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Vynález se týká zapojení havarijní signa-
lizace porušení těsnosti výhřevné plochy 
modulového parního generátoru s tekutým 
kovem, zejména sodíkem. 

I přes všechna opatření při výrobě, mon-
táži a při provozních zkouškách parních 
generátorů jaderných elektráren s rychlým 
reaktorem chlazeným tekutým sodíkem ne-
lze vyloučit možnost průniku vody nebo 
vodní páry — dále jen vody — vzniklou 
netěsností ve stěně výhřevné plochy do te-
kutého sodíku. Reakcí proniklé vody — pá-
ry s tekutým sodíkem se mohou změnit 
parametry pracovních látek natolik, že 
ohrozí další provozní schopnost parního ge-
nerátoru nebo vyvolají jeho destrukci. Par-
ní generátor je tudíž z obecného pohledu 
vzato třeba opatřit zařízeními, která jsou 
schopna zaregistrovat průnik vody do so-
díku pokud možno již oc! samého začátku 
a zařízeními, schopnými získanou informa-
ci o průniku vody do sodíku zpracovat a 
převést do použitelného tvaru výstupního 
signálu, např. zvukového apod., přímo po-
užitelné jako signálu k oživení havarijního 
zařízení parního generátoru. 

K registraci průniku vody do sodíku se 
až dosud využívají chemické metody, zalo-
žené na sledování 'koncentrace produktů re-
akce sodíku s vodou. Dále fyzikální meto-
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dy, založené na sledování změn tlaku sodí-
ku nebo ochranné atmosféry, dále na sle-
dování změn průtoku sodíku alespoň jed-
ním průtokoiněrem sodíku v parním gene-

í rátoru, akustickými čidly apod. V případě 
modulových parních generátorů je zpravidla 
každý modul osazen alespoň jedním detek-
torem průniku vody do sodíku, a to ve zná-
mých případech, využívajících změn fyzi-

io kálních parametrů pracovní látky — sodí-
ku. Zpracování informace o průniku vody 
do sodíku u dosud známých provedení je 
založeno na tom, že signály ze dvou prů-
tokoměrů, z nichž jeden je umístěn na 

u vstupním potrubí sodíku do modulu paro-
generátoru a druhý na výstupním potrubí 
z téhož modulu z parního generátoru, jsou 
vzájemně srovnány a jejich rozdíl je ze-
sí len a určuje výstupní hodnotu havarijní 

so signalizace, jako míru průniku vody do so-
díku. Provedení a zapojení této dosud zná-
mé havarijní s ignal izace má tyto nevýhody: 
Pro každý modul parogenerátoru je třeba 
dvou průtokoměrů a dále, že při provede-

is ní diference signálu z průtokoměrů na 
vstupním sodíkovém potrubí do modulu pa-
rogenerátoru a výstupním potrubím z mo-
dulu parogenerátoru dostáváme na vstupu 
zesilovače v kl idovém stavu nulový signál, 

m takže nejsou kontrolovna čidla a vedení od 
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čldol n/j vstup zusilovučů. Další nevýhodou 
dosud známého provedení havarijní signa-
lizace jo, iia se hodnota havarijního signá-
lu porovnává s konstantní, nomfinnou, 1 
když nastavitelnou hodnotou. 

Uvedená nevýhody řeší zapojení havarij-
ní signalizace porušení tesnosti výhřevné 
plochy modulového parního generátoru s 
tekutým kovem, zejména sodíkem podle vy-
nálezu, jehož podstata záleží v tom, že sig-
nál alespoň z jednoho detektoru průniku 
vody clo sodíku, umístěném na každém mo-
dulu parogenerátoru nebo jeho části, Je při-
vedou na vstup zesilovače, jehož výstup je 
připojen 'k vyhodnocovacímu bloku. Každé-
mu modulu parogenerátoru při jeho části 
přísluší tudíž jeden zesilovač a jeden vy-
hodnocovací blok. Výstup vyhodnocovacího 
bloku je spojen s výstupní signalizační jed-
notkou. Soustavy detektorů průniku vody do 
sodíku, zesilovače, vyhodnocovací bloky, 
které zpravidla korespondují s počtem mo-
dulů parního generátoru, jsou napojeny na' 
jednu výstupní signalizační Jednotku. Kaž-
dý detektor průniku vody do sodíku je na-
víc připojen ke korespondujícímu vyhodno-
covacímu obvodu přes zdroj referenčního 
normovaného signálu, který je společný pro 
soustavy detektorů průniku vody do sodíku, 
zesilovače a vyhodnocovací obvody. 

Havarijní signalizace podle vynálezu 
pracuje tak, že signól z 'každého detektoru 
průniku vocly do sodíku je zaveden do zdro-
je referenčního normovaného signálu, kte-
rý na základě signálů z detektorů průniku 
vocly clo sodíku vytváří typicky normova-
ný referenční signál, který je v každém vy-
hodnocovacím obvodu srovnáván se signá-
lem, získaným z korespondujícího detekto-
ru a zesílený korespondujícím zesilovačem, 
případný rozdíl obou signálů je znamením 
o havarijním stavu příslušného modulu par-
ního generátoru. Tento rozdíl je vyhodno-
cen příslušným vyhodnocovacím blokem, 
který dodá informaci o charakteru poru-
chy do výstupní signalizační jednotky. 

Výhodou havarijní signalizace podle vy-
nálezu je, že pro každý modul parního ge-
nerátoru stačí alespoň jeden detektor prů-
niku vody do sodíku, např. jeden průtoko-
měr. Další významnou výhodou tohoto za-

pojení Jo, žo současnů so mněnou provoz-
ních podmínek parního generátoru se mě-
ní normovaný referenční signál, ktorý tu-
díž není třeba zvlášť nastavovat. To jo 

i zvlášť významné v najlždôcím provozu par-
ního generátoru a není zanedbatelné 1 při 
normálním režimu modulového parogenerá-
toru, o to proto, 2o v nominálním režimu 
modulovaného parního generátoru mohou 

io nastat malé časové změny parametrů pra-
covní látky v jednotlivých modulech. 

Příklad provedení zapojení havarijní sig-
nalizace je nu výkresu, představujícím sché-
ma zapojení podle vynálezu. 

I5 Detektor 1 průniku vody do sodíku, LUTIÍS-
Ičný na jednom z modulů parního generá-
toru, je jednak spojen se zesilovačem 2 
a jednak se zdrojem 3 referenčního normo-
vaného signálu. Každý zesilovač 2 je dále 

>o připojen k příslušnému vyhodnocovacímu 
bloku 4. Každý vyhodnocovací blok 4 je dá-
le připojen ku zdroji 3 referenčního nor-
movaného signálu a dálo k výstupní signa-
lizační jednotce 5. 

« Havarijní signalizace v zapojení podle 
vynálezu pracuje tak, žo signál z jednotli-
vých detektorů 1 průniku vocly clo sodíku 
je jednak veden do příslušných zesilovačů 
2 a zároveň clo zdroje 3 referenčního nor-

*> movanébo signálu. Ve zdroji 3 referenčního 
normovaného signálu se jednotlivé signály 
z detektorů 1 průniku vody do sodíku znor-
mují a vytvoří tak jednotný, s provozním 
režimem parního generátoru se měnící po-

33 rovnávací signál. Tento porovnávací — re-
ferenční normovaný signál je zaveden do 
každého vyhodnocovacího bloku 4 a srov-
nán se signálem, získaným příslušným de-
tektorem 1 a zesíleným příslušným zesi-

« lovačem 2. Dojde-li a některém mouulu par-
ního generátoru k průniku vocly do sodíku, 
změní se hodnota a charakter signálu pří-
slušného detektoru 1 průniku vody clo so-
díku, tato změna je zesílena zesilovačem 2 

4S a srovnána s referenčním normovaným 
signálem ze zdroje 3 referenčního normo-
vaného signálu ve vyhodnocovacím bloku 4. 
Výstupní signalizační jednotka 5 upozorní 
obsluhu parního generátoru na vzniklý stav 

so — průnik vody nebo páry do sodíku v pří-
slušném modulu parního generátoru. 

P Ř E D M Ě T \ 

Zapojení havarijní signalizace porušení 
těsnosti výhřevné plochy modulového par-
ního generátoru s tekutým kovem, zejmé-
na sodíkem, vyznačené tím, že na každém 55 
modulu nebo soustavě modulů, tvořících 
parní generátor je umístěn detektor (1) 
průniku vody do sodíku, spojený jednak 

Y N A L E Z U 

přes zesilovač [2] s vyhodnocovacím obvo-
dem (4), jednak se společným zdrojem [3j 
referenčního normovaného signálu, který je 
spojen s jednotlivými vyhodnocovacími blo-
ky (4), napojenými na společnou signali-
zační jednotku (5J. 
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