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, Účelem vynálezu, rje dosáhnout odgtra-
neni zbytku alkalickeno kovu z výměníku 
tepla. Tohoto účelu se dosáhne pomocí za-
řízení podle vynálezu, které je tvořeno 
kondenzační nádobou a vakuovou čerpací 
jednotkou, jež jsou vzájemně propojeny 
válcovým potrubím opatřeným vakuovou ar-
maturou a tlakovým čidlem. Kondenzační 
nádoba je přitom opatřena elektrickým 
ohřevem, vnějším chlazením, potrubím och-
ranné atmosféry a vypouštěcím potrubím. 
Tato kondenzační nádoba je dále napojena 
mezi první hlavní armaturu a druhou 
hlavní armaturu. Vynálezu je možno využít 
v jaderné energetice. 
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Vynález se týká zařízení na odstraňování zbytků alkalické-
ho kovu z výměníku tepla, zejména z parního generátoru obrácené-
ho typu. 

Jednou z cest zvyšování provozní spolehlivosti komponent 
jaderně energetických zařízení je provádění jejich pra<řidelných 
orohlídek a kontrol. Ve zvýšené míře jsou kladeny požadavky na 
bezpečnost a spolehlivost u vybraných výměníků tepla jaderné 
elektrárny, к nimž především patří i>arní generátory. Podle konstruk-
ce a účelu kontrolovaného výměníku tepla je třeba připravovat 
metodiky kontrol a zařízení pro jejich provádění. Výměník tepla 
musí být pro kontrolu taktéž připravován. Příprava se děje zpra-
vidla při olánovaných odstávkách elektrárny a je soustředěna na 
opatření a postupy dovolující nasazení kontrolních zařízení a 
aplikaci předepsané metodiky prohlídek a kontrol. U výměníků 
tepla a především p parních generátorů se pozornost soustřeďuje 
přědegším u parních generátorů se pozornost soustřeďuje předev-
ším na stav teplosměnných trubek a na stav spojů teplosměnných 
trubek s trubkovnicemi. U výměníků tepla je kontrola stavu tep-
losměnných trubek výhodná a zpravidla též jen možná z jejich 
vnitřku. Kontrolní čidla jsou zaváděna do trubky, trubkou proj-
dou a na venek vysílají informace o stavu vnitřního povrchu trub-
ky, o tloušťce stěny trubky a jejích změnách po délce trubky, o 
vadách ve stěně trubek atd. °bdobné a mnohdy vyčerpávající infor-
mace tohoto druhu zpravidla u výměníků tepla nelze získat prová-
děním prohlídek z vnějšku teplosměnných trubek' a z toho prosté-
ho důvodu, že к většině z nich v-trubkovém svazku není přístup» 

U výměníků tepla, u nichž proudí uvnitř teplosměnných tru-
bek alkalický kov.а к nimž patří obrácené parní generátory, je 
provádění periodických kontrol teplosměnných trubek z jejich 
vnitřku navíc ztíženo tím, že je před kontrolou třeba ze sledo-
vaných povrchů odstranit zbytky alkalického kovu. To proto, že 
alkalický kov při styku s vlhkostí a se vzduchem reaguje , vy-
tváří zplodiny ohrožující zdraví kontrolu provádějícího perso-̂  
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nálu a prudce ohrožující citlivost a životnost kontrolních čidel 
zaváděných do trubek. Taktéž tyto reagenty silně napadají konstrukč 
ní materiály výměníku tepla,. К odstraňování zbytků alkalického ko-
vu z výměníku tepla na elektrárně v době plánované odstávky za úče-
lem kontroly výměníku je třeba připravit zařízení, které dovolí po-
měrně rychlé a hlavně bezpečné provedení požadovaných operácie Ta-
kováto zařízení jsou z dos-tupné literatury prakticky neznámá. Za-
tím se také nerozpraoovávají, poněvadž i elektrárenské bloky po-
užívající alkalického kovu jako teplonositele jsou sice již ve zku-
še.bním energetickém provozu, ale nejsou dosud komerčně dodávány. 
Přitom odstranění zbytků alkalického kovu narních generátorů ob-
ráceného typu u komerčních energetických jednotek pro provádění 
periodických kontrol bude nezbytné. 

Uvedenou nezbytnost odstraňování zbytků alkalických kovů z 
výměníků tepla na elektrárnách pro umožnění bezpečně prováděných 
periodických kontrol stavu těchto výměníků řeší zařízení podle 
vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že je tvořeno kondenzač-
ní nádobou a vákiaovou čerpací jednotkou, které jsou vzájemně pro-
pojeny vakuovým potrubím opatřeným kakuovou armaturou a tlakovým 
Čidlem, přičemž kondenzační nádoba opatřená elektrickým ohřevem, 
vnějším chlazením, potrubím ochranné atmosféry a vypouštěcím po-
trubím je napojena pomocí potrubního spoje propojovacím potrubím 
opatřeným vnějším ohřevem a teplotním čidlem a potrubní přípojkou 
s oddělovací armaturou na hlavní potrubí kovu u výměníku tepla me-
zi první hlavní a druhou hlavní armaturou. 

Zařízením podle vynálezu lze zcela a přitom bezpečně odstra-
nit zbytky alkalického kovu z výměníku tepla a tak jej připravit 
na provedení všech operací spojených s jeho periodickou prohlíd-
kou a kontrolou či na zaslepení vadných trubek a to bez ohrožení 
personálu, kontrolního zařízení i samotného výměníku tepla při pro-
vádění těchto operací o Navíc potrubní spojení může ЬзЧ využito к 
oddělení kondenzační nádoby а к přioojení profukovacího zařízení 
pro některé soeeiální operace kontrol a oprav výměníku tepla. 

Zařízení podle vynálezu pracuje tak, že nejprve při odstáv-
ce energetického bloku jsou uzavřeny první a druhá hlavní armatu-
ra a otevřena drenážní armatura a alkalický kov je z příslušné 
Části hlav.ního potrubí kovu a zejména z výměníku tepla vypuštěn 
do zásobních nádrží, fíále se uzavře drenážní armatura, zapne ohřev 
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výměníku, vnější ohřev propojovacího potrubí a ohřev přípojky» 
Po dosažení určité teploty je při zapojeném vnějším chlazení kon-
denzační nádoby nastartována, vakuová čerpací jednotka a postupně 
otevírána vakuová armatura a taktéž postupně oddělovací armatura. 
Po dosažení určitého tlaku v návaznosti na dosažené teplotě ve 
výměníku dochází к odpařování zbytků alkalického kovu ve výmění-
ku tepla, páry kovu jsou dopravovány do kondenzační nádoby, kde 
kondenzují. Po odstranění všech zbytků alkalického kovu z výmění-
ku .tepla touto cestou se zavře oddělovací a vakuová armatura a 
vypnou se všechny ohřevy a taktéž vakuová jednotka. Do kondenzač-
ní nádoby je vpuštěna ochranná atmosféra. Ta je vpuštěna též do 
výměníku tepla. Zapne se elektrický ohřev nádoby a kov z ní se 
pak vypustí do zásobních nádrží. 

Příklad provedení zařízení a zapojení zařízení na odstraně-
ní zbytků alkalického kovu z výměníku teola podle vynálezu je 
uveden na přiloženém obrázku, ̂ ýká se zařízení a jeho zapojení ap-
likovaného na obrácený, sodíkem vyhřívaný parní generátor. 

К hlavnímu potrubí 2 kovu, na něž je napojen výměník 1 tep-
la se sodíkem proudícím uvnitř teplosměnných trubek, t.j.obráce-
ný parní generátor, a které je před výměníkem 1 tepla opatřeno 
první hlavní armaturou a za výměníkem tepla druhou hlavní 
armaturou je připojenou zařízení na odstranění zbytků z alka-
lického kovu* Toto zařízení je tvořeno kondenzační nádobou 11 a 
vakuovou čerpací jednotku 12, které jsou propojeny vakuovým pot-
rubím li opatřeným vakuovou armaturou 22. a tlakovým čidlem 19-8 
Kondenzační nádoba 11 je opatřena elektrickým ohřevem 15., vněj-
ším chlazením 14., vypouštěcím ootrubím 23. a potrubím 24. ochranné 
atmosféry. Kondenzační nádoba 11 je napojena propojovacím ootru-
bím 10, na jehož konci je potrubní spojení 9., a dále potrubní pří-
pojkou Z s oddělovací armaturou 8 na hlavní potrubí 2_ kovu u vý-
měníku tepla 1 mezi první hlavní armaturou 3 a druhou hlavní ar-
maturou Propojovací potrubí 10 je opatřeno vnějším ohřevem 16. 
a teplotním čidlem 20. 

Zařízení pracuje tak,že po vyouštění sodíku z hlavního potru-
bí 2 kovu při uzavřené první hlavní armatuře 3. a druhé hlavní ar-
matuře 4. pomocí drenážního ootrubí 5. přes drenážní б armaturu 
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se parní generátor vyhřeje na zadanou teplotu ohřevem 18. výmě-
níku tepla. Taktéž., se zapne ohřeu 1£ přípojky a vnější ohřev 16. 
propojovacího potrubí a vnějáí chlazen/ l£ kondenzační nádoby 11» 
Poté se stpustí vakuová čerpací jednotka 12, napojená na výfukové 
potrubí 21 a po dosažení určitého tlaku měřeného tlakovým čidlem 
20 se postupně otevírají oddělovací armatura 8 a vakuová armatura 
22 o Po dosažení vhodných hodnot teploty a tlaku ve výměníku tepla 
1, obráceném parním generátoru, dochází к odpařování zbytků alka-
lického kovu a transportu vzniklých par kovu do kondenzační nádo-
by 11»V nádobě jsou páry vychlazovány a kov je v ní shromažďován-
Po odstranění všech zbytků alkalického kovu z parního generátoru 
touto cestou se uzavře oddělovací armatura 8 a vakuová armatura 
22 zastaví se vakuová čerpací jednotka 12. a do kondenzařní nádo-
by 11, se potrubím ochranné atmosféry napustí ochranná atmosfé-
ra. Ta se může napustit i do výměníku 1» Po zavření chlazení 1£ 
se zapne elektrický ohřev 1̂ . nádoby a zachycený kov se poté vy-
pustí vypouštěcím potrubím 23, do zásobních nádrží.na obrázku ne-
zakreslených. Odstraněním zbytků alkalického kovu je výměník tep-
la 1 , obrácený parní generátor , připraven к provedení operací 
spojených s jeho kontrolou a vnitřní orohlídkou* 

P Ř E D M Ě T V Y N A L E Z U 

Zařízení na odstranění zbytků alkalického kovu z výměníku г 
tepla, zejména z obráceného parního generátoru, opatřeného ohře-
vu a napojeného na hlavní armaturu a na drenážní potrubí s dre-
nážní armaturou, vyznačující se tím, že je tvořeno, kondenzační 
nádobou (11) a válcovou čerpací jednotkou (12), které jsou vzá-
jemně propojeny válcovým potrubím (13) opatřeným vakuovým potru-
bím (13) ooatřeným vakuovou armaturou (22) a tlakovým čidlem (19), 
přičemž kondenzační nádt>ba (11) opatřená elektrickým ohřevem (15), 
vnějším chlazením (14), potrubím (24) ochranné atmosféry a vypouš-
těcím ootrubím (23) je napojena pomocí potrubního spojení (9) pro-
oojovacím potrubím (Ю) opatřeným vnějším ohřevem (l6) a teplot-
ním čidlem (20) a oomocí potrubní ořípojky (7) s oddělovací arma-
turou (8) ve hlavní potrubí (2) kovu u výměníku tepla (1) mezi 
první hlavní armaturou (3) a druhou hlavní armaturou (4). 

1 výkres 
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