasazení těchto jednotek do provozu klade vysoké 

" požadavky na jejich spolehlivost. Zabezpečit spolehlivost ja-
derných elektráren znamená vybudovat systém schopný zjištovat 
nebo předvídat poruchy, které by za jistých podmínek mohly přivo-
dit havárii jednotlivých zařízení, tj. vybudovat tzv. provozní 
diagnostický systém. К perspektivním diagnostickým metodám patří 
měření chvění strojních zařízení. Předpokladem к použití této 
diagnostické metody je možnost instalace příslušných diagnostic-
kých snímačů např. akcelerometrů ve vybraných místech strojního 
zařízení. Snímače je možno připojit к povrchu sledovaného zaří-
zení bu3 přímo, nebo pomocí vlnovodu a to v závislosti na teplotě 
povrchu zařízení a pracovní teplotě použitého snímače. Známá pro-
vedení instalace snímačů pro snímání chvění jsou řešena tak, že 
snímač je připevněn přímo к povrchu zařízení nebo přes vlnovod 
přivařený к povrchu zařízeni. Uvedená provedení mají následující 
nevýhody a nedostatky. Vlastní snímač není dostatečně chráněn pro-

. ti poškození při manipulaci a údržbě zařízení, zejména při sní-
mání izolace pří periodických prohlídkách vnějších stěn. Umožňuje 

- - použití pouze jednoho druhu snímačů. Nezabezpečuje dokonalý re-
produkovat elný dotyk snímače s povrchem zařízení, což vede к ne-

- jasnostem při zpracování akustického signálu. Dále u některých 
- strojních zařízení není možno tohoto způsobu instalace použít, ne» 
boi by vyvolal negativní zásah do bezpečnosti strojního zařízení, 
např. dodatečné přivařování vlnovodů ke stěnám tlakových nádob, 
vrtání závitových děr do stěn tlakových nádob a pod. Dále vlastní 
snímače lze bucí vyměnit nebo kontrolovat jen po snímání izolace 
zařízení. 
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Ayto nedostatky odstraňuje soustava pro lokální diagnostiku 
strojních zařízení, ее snímačem, podle vynálezu. Podstata vynálezu 
spočívá v tom, že soustava pro lokální diagnoe tiku sestává z přeno-
sového mostu diagnostických informací a z ochranných prvků přenoso-
vého BOStuO Přenosový nest diagnostických informaci je tvořen při-
pojovacím kusem připevněným na strojním zařízeni a přes vlnovod při-
pojeným к připojovacímu tělesuo Ochranné prvky jsou tvořeny ochran-
nou trubkou uepvn?nou na jedné s tramě na připojovacím kusu a na dru-
hé straně opatřenou pružně těsnícím elementem, převlečnou matici a 
ochrannou kleci, ve které je umístěn předzesilovač signáluo 

Soustava pro lokální diagnostiku podle vynálezu umožňuje použit 
šitokou škálu snímačů a to jak snímačů přímo připevněných к připojo-
vacímu kusu nebo prostřednictvím vlnovodu pro teploty běžné (do 8°C) 
tak i pro teploty vysoké (až 500°C)» Vlastni snímač a s výhodou i 
předzesilovač je chráněn proti mechanickému poškozeni» Celou soustavu 
pro lokální diagnostiku je možno laboratorně odměřit a stanovit zá-
kladní charakteristiky přenosu signáluo Vzhledem k tomu, žo připo-
jovací kus je připevněn (přivařeh) ve vybraném místě strojního zaří-
zeni už v průběhu výroby, tedy před tepelným zpracováním a příslušný-
mi zkouškami, neplivnuje toto připevněni bezpečnost strojního zaří-
zeni® Zabudováním předzesilovače v blízkosti snímače v ochranné se-
stavě se na jedné straně podstatně zlepši kvalita přenosu informaci, 
na druhé stráně je předzesilovač chráněn a je přístupný» 

Příklady provedeni soustavy pro lokální diagnostiku strojních za-
řízeni podle vynálezu jsou uvedeny na přiložených obrázcích, kde na 
obr. 1 je znázorněn podélný řez soustavou pro lokální diagnostiku se 
snímačem připojeným pomocí vlnovodu a obr. 2 zobrazuje podélný řez 
soustevou pro lokální diagnostiku se snímačem připojeným přímo к při-
pojovacímu kusu a konečně na obro 3 je znázorněn příčný řez téže sou-
stavy® 

• . . • r » 
Soustava pro lokální diagnostiku sestává z přenosového mostu i, 

diagnostických informaci a z ochranných prvků 2» Přenosový most i, je 
tvořen připojovacím kusem 3, vlnovodem 4, snímačem předzesilova-
čec £ signálu a propojovacím kabelem 2* Ochranné prvky 2 tvoři och-
ranná trubka £, pmžně-těsnlcí element převlečná matice 10 a och-
ranná klec Připojovací kus i válcového tvaru se čelě£ dotýká p~ 
vrchu strojní zařízeni a je zajištěn svarovým spojem Jo o-
patřen centrálním průchozím závitovým otvorem na straně odvrá-
cené od povrchu etrcjmlho zařízeni je osazeno Tyčovitý vlnovod ± 
kruhového průřez» je jedním koncem zašroubován protizávitem do 
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připojovacího Icueus Д, kulovou dosedad plochou 1& se silou opírá 
o povrch strojního zařízení 12, čímž je dosaženo minimální impedance 
přenos* v tomto místě, a druhý konec vlnovodu 4. je opatřen v ose zá-
vitovým otvorem 12 pro připojení snímače £0 Sflímač £ je propojen 
vnitřním kabelem 2» a předzesilove čem 6 a odtud je signál vyveden 
aeznázorněným vnějším kabelem do svorkovnicové skříně diagnostického 
syetémuo Na osazení připojovacího kusu Д je jedním koncem nasunuta 
ochranná trubka 8, jejíž poloha je zajištěna svarem 180 Druhý konec 
ochranné trubky fije .opatřen závitem lg pro našroubování převlečné 
matice 10с Mezi pře&ečnou maticí IQ. a podložkou 2£, opírající se o 
čelo ochranné trubky je sevřen pružně-těsnící element v tomto 
případě pryžový kroužek s otvorem zabezpečujícím těsný průchod vlno-
vodu £« К převlečné matici je připevněna svarovým spojen ochranná 
klec li sestávající ze spodní části £1 a horní části, 22 navzájem spo-
jené šrouby 2Д. Otvory 2± v ochranné kleci slouží к intenzivnější-
mu vychlazovéní prostoru ochranné klece» Odfrézované plošky 2£ na po-
vrchu vlnovodu 4 slouží pro nasazení klíče při zašroubovaném vlnovo-
du 4 do připojovacího kusu 3.0 Snímač £ doeedó na čelo připojovacího 
kusú Д opatřené závitovými otvory 26 a styk je zajištěn dcfchovačími 
šrouby 22» Vzhledem k tomu, že některé typy sníméčů, zvláště vysoko-
teplotní, mají bočn;C vývod kabelu, je ochranná trubka 8 na straně 
připojovacího kusu Ji opatřena bočním otvorem 28 a objímkovým chrá-
ničem 2£ vnitřního kabelu 2° Objímkového chránič* opatřeného 
stahovacím šroubem ДО, lzé s výhodou použít pro zabezpéčení polohy 
ochranné trubky 8 na osazení připojovacího kusu До 
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1, Soustava pro lokální diagnostiku strojních zařízení 
se snímačem vyznačující se tím, že sestává z přenosového mos-
tu (1) diagnostických informací a z ochranných prvků (2) pře-
nosového mostu (1). ' 1 . 

2. Soustava pro lokální diagnostiku podle bodu 1 vyznaču-
jící se tím, že přenosový most (1) diagnostických ^formací je 
tvořen připojovacím kusem (3) připevněným na strojním zařízení 
(12). 

3* Soustava pro lokální diagnostiku podle bodu 1 vyznaču-
jící se tím, že přenosový most (1) diagnostických informací je 
tvořen připojovacím kusem (3) připevněným na strojním zařízení 
(12) a vlnovodem (4). 

4. Soustava pro lokální diagnostiku podle bodu 1 vyznaču-
jící se tím, že ochranné prvky (2) jsou tvořeny ochrannou trub-
kou (8) upevněnou na jedné straně na připojovacím kusu (3) a na 
druhé straně opatřenou pružně těsnícím elementem (9), převleč-
nou maticí (10) a ochrannou klecí (11), v níž je s výhodou u-
místěn předz-esilovač (6) signálu. 

% Soustava pro lokální diagnostiku podle bodu 1 a 3 vy-
značující se tím, že ochranné prvky (2) jsou tvořeny ochrannou 
trubkou (8), opatřenou bočním otvorem (28), s objímkovým chrá-
ničem (29) vnitřního kabelu (7). 

3 výkresy 
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