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Navrhovaným zařízením se dosáhne loka-

lizace meziokruhové netěsnosti. Na supor-
tu suvně uloženém na sloupu je upevněn mo-
dul osazený hladinoměrem vodní hladiny, 
kamerou, zdrojem světla a alespoň jedním 
akustickým čidlem umístěným pod vodní hla-
dinou, kde na spodní části sloupu, po 
němž je vedena napouštěcí hadice a zavod-
ňovací potrubí je zavěšen na závěsu nafu-
kovací vak vložený do spodního hrdla pri-
márního kolektoru a do potrubí. Na tom-
to nafukovacím vaku je situována příruba 
opatřena jak zdrojem světla orientovaným 
do zavodňovacího prostoru primárního ko-
lektoru, tak armaturami pojistnými s ná-
vazným odfukem a připojovacími, pro na-
pouštěcí hadici. Zdroj světla je potom 
upevněn na modulu manipulátoru a oriento-
ván do zavodněného prostoru primárního 
kolektoru. Zařízení se využije především 
v jaderných elektrárnách při odstávce 
bloku. 
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Vynález se týká zařízení na lokalizaci meziokruhové netěsnosti v teplosměnných prv-

cích parního generátoru typu W E R při odstávce bloku. 

Vznikne-li meziokruhová netěsnost mezi primární a sekundární stranou v parním ge-
nerátoru jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem, proniká aktivní, primární voda o 
vyšším tlaku netěsností do sekundární vody nebo páry o nižším tlaku a radiační úroveň 
v sekundárním okruhu bloku roste s dobou trvání netěsnosti. Od určité velikosti je ne-
těsnost detekována k tomu určenými provozními čidly a systémy. Ve většině případů se 
к detekci porušení meziokruhové těsnosti v parním generátoru za provozu využívá měření 
radiační úrovně na sekundární straně, především potom aktivity vody z odluhu parního 
generátoru nebo aktivity generované páry. Provoz bloku s detekovanou netěsností, kterou 
se radioaktivita dostává z primárního kruhu mimo hermetickou zónu, je z hlediska jaderné 
bezpečnosti nepřípustný. Blok se musí odstavit, vychladit a vzniklá netěsnost se musí lo-
kalizovat a odstranit, například zaslepením děravé teplosměnná trubky nebo opravou prask-
lého svaru v zakotvení trubek v primárním kolektoru, opravou praskliny v kolektoru a po-
dobně . 

Při hledáni a lokalizaci netěsností v teplosměnných prvcích parního generátoru typu 
W E R však vznikají problémy spojené jednak s kontaminaci povrchů po určité době provozu 
a jednak spojené s neprístupnosti všech sledovaných prvků. Kromě několika řad teplosměn-
ných trubek nejsou ostatní trubky parního generátoru-typu W E R ze sekundární strany vidi-
telné a přístupné. Horní hrdlo primárních kolektorů je velmi úzké a vymezuje možnosti 
volby přípravků a prostředků pro kontroly stavu vnitřních povrchů kolektorů nebo pro lo-
kalizaci netěsností, a jejích opravy. Kromě toho nesmí být návazné primární potrubí napo-
jené na jedné straně na kolektory parního generátoru a na straně druhé na hrdla reaktoru 
během prací v parním generátoru zneSištěno, nesmí v něm zůstat žádné cizí předměty nebo 
kapaliny cizího původu. 

Pro lokalizaci vzniklých meziokruhových netěsností v teplosměnných prvcích parního 
generátoru typu W E R je až dosud předepisována fluorescenční metoda. Úspěšnost lokaliza-
ce, zejména malých netěsností, při použití této metody závisí na mnoha faktorech, ke 
kterým patři stupeň čistoty vnitřních povrchů primárních kolektorů, velikost, počet a 
charakter vzniklých netěsností, zkušenost a individuální přístup personálu vyhodnocují-
cího světélkující místa reakce fluorescinu s vodou; míra vysušení do primárních kolekto-
rů atd. Navíc se zanáší do primárních prostorů parního generátoru cizí látka, která je 
při provozu bloku zpravidla nežádoucí. Parní generátor se musí tedy po aplikaci této me-
tody vymývat. Jinou možností lokalizace meziokruhové netěsnosti v parním generátoru je 
heliová metoda. Lze jí najít spolehlivě velmi malé netěsnosti za podmínky splnění několi-
ka předpokladů. Především je к dispozici několik desítek tisíc litrů tlakového, drahého 
a deficitního helia. Dále je třeba specializovaná vakuová aparatura s hmotovým spektro-
metrem laděným na helium. Na druhé straně provozní prostředky detekce netěsností v par-
ním generátoru, instalované na elektrárně, jsou schopny zachytit vznik netěsnosti až od 
určité velikosti, dosud v lepším případě 0,1 až 0,5 g-s-1 toku primární vody do sekundár-
ní za provozu. Potom se jeví heliová metoda pro tyto účely jako "příliš citlivá". Hledá-
ní netěsností měřením charakteristik akustického pole uvnitř primárního kolektoru, které 
je emitováno výtokem tlakového plynu z mezitrubkového prostoru vzniklou netěsností, je 
principiálně možné. Jak však ukazují dosud známé výsledky experimentálních prací, lze 
touto metodou nalézt jen větší netěsnosti než detekovatelné již za provozu generátoru. 

Uvedené nedostatky dosud známých metod a zařízení na lokalizaci meziokruhové netěs-
nosti v teplosměnných prvcích parního generátoru typu W E R při odstávce bloku řeší zaří-
zení podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že mezitrubkový prostor vychlazeného 
parního generátoru se zaplní tlakovým plynem a jednak prostory primárních kolektorů, kte-
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ré jsou v jejich spodním hrdle a v návazném potrubí vodotěsně uzavřeny a jednak vnitř-
ní prostory do nich zakotvených teplosměnných trubek se postupně zaplňují upravenou vo-
dou, která se prosvěcuje a jejíž hladina je trvale v čase registrována a přitom se opticky 
pozoruje a akusticky měří vznik a velikost toku a lokalita zdroje plynových bublin proni-
kajících meziokruhovou netěsností do prostoru primárních kolektorů. 

Podstata zařízení spočívá v tom, že na suportu suvně uloženém na sloupu je upevněn 
modul osazený hladinoměrem vodní hladiny, kamerou, zdrojem světla a alespoň jedním akustic 
kým čidlem umístěným pod vodní hladinou a na spodní části sloupu, po kterém je vedena na-
pouštěcí hadice a zavodňovací potrubí, je zavěšen na závěsu nafukovací vak vložený do spod 
ního hrdla primárního kolektoru a do potrubí. Navíc zavodňovací potrubí ústí v nejnižším 
položeném prostoru, který je vytvořen spodním hrdlem primárního kolektoru a povrchem na-
fouknutého vaku. 

Výhody zařízení podle vynálezu jsou, že vylučuje nutnost použití cizí látky a pracu-
je jen s vodou a plyny, které jsou technologickými nebo pracovními látkami používanými a 
povolenými pro primární a-sekundární stranu parního generátoru na blocích jaderné elektrár 
ny typu WER. Dále spojuje vlastnosti vizuálního, dálkového pozorování a fyzikálního měře-
ní pro lokalizaci netěsností, což vylučuje chybné indikace, avšak zabezpečuje lokalizaci 
detekovatelných při provozu parního generátoru. Nespornou výhodou je, že spodní hrdlo ko-
lektorů je utěsněno jednoduchými, avšak bezpečnými prostředky, a tak použitá voda při lo-
kalizaci netěsností se nemůže dostat do primárního potrubí a dále do reaktoru. Nafukovací 
vak s úpravami vytváří také bezpečnou překážku proti vniknutí cizích předmětů a nečistoty 
potrubím do reaktoru. Další výhodou je, že celé zařízení podle vynálezu je relativně laci-
né; dostatečně spolehlivé a nenáročné na obsluhu v podmínkách platných pro hermetické pro-
story jaderně elektrárny. Obsluhující personál nemusí vstupovat do vnitřních prostorů pri-
márních kolektorů, které jsou kontaminovány. Kontaminace se naopak dá použitou vodou pro 
lokalizaci netěsností podstatně snížit, protože povrchy oplachuje, dekontaminuje, a tím se 
také vytvářejí příznivé podmínky pro opravy a odstraňování odhalených netěsností. 

Příklad provedení zařízeni na lokalizaci mezlokruhové netěsnosti v teplosměnných prv-
cích parního generátoru typu W E R při odstávce bloku W E R 440 je na obr. 1 a 2. Obr. 2 
představuje utěsnění a zavodnění druhého primárního kolektoru, pracuje-li se pouze s jed-
ním manipulátorem. Obr. 1 představuje zařízeni zachycené na suportu a na sloupu manipulá-
toru zavezeného do primárního parního generátoru. 

O vychlazeného parního generátoru W E R 440, který sestává ze dvou vertikálních pri-
márních kolektorů_1 procházejících hrdlemJ> sekundárního vlka, do kterých jsou zakotveny 
teplosměnné trubky_2 a z ležaté nádoby .4, obepínající kolektory _1_ a svazek trubek_2, se 
zaplní mezitrubkový prostor tlakovým vzduchem. Potom se postupně, s výhodou v krocích 
odpovídajících roztečím řad trubek J2, postupně zaplňují upravenou vodou prostory primár-
ních kolektorů _1_, které se prosvěcují a jsou ve spodním hrdle _6_ a v návazném potrubí 25 
vodotěsně uzavřený, a současně také vnitřní prostory do kolektorů _1_ zakotvených teplosměn-
ných trubek 2. Přitom se opticky pozoruje a akusticky měří vznik a velikost toku a lokali-
ta zdroje vzduchových bublin, které pronikají do prostoru primárních kolektorů _1 meziokru-
hovou netěsností. 

Na sloupu 16-manipulátoru s upínací deskou 19 opatřeném opěrou 17 a zasunutém horním 
hrdlem 7 do primárního kolektoru 1 je suvně a otočně uchycen suport _1_8. Na suportu je 
upevněn modul 23 osazený hladinoměrem 21 vodní hladiny 24 a kamerou 22 tak, že kamera 22 
je nad vodní hladinou .24. napuštěné vody do primárního kolektoru_1_ a akustickým čidlem 
20 tak, že je trvale pod vodní hladinou 24. Na spodní části sloupu JJL je zavěšen na závěsu 
14 nafukovací vak JľS, který je při zavádění manipulátoru do primárního kolektoru^ zave-
den do spodního hrdla _6_a do návazného potrubí 25 a potom se v nich nafoukne. Nafukovací 
vak má přírubu _10, na které je jednak zdroj П. světla orientovaný do zavodněného pro-
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storu primárního kolektoru a jednak armatura 13, pojistná n a p o j e n á na o d f u k 2J a p ř i p o -
jovací pro napouštěcí hadici 12. Pracuje-li zařízení pouze s jedním manipulátorem, potom 
druhý z obou primárních kolektorů _1. má do spodního j6. hrdla a návazného potrubí 2S_ z a v e z e n 
a posléze tam nafouknutý nafukovací vak _8, jehož závěs _14, napouštěcí h a d i c e 12̂  a o d f u k 
27 procházejí horním hrdlem J_ a pokračují přes technologické víko .26 vně primárního k o l e k -
toru^. Zavodňovací potrubí .15, kterým je jednak dopravovaná upravená voda do kolektorů_l 
a trubek _2_ při lokalizaci netěsností a jednak po ukončení lokalizace je upravená voda z 
těchto prostor odváděna, ústí v nejnižším prostoru, který vytvoří spodní 6 hrdlo primár-
ního kolektoru _X_ a povrch nafukovacího vaku _8_, v něm nafouknutém. 

P Ř E D M Ě T V Y N A L E Z U 

1. Zařízení na lokalizaci meziokruhová netěsnosti v teplosměnných prvcích parního gene-
rátoru typu W E R při odstávce bloku, vyznačující se tím, že na suportu (18) suvně ulo-
ženém na sloupu (16), je upevněn modul (23), osazený hladinoměrem (21) vodní hladiny 
(24), kamerou (22), zdrojem (11). světla a alespoň jedním akustickým čidlem (20), umí-
stěným pod vodní hladinou (24) a na spodní části sloupu (16), po kterém je vedena napou-
štěcí hadice (12) a zavodňovací potrubí (15), je zavěšen na závěsu (14) nafukovací vak 
(8) vložený do spodního hrdla (6) primárního kolektoru (1) a do potrubí (25). 

2. Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím, že na nafukovacím vaku (8) je příruba (10) 
opatřena jednak zdrojem světla (11), orientovaném do zavodňovacího prostoru primární-
ho kolektoru (1) a jednak armaturami (13) pojistnými s návazným odfukem (27) a připo-
jovacími pro napouštěcí hadicí (12). 

3. Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím, Se zdroj (11) světla je upevněn na modulu 
(23) manipulátoru a orientován do zavodňovacího prostoru primárního kolektoru (1). 

4. Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím, že zavodňovací potrubí (15) ústí v nejníže 
položeném prostoru, vytvořeném spodním hrdlem (6) primárního kolektoru (1) a povrchu 
nafukovacího vaku (8) v něm vloženém. 

2 výkresy 
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OBR. 1 
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