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Způsob přechodu jaderné e lekt rárny na režim částečného 
elektr ického zatížení 

Vynález se týká jaderných e lektráren, ze-
jména pak způsobu jejich přechodu na re-
žim částečného e lektr ického zatížení. 

Je znám způsob přechodu jaderné elek-
t rá rny na režim částečného elektr ického za-
tížení, se dvěma rychlými reaktory, zapoje-
nými para le lně v obvodu chladicího média, 
k t e r é př ivádí teplo pracovní látce turbiny, 
spočívající v tom, že se v souladu s částeč-
ným zadaným zatížením zmenšuje spotřeba 
pracovní látky a množství tepla předávané-
ho jaderným reaktorem pracovní látce tur-
biny. Přitom zmenšení množství tepla předá-
vaného pracovní látce turbiny se dosahuje 
zmenšením výkonu jednoho z jaderných re-
aktorů a zmenšením pří toku chladicího mé-
dia takovým způsobem, že paramet ry chla-
dicího média na vstupu a výstupu reaktoru 
jsou konstantní . 

Nevýhoda známého způsobu spočívá v 
tom, že př i převedení jaderné e lekt rárny na 
režim částečného elektrického zatížení se 
výkonnost jednoho z jaderných reak torů 
zmenšuje , což má za nás ledek snížení rege-
nerace ipaliva a tím dochází i ke snížení 
energet ické bi lance jaderného ipaliva. 

Vynález si klade za úkol vyřešit 
způsob přechodu jaderné e lekt rárny na re-
žim čás tečného elektr ického zatížení, u kte-
rého při zmenšeném množství tepla předá-

vaného jaderným reaktorem pracovní látce 
•turbiny by se tepelný výkon nmoživého re-
aktoru nejen nesnížil, ale naopak vzrůstal 
by, což by vedlo ke zrychlení regenerace pa-
liva. 

Tento úkol je řešen 'tak, že p ř i způsobu 
přechodu jaderné e lekt rárny na režim čás-
tečného elektr ického zatížení se dvěma ja-
dernými reaktory, ze 'kterých jeden reak tor 
je množivý, předávaj íc ími teplo pracovní lát-
centurbiny, u které v souladu s částečným 
elektrickým zatížením se zmenšuje spotře-
ba pracovní látky a množství tepla, se po-
dle vynálezu jaderné reaktory zapojují do 
samostatných chladicích okruhů pro postup-
né předávání tepla pracovní látce turbiny, 
přičemž množivý reaktor se zapojuje do 
chladicího okruhu s nižší teplotou, čímž na 
vstupu a výstupu množivého reaktoru se sni-
žuje teplota chladicího média na takovou 
hodnotu, k terá zajišťuje provoz j ade rné elek-
t r á rny s daným částečným zatížením a za 
tím účelem se zvyšuje výkon množivého re-
aktoru a přebytečné teplo se odvádí. 

je účelné při způsobu přechodu jaderné 
e lekt rárny na režim částečného elektr ického 
zatížení odebírat z výstupu jaderného re-
aktoru zapojeného do obvodu s vyšší teplo-
tou část chladicího média, k t e r é se použije 
pro ohřát í chladicího média na výstupu mno-
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živého reaktoru, za účelem snížení Její tep-
loty na teplotu chladicího média na výstupu 
jaderného reaktoru, zapojeného do obvodu 
s vyšší teplotou. 

Je rovněž možno tímto způsobem odebírat 
z výstupu jaderného reaktoru zapojeného do 
obvodu s vyšší teplotou část chladicího mé-
dia k ohřevu chladicího média na výstupu 
množivého reaktoru , 'přičemž se z této části 
chladicího média odebírá maximální množ-
ství tepla, načež se této části použije pro 
ohřev pracovní látky turbiny, přičemž z té-
to části chladicího média se odebírá jenom 
tolik tepla, aby se její teplota snížila na tep-
lotu chladicího média na vstupu jaderného 
reaktoru zapojeného do obvodu s vyšší tep-
lotou, načež se tato část smísí s chladicím 
médiem na vstupu jaderného reak toru zapo-
jeného clo obvodu s vyšší teplotou. 

Mimoto je žádoucí odebírat část chladicí-
ho média z výstupu jaderného reaktoru za-
pojeného do obvodu s vyšší teplotou, která 
se smísí s médiem na výstupu množivého re-
aktoru, a společného toku chladicího méclia 
se použije pro ohřev pracovní látky turbiny, 
přičemž z celkového toku chladicího média 
se odebírá jenom teplo nutné pro snížení 
teploty toku n a teplotu chladicího méclia na 
vstupu jaderného reaktoru zapojeného do 
obvodu s vyšší teplotou, načež se ze společ-
ného proudu odebírá dříve př idaná část a 
mísí se s chladicím médiem na vstupu jader-
ného reaktoru zapojeného do obvodu s vyšší 
teplotou. 

Je rovněž možno při způsobu přechodu ja-
derné e lekt rárny na režim částečného elek-
tr ického zatížení podle vynálezu odebírat z 
výstupu jaderného reaktoru zapojeného do 
obvodu s vyšší teplotou část chladicího mé-
dia k ohřevu pracovní látky turbiny, při-
čemž z této části chladicího média se ode-
bírá jenom teplo nutné pro snížení její tep-
loty n a teplotu chladicího média na výstupu 
jaderného reaktoru zapojeného do obvodu s 
vyšší teplotou, načež se tato část smísí s 
chladicím médiem na vstupu jaderného re-
aktoru, zapojeného do obvodu s vyšší tep-
lotou. 

Výhoda způsobu přechodu jaderné elek-
t rá rny na režim částečného elektr ického za-
tížení podle tohoto vynálezu spočívá v tom, 
že tento způsob umožňuje rychlejší tempo 
reprodukce druhotných jaderných paliv při 
provozu e lekt rárny s čás tečným elektrickým 
zatížením. 

Dále je vynález vysvětlen na popisu kon-
krétního provedení a zobrazen na přilože-
ných výkresech, ve kterých: 

Obr. 1 představuje z jednodušené schéma 
jedné varianty jaderné e lekt rárny pro reali-
zaci způsobu přechodu na částečné elektric-
ké zatížení. 

Obr. 2 představuje z jednodušené schéma 
d ruhé varianty jaderné e lek t rá rny pro reali-
zaci způsobu přechodu na částečné elektric-
ké zatížení. 

Obr. 3 představuje z jednodušené schéma 

třet í varianty j aderné e lekt rárny pro real i-
zaci způsobu přechodu na částečné elektric-
ké zatížení. 

Obr. 4 předs tavuje z jednodušené schéma 
s čtvrté varianty jaderné e lekt rárny pro reali-

zaci způsobu přechodu na částečné elektric-
ké zatížení. 

Obr. 5 předs tavuje z jednodušené schéma 
páté varianty jaderné e lekt rárny pro reall-

10 zaci způsobu přechodu na částečné elektric-
ké zatížení. 

Obr. B představuje závislost teploty chla-
dicího méclia [TJ a množství tepla pracov-
ní látky (QJ, p ředávaného chladicím médiem 

i' pracovní látce (TQ diagram) pro var iantu 
podle obr. 2 při realizaci způsobu přechodu 
jaderné e lekt rárny na režim částečného 
elektr ického zatížení podle tohoto vynálezu. 

Schéma jaderné e lekt rárny pro realizaci 
!0 navrženého způsobu, znázorněné na obr. 1, 

představuje zapojení obvodu s vyši teplotou 
1, obvodu s nižší teplotou 2, obvodu pracov-
ní látky 3 a obvodu odvádění tepla 4. 

V obvodu s vyšší teplotou 1 je sériově za-
sr. pojen vysokoteplotní jaderný reaktor 5, re-

gulační zařízení 6 a parní generá tor 7. 
V obvodu s nižší teplotou 2 chladicího mé-

dia jsou v sérii zapojeny množivý reaktor 
8, parní generá tor 9, regulační zařízení 10, 

so 11, 12, 13, 14 a výměník tepla 15. 
V obvodu pracovní látky 3 jsou v sérii za-

pojeny parní generá tor 9, přehř ívač páry 7, 
regulační zařízení 16, parní turbina 17, kon-
denzátor 18, čerpadlo 19 a regulační zaříze-

js ní 20. 
V obvodu odvádění tepla 4 jsou sériově 

zapojeny výměník tepla 15, spotřebič tepla 
21 a regulační zařízení 22. 

Parní generá tor 9 je vytvořen takovým 
způsobem, že jeho povrch na s t raně výstupu 
chladicího média má několik sekcí, k teré je 
možno otevírat pomocí regulačního zařízení 
10, 11, 12, nás ledkem čehož je zaj iš těno 
zmenšení chladicího povrchu parního gene-

« rá toru 9 a chladicí médium může být odebí-
ráno i z těchto míst parního generá toru 9, 
ve kterém teplota chladicího média odpoví-
dá urč i t ŕmu elektr ickému zatížení jaderné 
elektrárny. 

w Jako vysokoteplotního jaderného reak toru 
5 je použito reak toru s dusíkovým médiem 
a s okysličeným palivem. Může být také po-
užito vysokoteplotního reak toru chlazeného 
plynem nebo párou. Jako nízkoteplotního 

£5 množivého reaktoru 8 je použito rychlého 
množivého reaktoru , používajícího převážně 
kovového nebo monokarbidního paliva. 

Na obr. 2 je znázorněna d ruhá varianta ja-
derné e lekt rárny podle vynálezu pro realiza-

f ci navrženého způsobu, lišící se orl varianty 
znázorněné na obr. 1 tím, že v obvodu s vyš-
ší teplotou 1 je para le lně s přehřívačein pá-
ry 7 zapojena sériová ikoinbinace pomocné-
ho vratného výměníku tepla 23 a dodatečné-

65 ho regulačního zařízení 24, přičemž vratný 
výměník tepla 23 je zapojen svou pr imární 
s t ranou do obvodu s vyšší teplotou 1 a se-
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kundární s t ranou do obvodu s nižší teplotou 
2 mezi výstup množivého reak toru 8 a vstup 
parn ího generá toru 9. 

Třetí varianta jaderné e lek t rá rny pro pro-
vádění navrženého způsobu, k terá je zná-
zorněna na obr. 3, se liší od varianty zná-
zorněné na obr. 2 tím, že mezi výstup ohří-
vaCe nhladicího média pomocného výměníku 
tepla 23 a vstup vysokoteplotního jaderného 
reak toru 5 je zapojen pomocný úsek 25 par-
ního generá toru 9 s regulačním zařízením 
25, 2ti, 28. 

Pomocný úsek 25 parního generá toru 3 je 
tvořen výhřevnou plochou sekčního typu, 
pro předávání tepla z části chladicího média 
vysokoteplotního jaderného reaktoru 5 pra-
covní látce. Přitom tato plocha je v parním 
generá to ru uspořádána takovým způsobem, 
že chladicí médium vysokoteplotního jader-
ného reaktoru 5 se pohybuje v jednom smě-
ru, a to paralelně 'k základnímu toku chla-
dicího média v obvodu s nižší teplotou 2 a 
má teplotu v odpovídajících úsecích teplotě 
chladicího média. 

Regulační zařízení 26, 27, 28 jsou vytvo-
řena takovým způsobem, že dovolují odvést 
chladicí médium z různých míst pomocného 
úseku 25 v souladu s elektr ickým zatížením 
jaderné e lektrárny. 

Na obr. 4 je znázorněna čtvrtá varianta ja-
derné e lekt rárny podle vynálezu, která se li-
ší od varianty znázorněné na obr. 3 tím, že 
jako pomocný výměník tepla je použit výmě-
ník směšovacího typu 23' a jako pomocný 
úsek 25 je použit začáteční úsek 25' základ-
ní výhřevné plochy parního generá toru 0. 

Na obr. 5 je znázorněna pátá varianta ja-
derné e lekt rárny pro provádění navrženého 
způsobu přechodu na režim částečného elek-
tr ického zatížení, k te rý se od varianty zná-
zorněné na obr. 1 liší tím, že výhřevná plo-
cha parního generá toru 9 je rozdělena na 
dvě samosta tné části 29, 30. Přitom část s 
vyšší teplotou 29 může být připojena pomocí 
regulačních zařízení 24, 26, 27, 28 paralelně 
k přehř ívači páry 7 a část s nižší teplotou 
30 je zapojena v obvodu s nižší teplotou 2 
takovým způsobem jako u varianty znázor-
něné na obr. 1. Přitom část s vyšší teplotou 
29 je rozdělena na sekce, což dovoluje po-
mocí regulačních zařízení 26, 27, 28 odvádět 
chladicí médium z toho místa části s vyšší 
teplotou 29, ve k te rém teplota chladicího mé-
dia odpovídá určitému elektrickému zatížení 
jaderné e lektrárny. 

Na TQ diagramu znázorněném na obr. 6 
je na ose x znázorněno tepelné množství Q 
předávané chladicím médiem pracovní látce 
a na ose y je znázorněna teplota T chladi-
cího média pracovní látky. 

Křivka 31 udává změny teploty chladicího 
média vysokoteplotního jaderného reaktoru 
5 při provozu jaderné e lekt rárny se jmenovi-
tým částečným zatížením v závislosti na 
množství tepla předaného chladicím médiem 
pracovní látce v přehř ívači páry 7. 

Křivky 32 a 33 udávaj í změny teploty chla-

dicího média nízkoteplotního množivého re-
ak to ru 8 při provozu jaderné e lek t rá rny s 
jmenovitým částečným zatížením v závislosti 
na množství tepla předávaného chladicím 

5 médiem pracovnímu tělesu parn ího generá -
toru 9 a výměníku tepla 15. 

Křivky 34 a 35 udávají změny teploty pra-
covní látky turbiny 17 za provozu jaderné 
e lek t rá rny se jmenovitým a částečným elek-

10 t r ickým zatížením v závislosti na ohřevu 
parn ího generá toru 9 a přehř ívače páry 7. 

Výše popsané varianty způsobu podle vy-
nálezu platily pro dvouokruhové jaderné 
e lekt rárny. Pro t ř íokruhové jaderné elek-
t r á m y s rychlými reaktory a chladicím mé-
diem — tekutým kovem v prvním vloženém 
obvodu výše popsaných řešení je účelné pře-
dávání tepla ve výměníku mezi prvním a 
vloženým obvodem. 

io Způsob přechodu jaderné e lekt rárny na 
režim částečného elektr ického zatížení po-
dlo vynálezu se provádí takto: 

Současně se snížením elektr ického zatíže-
ní jaderné e lekt rárny se snižuje pomocí re-

i5 gulačních zařízení 16 a 20 (obr. 1) průtok 
pracovní látky tak, aby parametry (tlak a 
rychlost ] pracovní látky turbiny 17 byly 
konstantní . 

Současně s tím v obvodu s nižší teplotou 
JO 2 množivého reaktoru se odpojují pomocí re-

gulačních zařízení 10, 11, 12 část výhřevné 
plochy parního generá toru na s t raně výstu-
pu chladicího média, čímž se zmenšuje 
množství tepla, předávané množlvým reakto-

ÍS r e m pracovní látce, v závislosti na snížení 
e lektr ického zatížení jaderné e lekt rárny. 
Současně se pomocí regulačních zařízení 13, 
14 zapne v obvodu s nižší teplotou 2 množi-
vého reak toru 8 výměník tepla 15 a pomocí 

„ regulačního zařízení 22 se zapojí spotřebič 
21 tepla, čímž se odvádí teplo vyprodukova-
né navíc nad množství tepla, nutné pro pro-
voz jaderné e lektrárny při čás tečném elek-
t r ickém zatížení, 

u Zapojení výměníku tepla 15 má za násle-
dek snížení teploty chladicího média na 
vstupu a výstupu množivého reaktoru a tím 
zvýšení jeho tepelného výkonu. 

Přitom průtok chladicího média množivým 
so reaktorem 8 musí být konstantní . 

U varianty j aderné e lekt rárny podle obr. 
2 při jejím převedení na režim částečného 
elektr ického zatížení je chladicí médium z 
výstupu jaderného reaktoru 5 dodatečně roz-

55 děleno pomocí regulačních zařízení 6, 24 ta-
kovým způsobem, že část, k terá je nutná pro 
zaj iš tění přihřívání pracovní látky turbiny 
na stanovenou teplotu, se přivede k přehří -
vači páry 7. Zbyla část se odvádí do pomoc-

ní ného výměníku tepla 23 rekuperačn ího typu, 
kde probíhá přenos tepla z části média je-
derného reaktoru 5 na chladicí médium 
množivého reaktoru 8 a potom se ta to část 
chladicího média vrací zpět na vstup jader-

65 ného reaktoru 5. 
Výsledkem výše popsaných postupů při 

urči tých var iantách jsou křivky nakres lené 
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v TQ diagramu podle obr. 6 [křivky 31, 35]. 
U varianty podle obr. 3 s rovnávané s va-

r iantou podle obr. 1 při převedení jaderné 
e lekt rárny na režim částečného elektr ické-
ho zatížení je dodatečně chladicí médium 5 
vysokoteplotního jaderného reak toru 5 z je-
ho výstupu přiváděno jako ohřívací prostře-
dí clo s t ředu výměníku tepla 23, dále se ve-
de po předání tepla v pomocném výměníku 
tepla 23 chladicímu médiu množivého re-
aktoru 8 do pomocného úseku 25 parního 
generá to ru 9, kde tato část chladicího média 
předává takové množství tepla pracovní lát-
ce turbiny, aby se teplota chladicího média 
snížila na teplotu na vstupu vysokoteplotní- u 
ho jaderného reaktoru 5. 

Potom pomocí regulačních zařízení 26, 27, 
28 je z toho místa úseku 25 ve směru průto-
ku chladicího média, v němž se dosahuje 
teploty chladicího média s te jně jako na vstu- JO 
pu jaderného reakloru 5, k te rá současně od-
povídá částečnému zatížení jaderné elek-
t rá rny , odebírána část chladicího média, 
která je vedena na vstup vysokoteplotního 
j ade rného reaktoru 5. : s 

U variatny podle obr. 4 s rovnáním s va-
r iantou podle obr. 1 při převedení jaderné 
e lekt rárny na režim částečného e lektr ického 
zatížení je chladicí médium rozděleno z vý-
s tupu vysokoteplotního jaderného reak toru JU 
5 pomocí regulačních zařízení 6 a 24 tak, že 
jeho část nutná pro zahřátí pracovní látky 
turbiny 17 pracující v režimu částečného 
e lek t r ického zatížení na s tanovenou teplotu, 
se vede do přehřívače páry 7. Zbylá část 35 
chladicího média se odvádí do pomocného 
výměníku tepla 23' směšovacího typu, kde 
se smísí s chladicím médiem přivedeným z 
výstupu množivého reaktoru 8. Následkem 
tohoto smísení se zvýší teplota chladicího 
média množivého reaktoru . Po smíšení se 40 

společný proud chladicího média vede do 
parn ího generátoru 9, 'kde se ochladí podle 
předávání tepla pracovní látce turbiny. Po-
tom z míst výhřevné plochy parn ího generá-

- 9 
8 

toru 9, kde teplota společného proudu chla-
dicího média je s te jná s teplotou na vstupu 
vysokoteplotního jaderného reaktoru 5, kte-
rá současně odpovídá částečnému elektric-
kému zatížení j aderné elektrárny, se ze spo-
lečného proudu chladicího média pomocí re-
gulačních zařízení 26, 27, 28 odebírá dříve 
př idaná část, k terá se vede na vstup vysoko-
teplotního jaderného reaktoru 5. 

U varianty jaderné e lekt rárny podle obr. 
5 11a rozdíl od varianty jaderné e lekt rárny 
podle obr. 1 se část chladicího média vede 
z výstupu vysokoteplotního jaderného reak-
toru 5 na vstup vysokoteplotní části 29 par-
ního generá toru 9, kde této části chladicího 
média se předává pracovní látce turbiny ta-
kové množství tepla, aby se teplota chladi-
cího média snížila n a teplotu na vstupu vy-
sokoteplotního jaderného reaktoru 5. Přitom 
pomocí regulačních zařízení 26, 27, 28 se z 
toho místa vysokoteplotní části 29 ve směru 
toku chladicího média, v němž se dosahuje 
teploty chladicího média na vstupu vysoko-
teplotního jaderného reaktoru 5, která sou-
časně odpovídá určenému částečnému elek-
tr ickému zatížení, odebírá část chladicího 
média a přivádí se na vstup vysokoteplotní-
ho jaderného reaktoru 5. 

Realizace daného způsobu pro jaderné 
e lektrárny s jmenovitým elektrickým výko-
nem 3U00 MW, obsahuj íc í dva reaktory, a to 
vysokoteplotní rychlý dusíkový s okysliče-
ným palivem a nízkoteplotní rychlý dusíko-
vý s kovovým palivem, při poměru jej ich te-
pelných výkonů cca 0,3 : 0,7 s minimální 
teplotou chladicího média za výměníkem 
tepla 15 přibližně 100 °C a paramet ry páry 
před turbinou T = 505 °C, P = 130 ata, př i 
přechodu na režim s 50 °/o elektr ickým vý-
konem tempo reprodukce nového paliva v 
tepelném cyklu jaderné e lekt rárny vzrůstá 
o 30—40 %. Doba dvojnásobení nízkoteplot-
ního množivého reak toru se snižuje přibliž-
ně o 20 %. 
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1. Způsob prechodu jaderné e lek t rá rny na 
režim částečného elektr ického zatížení se 
dvěma jadernými reaktory, ze kterých je-
den je množivý, předávaj ícími teplo pracov-
ní látce turbiny, u k t e r é v souladu s částeč-
ným elektr ickým zatížením se zmenšuje spo-
třeba pracovní látky a množství tepla, vy-
značující se tím, že jaderné reaktory (5, 8) 
se zapojuj i do samostatných chladicích o-
kruhft (1, 2) pro postupné předáván; tepla 
pracovní látce turbiny [17], přičemž množi-
vý reaktor (o j se zapojuje do chladicího o-
kruhu s nižší teplotou (2), a zvyšuje se jeho 
výkon, zatímco přebytečné teplo se odvádí. 

2. Způsob podle bodu 1 vyznačující se tím, 
že z výstupu jaderného reak toru [5] zapo-
jeného do obvodu s vyšší teplotou [1] se 
odeb.rá část chladicího média pro ohřev 
chladicího média na výstupu množivého ja-
derného reak toru (8), přičemž se tato část 
mísí s chladicím médiem na vstupu jader-
ného reak toru (5) zapojeného do obvodu s 
vyšší teplotou ( l j . 

3. Způsob podle bodu 1 vyznačující se tím, 
že z výstupu jaderného reaktoru (5) zapoje-
ného clo obvodu s vyšší teplotou (1) se ode-
bírá část chladicího média k ohřevu chla-
dicího média na výstupu množivého reakto-
ru (8], přičemž se z této části chladicího 
média odebírá maximální množství tepla, na-
čež se této části použije pro ohřev pracovní 
látky turbiny (17), přičemž z této části chla-
dicího média se odebírá jenom teplo, pro 
snížení její teploty na teplotu chladicího mé-

dia na vstupu jaderného reaktoru (5) zapo-
jeného do obvodu s vyšší teplotou (1), načež 
se tato část smísí s chladicím médiem na 
vstupu jaderného reak toru (5) zapojeného 

s do obvodu s vyšší teplotou (1). 
4. Způsob podle bodu 1 vyznačující se tím, 

že z výstupu jaderného reaktoru (5) zapo-
jeného do obvodu s vyšší teplotou (1) se 
odebírá část chladicího média, k terá se smí-

10 sí s médiem na výstupu množivého reakto-
ru [8], a společný tok chladicího média 
ohřívá pracovní látku turbiny (17), přičemž 
z celkového toku chladicího média se odebí-
rá jenom teplo nutné pro snížení teploty to-

11 ku na teplotu chladicího média na vstupu 
jaderného reaktoru (5) zapojeného clo obvo-
du s vyšší teplotou ( ] ) , načež se ze společ-
ného proudu odebírá dříve př idaná část a 
mísí se s chladicím médiem na vstupu ja-

:o děrného reaktoru (5) zapojeného do obvodu 
s vyšší teplotou. 

5. Způsob podle bodu 1 vyznačující se tím, 
že z výstupu jaderného reaktoru (5) zapo-
jeného do obvodu s vyšší teplotou [1] se 

i5 odebírá část chladicího média k ohřevu pra-
covní látky turbiny (17), př ičemž z této 
části chladicího média se odebírá jenom tep-
lo, nutné pro snížení její teploty na teplotu 
chladicího média na výstupu jaderného re-

st, aktoru (5), zapojeného do obvodu s vyšší 
teplotou, načež se tato část smísí s chladi-
cím médiem na vstupu jaderného reak to ru 
(5) zapojeného do obvodu s vyšší teplotou. 
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