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Vynález se týká zařízení pro havarijní odlehčení parního generátoru s vyrovnávací 
nádrží. 

Nekieré parní generátory jaderných elektráren s rychlými reaktory ohlásenými 
tekutým kovem, zejména tekutým sodíkem, jsou řešeny tak, že je nutno kompenzovat změny 
objemu kovu a teplotou ve zvláštní vyrovnávací nádrži. Vyrovnávací nádrž působí nejvic 
v havarijní situaci parního generátoru jako tlumič. Havarijní situací se chápe ve spo-
jitosti s činností vyrovnávací nádrže přeůeváim průnik vody nebo vodní páry do tekutého 
kovu, zejména tekutého sodíku, v parním generátoru. Parní generátor je potom dynamicky 
zatěžován tlakem i teplotou. V případě velkých průniků, vody do tekutého kovu, např. do 
sodíku, je kov z parního generátoru zejména článkového provedení vytlačován do vyrovná-
vací nádrže, kde se zčásti akumuluje a později je z ni vytlačován společně s produkty 
reakce kovu s vodou do havarijního odlehSovacího potrubí a do havarijních nádrži. 

Napojeni havarijního odlehčovaciho potruví na vyrovnávací nádrž je dosud prová-
děno tak, že potrubí je napojeno na stěnu nádrže v prostoru s inertní atmosférou a dále 
dovyrovnávací nádrže nezasahuje. Z vnějšku vyrovnávací nádrže je na havarijním odleh-
čovacím potrubí průtržná membrána. Dojde-li k havarijní situaci, jsou produkty reakce 
a tekutý kov vytlačovány z parního generátoru do vyrovnávací nádrže. Hladina kovu 
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v nádrži se zvyšuje, neboť odtéká méně tekutého kovu než ho přitéká. Současně narůstá 
tlak inertní atmosféry v nádrži a dojde k protržení průtržné membrány na havarijním od-
lehčovacím potrubí. Z nádrže unikají nejprve plyny, poněvadž hladina kovu zpravidla ihned 
nedosahuje až k ústi havarijního odlehSovaciho potrubí. Poněvadž toto potrubí nezasahuje 
do vyrovnávací nádrže, může tekutý kov z ní odtékat až po jejím úplném zaplněni. To je 
velmi nevýhodné, neboí v praxi nelze vyloučit případ, kdy za produkty reakce kovu s vor 
dou nebo dokonce současně s nimi postupuje vlhkost z parního generátoru do vyrovnávací 
nádrže již v jakékoliv formě (voda, péra apod.). Poněvadž potom u dosud známých 
provedení havarijního odlehčení v havarijní situaci vyrovnávací nádrže je 3cela zaplněna 
kovem, přeťtáší se jádro havárie z parního generátoru do vyrovnávací nádrže. Následky ha-
várie ve vyrovnávací nádrži mohou být značně horší než v parním generátoru, nebof objem 
nádrže je prakticky zcela «aplněn nestlačitelnou kapalinou. U známých řešeni havarijního 
odlehčení parního generátoru s vyrovnávací nádrží je tudíž velmi nevýhodné, že k odtoku 
kovu z nádrže může dojít až po jejím zaplněni. 

Tyto nevýhody odstraňuje zařízení pro havarijní odlehčení parního generátoru s vy-
rovnávací nádrži a odlehčovacím potrubím podle vynálezu, jehož podstata záleží v tom, 
že havarijní odlehčovací potrubí je zavedeno do vyrovnávací nádrže ták, že prochází pros-
torem inertní atmosféry a ústi v prostoru tekutého kovu. Na odlehčovacím potrubí vně 
vyrovnávací nádrže je umístěna průtržná membrána takf jako u dosud známých provedení. 
Je výhodné vytvořit na havarijním odlehčovacím potrubí ve vyrovnávací nádrži pod hla-
dinou tekutého kovu nejlépe těsně psd minimální hladinou, alespoň jeden otvor. 

Havarijní odlehčeni parního generátoru s vyrovnávací nádrži podle vynálezu pracuje 
tak, že v havarijní situaci, kdy začne jednak narůstat tlak inertní atmosféry nad 
hladinou kovu ve vyrovnávací nádrži, dojde k protržení průtržné membrány na odlehčovacím 
potrubí a z vyrovnávací nádrže proudí nejprve čistý tekutý kov. Tím se vyrovnávací nádrž 
vyprazdňuje. Později, kdy je vyrovnávací nádrž relativně zbavena tekutého kovu, postu-
puje do ní směs plynů, reakčních produktů a znečištěného kovu z parního generátoru. 
Dostane-li se do vyrovnávací nádrže později vlhkost v jakékoliv formě, bude v ní v kaž-
dém případě málo kovu schopného další reakce. 

Z takto řešeného havarijního odlehčeni parního generátoru s vyrovnávací nádrži 
plynou četné výhody. V havarijní situaci odtéká nejprve po protrženi průtržné membrány 
havarijním odlehčovacím potrubím čistý tekutý kov,' zatímco u dosud známých řešeni se 
vyrovnávací nádrž kovem postupně zaplňuje. Dále se objem tekutého kovu v nádrži schop-
ného reakce v čase trvale zmenšuje. Důležité je také to, že ve vyrovnávací nádrži se 
udržuje stále inertní atmosféra. Pronikne-li do vyrovnávací nádrže z parního generátoru 
vlhkost, může jednak reagovat s omezeným objemem kovu a jednak reaguje v prakticky celém 
objemu nádrže zaplněném pouze stlačitelnou inertní atmosférou, čímž se vlastně dosahuje 
nového účinku. 
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Příklad provedení zařízení pro havarijní odlehčení parního generátoru podle vynálezu 
je znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 představuje schéma havarijního odlehčeni 
parního generátoru s havarijním odlehčovacim potrubím ústícím v prostoru tekutého kovu 
ve vyrovnávací nádrži a obr. 2 znázorňuje příklad alternativního provedeni. 

Ve vyrovnávací nádrži 1 je prostor £ 8 tekutým kovem, nad jehož hladinou JO kovu 
je prostor 5 inertní atmosféry. Havarijní odlehčovaci potrubí § je zavedeno do vyrovnávací 
nádrže J tak, že prochází její stěnou a prostorem £ s inertní atmosférou a ústi až v pros-
toru 4 tekutého kovu. Vně vyrovnávací nádrže 1 je nad odlehčovacim potrubím § průtržná 
membrána 2* Mezi membránou 2 & vyrovnávací nádrží 1 je na odlehčovaci potrubí £ napojeno 
odvzduěňovaci potrubí JI s uzavíracím ventilem 8. Vyrovnávací nádrž i se odvzdušňuje od-
vzdušňovacim potrubím 12 s ventilem Obě odvzdušnovaci potrubí H a 12 jsou vzájemně 
propojena. Na vyrovnávací nádrž 1 je napojeno vstupní potrubí g tekutého kovu a výstupní 
potrubí 5 tekutého kovu. 

V havarijní situaci začne v prostoru J a inertní atmosférou narůstat tlak a zpravidla 
v 

i stoupat hladina 10 kovu. Nestačí tudíž odtékat kov výstupním potrubím 2. Po dosaženi 
určitého tlaku ve vyrovnávací nádrži 1 praskne průtržná membrána 2« Stlačená inertní at-
mosféra nad hladinou 10 kovu začne nejprve vytlačovat odlehčovacim potrubím § kov z pros-
toru tekutého kovu a tím i z vyrovnávací-nádrže 1. Vstupním potrubím g proudí do vyrovv 
névo.ci nádrže 1 nejprve čistý kov, později znečištěný plynnými, kapalnými a tuhými pro-
dukty, vzniklými při havarijní situaci v parním generátoru. Do té doby však již tekutý 
kov téměř zcela vyrovnávací nádrž 1 opustil, takže je ho v ní nepoměrně méně než v nominál-
ním stavu a navíc je v ni inertní atmosféra. Pronikne-li vlhkost z parního generátoru vstup-
ním potrubím g do vyrovnávací nádrže 1, bude reagovat a relativně malým objemem kovu ve 
velkém objemu zaplněném inertní:; atmosférou s nízkým tlakem. Nebezpečí porušení vyrovnávací 
nádrže 1 touto reakcí je podstatně nižší než v případě, že je nádrž 1 zcela zaplněna 
tekutým kovem. Havarijní odlehčovaci potrubí (j je opět zavedeno do vyrovnávací nádrže 1 
tak, že prochází prostorem 5, inertní atmosféry až do prostoru £ tekutého kovu kde ústi. 
Pod úrovní minimální hladiny IQ kovu ve vyrovnávací nádrži 1 je však na havarijním odleh-
čovacim potrubí £ vytvořen alespoň jeden otvor 3,3. Při naplňování vyrovnávací nádrže i 
kovem slouží otvor 12 k vyrovnáni tlaků a hladin v nádrži a v havarijním odlehčovacim 
potrubí 

Odvzdušněni prostoru havarijního odlehčovaciho potrubí £ ve vyrovnávací nádrži i 
provést napojením odvzdušnovaciho potrubí H s uzavíracím ventilem § pod membránu 2« 

Otevřením uzavíracího ventilu na uvedeném potrubi a jeho propojením s odvzdušněním vyrov-
návací nádrže 1 lze případně vyrovnat hladiny kovu v nádrži v nominálním stavu a při na-
pouštění kovu do vyrovnávací nádrže 1« 
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P fl K D M Ž T V Y N Á L E Z U 

X. Zařízeni pro havarijní odlehčeni parního generátoru s vyrovnávací nádrži a 
havarijním odlehčovacím potrubím vyznačující se tím, že bavarijáí odlehčovací potrubí 
( 6 ) je zavedeno do vyrovnávací nádrže (1) ták, že prochází prostorem ( 5 ) inertní 
atmosféry a úatí v proatoru (4-) tekutého kovu. 

2» Zařízeni pro havarijní odlehčení parního generátoru podle bodu 1, vyznačující 
se tím, že ve stěně části havarijního odlehčovaciho potrubí (6) zasahující do prosto-
ru (4) tekutého kovu je vytvořen nejméně jeden otvor ( 1 3 ) . 
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