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Tělesový výničník tepla s přehříváním páry 

1 
Předmětem vynálezu je tě lesový výměník 

tepla s přehříváním páry, zv láště pro jader-
né elektrárny, vhodný zejména pro reakto-
ry ch lazené vodou nebo jinou kapalinou. 

V současné době známé a používané vý-
měníky tepla ve lkých výkonů tě l e sového ty-
pu v jaderných e lektrárnách a teplárnách s 
tzv. vodovodním reaktorem vyrábějí na se-
kundární straně sytou páru. Použití syté 
páry k pohonu turbiny vede k nízké termic-
ké účinnosti cyklu elektrárny a je jedním 
?. největš ích nedostatků jederných energe-
t ických zařízení, pracujících na dříve uve-
deném principu. Protože celá expanse páry 
v turbině probíhá v oblasti mokré páry, má 
i turbina nižší mechanickou úč innost a vyš-
ší erosi lopatek. Sytá pára je ve výmění-
cích zbavována vlhkosti pouze v mechanic-
kých odlučovačích , takže již na výstupu z 
výměníku obsahuje vždy v lhkost (asi 0,2 %). 
Průtokem potrubí v důsledku tepe lných ztrát 
tato vlhkost dá le roste, takže ve skutečnos-
ti turbiny pracují zce la v oblast i mokré pá-
ry. 

Dosud s e tyto nedostatky odstraňují zná-
mým výměníkem tepla s mírným přehře-
vem páry s t ep losměnnými trubkami tvaru 
L, procházej íc ími hladinou vroucí sekundár-
ní vody, je j ichž část nad hladinou přejímá 
lunkci přehříváku páry. 

2 
Správná funkce takového přehříváku je 

podmíněna dokonale organisovaným omý-
váním tep losměnných trubek parou a stup-
něm vlhkost i vstupující páry, což kompli-

i« kuje konstrukci parogenerátoru a zapříči-
ňuje nevyužit í části drahé t ep losměnné plo-
chy. Kromě toho průchod tep losměnných 
trubek a j iných částí primárního okruhu 
hladinou přináší zvýšení ant ikorozních po-

»o žadavků na materiál těchto částí (nebezpeč í 
interkrysta l ické koroze) , což zvyšuje poža-
davky na kval i tu a cenu mateviálu, nebo sni-
žuje ž ivotnost a provozní bezpečnost zaří-
zení. 

K Uvedené nedostatky odstraňuje tě lesový 
výmenník tepla s přehříváním páry, zv láště 
pro jaderné e lektrárny s t ep losměnnou plo-
chou umístěnou v t lakové nádobě podle vy-
nálezu, jehož podstata je v tom, že teplo-

m směnná plocha přehříváku páry je na pri-
mární s traně parale lně přiřazena k dohří-
vací a odpařovací ploše. Parale lně řazené 
t e p l o s m ě n n é plochy dohřívací a odpařovací 
plocha a přehřívací plocha mohou být při-

25 pojeny k jedné spo lečné trubkovnici . Výstup 
přehřáté páry může být tvořen centrální 
trubkou, převáděcí kanál syté páry může 
být tvořen koncentr ickou trubkou a vlastní 
přehřívák může být uspořádán v trubkovém 

so svazku tvaru prostorového U s mezikruho-
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vým průřezem, přičemž dohřívací a odpařo-
vací teplosměnná plocha může být vytvoře-
na prostorovými U-trubkami vně přehříváku 
páry. Přehřívák páry může být rovněž vy-
tvořen kruhovým svazkem trubek ve tvaru 
U, přičemž převáděcí kanál syté páry a vý-
stup přehřáté páry mohou být vyvedeny v 
prostoru mezi kruhovým svazkem U-trubek 
dohřívací a odpařovací plochy. Přehřívák 
páry může být spolu s převáděcím kanálem 
syté páry a výstupem přehřáté páry uspořá-
dán vně dohřívací a odpařovací plochy. 

V provedení tělesového výměnníku tepla 
podle vynálezu je na vstup přehříváku při-
váděna pára zbavená vlhkosti v odlučová-
cích a přehřívák páry je v celém rozsahu 
uspořádán jako protiproudový výměník 
tepla. Oba uvedené faktory zajišťují vysokou 
efektivnost přehřívání. Výměník podle vyná-
lezu lze realisovat tak, aby poměry (tlak, 
teploty, průtočné množství, tlaková ztráta 
a jiné] v primárním okruhu nebyly měněny 
ve srovnání s výměníkem bez přehřívání pá-
ry. 

Příklad principu a uspořádání výměníku 
podle vynálezu je na schematickém obr. 1. 
Tělesový výměník je vytvořen vstupní ko-
morou 1 a výstupní komorou 2 primárního 
média, trubkovnicí 3, dohřívací a odpařo-
vací plochou 4, přehřívací plochou 5, cir-
kulační vestavbou C s hrubými odlučováky 
7 vody, jemnými odlučováky 8 vlhkosti, tla-
kovým pláštěm 9, převáděcím kanálem 10 
syté páry a výstupem 11 přehřáté páry, pří-
vodem 12 napájecí vody s vestavbou 13, od-
dělující přehřívací plochu S od dohřívací a 
odpařovací plochy 4. 

Příklad provedení vynálezu je znázorněn 
na přiložených výkresech, kde na jednotli-
vých obrázcích jsou znázorněna různá alter-
nativní provedení. 

Primární médium vstupuje clo vstupní ko-
mory 1, kde se dělí na část protékající, do-
hřívací a odpařovací teplosměnnou plochou 

4, a část protékající přehřívací plochou 5 
protéká oběma plochami 4, 5 a směšuje se 
vo výstupní komoře 2, ze které vystupuje. 
Napájecí voda sekunádrního kruhu vstupu-

s je přívodem 12 napájecí vody do cirkulační 
vestavby 6 odděleného zavodňovacího pros-
toru výměníku, mísí se s cirkulující vodou 
a je přiváděna do dohřívací a odpařovací 
teplosměnné plochy 4, kde je současně sou-

>» proudem a protiproudem odpařována. V 
hrubých odlučovácích 7 vody a jemných 
odlučovácích 8 vlhkosti je oddělena sytá 
pára od cirkulující vody a vocla vracena zpět 
clo cirkulačního okruhu dohřívací a odpa-

ís řovací teplosměnné plochy 4. Oddělená sy-
tá pára je převáděcím kanálem 10 zavedena 
do přehřívací plochy 5, kde je čistým proti-
proudem přehřívána a odváděna výstupem 
11 přehřáté páry. 

•ju Na schematickém obr. 2 je znázorněn pří-
klad uspořádání výměníku podle vynálezu, 
kde výstup 11 přehřáté páry je toren cen-
trální trubkou, převáděcí kanál 10 syté pá-
ry je tvořen koncentrickou trubkou a vlastni 

i5 přehřívací plocha 5 páry je uspořádána v 
trubkovém svazku tvaru prostorového U s 
mezikruhovým průřezem. 

Na schematickém obr. 3 je znázorněn pří-
klad uspořádání výměníku cíle vynálezu, kde 

so přehřívací plocha 5 je uspořádána v trub-
kovém svazku tvaru U s kruhovým průře-
zem, přičemž převáděcí kanál 10 syté páry 
a výstup 11 přehřáté páry jsou vyvedeny 
prostorem mezi trubkovým svazkem rovin-

35 ných trubek dohřívací a odpařovací teplo-
směnné plochy 4. 

Na schematickém obr. 4 je znázorněn pří-
klad uspořádání výměníku podle vynálezu, 
kde přehřívací plocha 5 páry je spolu s pře-

« vádecím kanálem Id syté páry s výstupem 
11 přehřáté páry uspořádané vně dohřívací 
a odpařovací teplosměnné plochy 4, tvořené 
svazkem rovinných U-trubek s kruhovým 
průřezem. 

P Ř E D M Ě T v Y N A L Ľ z U 

1. Tělesový výměník tepla s přehříváním <s 
páry, zvláště pro jaderné elektrárny s toplo-
smennou plochou umístěnou v tlakové ná-
době, vyznačený tím, že přehřívací plocha 
(5] páry je na primární straně paralelně 
přirazena k dohřívací a odpařovací ploše so 
(4). 

2. Tělesový výměník tepla s přehříváním 
páry podle bodu 1, vyznačený tím, že para-
lelně řazené teplosměnné plochy, dohříva-
cí a odpařovací plocha (4) a přehřívací plo- ss 
cha (5), jsou připojeny k jedné snolecné 
trubkovnici (3). 

3. Tělesový výměník tepla s přehříváním 
páry podle bodu 1 a 2, vyznačený tím, že 
výstup [11] přehřáté páry je tvořen cen- <>o 
trální trubkou, převáděcí kanál (10) syté pá-
ry je tvořen koncentrickou trubkou a vlast-
ní přehřívací plocha (5) páry je uspořádána 

v trubkovém svazku tvaru prostorového U s 
mezikruhovým průřezem, přičemž dohřívací 
a odpařovací teplosměnná plocha (4) je vy-
tvořena prostorovými U-trubkami vně pře-
hřívací plochy (5) páry. 

4. Tělesový výměník tepla s přehříváním 
páry podle bodů 1 a 2, vyznačený tím, 2e 
přehřívací plocha (5) páry je vytvořena kru-
hovým svazkem trubek ve tvaru U, přičemž 
převáděcí kanál (10) syté páry a výstup (11) 
přehřáté páry jsou vyvedeny v prostoru me-
zi trubkovým svazkem U-trubek dohřívací a 
odpařovací plochy (4). 

5. Tělesový výměník tepla s přehříváním 
páry podle bodů 1 a 2, vyznačený tím, že 
přehřívací plocha (5) páry je spolu s pře-
váděcím kanálem (10) syté páry a výstupem 
(11) přehřáté páry uspořádána vně dohří-
vací a odpařovací plochy (4). 

4 listy výkresů 
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Obr. 2 
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Obr. 3 




