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Vynález se týká zařízení pro havarijní 
signalizaci parního generátoru, zejména 
parního generátoru vyhřívaného tekutým sodí-
kem v případě průniku vody nebo vodní páry 
do tekutého sodíku. 

Havarijním stavem nebo havarijní situací 
u parních generátorů, zejména rychlých re-
aktorů vychlazovaných tekutým sodíkem se 
rozumí případ průniku vody nebo vodní páry 
do sodíku v parním generátoru. Havarijní 
signalizaci tvoří soustava zařízení a čidel 
schopných jednoznačně zaznamenat havarijní 
situaci, informaci o průniku zpracovat a vy-
dat havarijní signál potřebný pro uvedení 
v činnost havarijního zabezpečení parního 
generátoru . 

Havarijní signalizace parních generátorů 
se sodíkem je dosud řešena tak, že havarij-
ní signál potřebný pro oživení havarijního 
zabezpečení je od čidla nebo soustavy čidel 
stejné konstrukce, a tedy sledující jednu 
fyzikální veličinu, například tlak plynu. 
O.statní čidla havarijní signalizace slouží 
jako pomocná. Nevýhodou takové havarijní 
signalizace je, že může dojít k falešným - 1 
signálům. Potom rozhoduje obsluha bu3 o po-
stupu havarijního zabezpečení, nebo se 
zkoumá pravdivost havarijního signálu. Tím 
se ztrácí jednak spolehlivost havarijní 
signalizace a jednak čas pro účinnou ochra-
nu parního generátoru. Kromě toho není po-
souzení havarijní situace objektivní, závi-
sí na obsluze. 

Uvedené nedostatky řeší zařízení pro ha-
varijní signalizaci parního generátoru, 
zejména parního generátoru vyhřívaného te-
kutým sodíkem, sestávající z havarijního 

signalizačního zařízení a soustavy čidel 
havarijních charakteristik parního generáto-
ru podle vynálezu. Podstata vynálezu záleží 
v tom, že soustava čidel je uspořádána na 
parním generátoru a jeho příslušenství 
a všechna čidla jsou napojena na společné 
havarijní signalizační zařízení. Toto zaří-
zení vydává potom výsledný a ov.ěřený hava-
rijní signál, který teprve oživuje havarij-
ní zabezpečení parního generátoru. 

Čidla havarijní signalizace sledují vždy 
jinou havarijní charakteristiku parního 
generátoru, jako průtok sodíku, tlak sodíku, 
'tlak plynu, koncentraci vodíku nebo kyslíku 
v sodíku, akustické spektrum atd. Nejvýhod-
nější je, je-li umístěna na parním generá-
toru nebo na jeho příslušenství, například 
na vyrovnávací nádrži, spojovacím potrubí, 
přičemž soustava sestává alespoň'z jednoho 
čidla průtoku sodíku, alespoň jednoho čidla 
koncentrace vodíku v sodíku a alespoň jedno-
ho čidla akustického spektra. 

Výhodou zařízení podle vynálezu je, že 
společné havarijní 'sígtialízační zařízení 
nevydává havarijní signál, obdrží-li zprávu 
o havarijní situaci jen od čidla nebo sku-
piny čidel sledujících jednu havarijní cha-
rakteristiku. Tím se vylučuje falešný hava-
rijní signál. Dále lze vhodnou kombinací 
signálů čidel havarijních charakteristik, 
tj. sledujících různou veličinu, potvrdit 
pomocí společného havarijního signalizační-
ho zařízení havarijní situaci, stanovit mí-
ru nebezpečí pro parní generátor, stanovit 
časovou rezervu zbývající pro havarijní 
zabezpečení parního generátoru, určit místo 
průniku vody do sodíku atd., a dosáhnout 
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tak vlastně nového účinku. 
Přiklad provedení zařízení pro havarijní 

signalizaci parního generátoru podle vyná-
lezu je znázorněn na připojeném v ý k r e s u , 
představujícím schéma parního generátoru 
se zařízením pro havarijní signalizaci po-
tí 1 e vynále zu. 

Soustava čidel havarijních charakteris-
tik parního generátoru, jako čidlo 3_ průto-
ku sodíku, čidlo _4 akustického spektra, 
čidlo 5_ koncentrace vodíku v sodíku atd., 
jsou umístěna na parním generátoru a na 
jeho příslušenství. Soustava čidel 3_, 5̂  
je propojena se společným havarijním signa-
lizačním zařízením Každé z čidel 3_, 4̂ , 5_ 
havarijní signalizace sleduje vždy jinou 
havarijní charakteristiku parního generáto-

ru. Například čidlo 3_ průtoku sodíku - prů-
tok sodíku, čidlo 4̂  akustického spektra 
- akustické spektrum parního generátoru 
a čidlo 5 koncentrace vodíku v sodíku - k o n -
centraci vodíku v sodíku. 

Zaznamená-li pouze jedno čidlo havarijní 
situaci, například čidlo průtoku sodíku, 
nevydává společné havarijní signalizační 
zařízení výsledný havarijní signál. Teprve 
je-li havarijní situace potvrzena signálem 
čidla A akustického spektra nebo ještě lépe 
i čidla 5_ koncentrace vodíku v sodíku, je 
havarijním signalizačním zařízením vydán 
výsledný havarijní signál. Tím se vyloučí 
případná chyba v havarijní signalizaci 
a dále stanoví míra nebezpečí pro parní 
g e n e r á t o r , místo průniku vody do sodíku atd. 

P S E D M Ě T V Y N Ä L E Z U 

1. Zařízení pro havarijní signalizaci 
parního generátoru, zejména parního gene-
rátoru vyhřívaného tekutým sodíkem, sestá-
vající z havarijního signalizačního zaříze-
ní a soustavy čidel havarijních c h a r a k t e r i s -
tik parní ho generátoru, vyznačený tím, že 
soustava čidel /3, 5, 4/ je uspořádána na 
parním generátoru /1/ a jeho příslušenství 
a všechna čidla /3, 5, 4/ jsou n a p o j e n a na 

společné havarijní signalizační zařízení 
/ 2 / . 

2. Zařičení podle bodu í, vyznačční Lim, 
že ̂  sous tava čidel /3, 5, 4/ sestává alespoň 
z jednoho čidla /3/ průtoku sodíícu, alespoň 
jednoho čidla /5/ koncentrace vodíku v so-
díku a alespoň jednoho čidla /4/ akustické-
ho spektra. 
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