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(57) Zařízení odstupňované ochrany Jader-
ného reaktoru Je určeno pro Jaderné 
elektrárny a reaktory typu W E R pracu-
jící*! a jednou nebo dvma turblnaai. 
Rychlé odetaveni reaktoru při výpadku 
poaledni pracující turbiny nabo při 
odlehčeni turbin na výkon vlaatnl epo-
třeby bloku je provedeno tehdyjestli* 
že systém automatické regulace výkonu 
bloku by nebyl schopen dostatečné rych-
le snížit výkon reekteru a došlo by k 
nepřípustnému zvýiení tlaku v priear-
nin nebo sekundárni* okruhu. Zařízeni 
unožnuje při uvedených abnormálních re-
ž i n e c h sníženi teplotního nomáhéni tech-
nologického zeřizeni a paliva, zmenSení 
výrobních ztrát e zvySuie plynulost 
s p o u š t ě n i a najíždění bloku. Tohoto ú -
Slnku se dosáhne zapojeni» iesti kontak-
tů; dvou spínacích obvodů a napítového 
zdroje. 
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Vynález se týká zařízeni odetupnované havarijní ochrany jaderného reaktoru při vel-
ká* odlehčeni turbin* 

Na jaderných elektrárnách e reaktory typu WER 440 při výpadku poelednl pracující 
turbiny uzavřenía rychiouzavlraclch ventilů, který předatavuja největál odlehčeni tur-
biny; je reaktor odlehčován havarijní ochranou provlho druhu/ tj. najrýchlejšia způso-
bem. Pouze do výkonu reaktoru cca 36 % výkonu jmenovitého ее připouští zablokování této 
ochrany ruční. Rychlým odetavení» reaktoru dochází ke zvýíenéau teplotnímu namáháni koa-
ponent a paliva jaderné elektrárny, zvyěujl ее výrobní ztráty a anlžuje plynuloet opouš-
tění e najížděni bloku. Tyto nevýhody aa podatatně zvyšují při výpadku turbin způsobených 
falešnými eignály. Přltoa tento způaob odlehčení reaktoru je z bezpečnostních hlediaek 
bezpodmínečné nutný pouze v omezeném počtu provozních případů* Při abnormálním režimu od-
lehčení turbin na výkon vlaetní epotřeby bloku v důeledku odpojení generátorů od síti, 
který z hlediska nerovnováhy v produkci a odběru páry je blízký předchozími režimu, je 
reaktor odlehčován vždy regulátorem reaktoru* Při zablokování přepouštécích stanic tur-
bin v průběhu přechodového procesu dochází však k nežádoucímu zvýšeni tlaku páry a tlaku 
v primárním okruhu а к bezpečnostně závažnému otevření pojišťovacích ventilů. Tato si-
tuace nastává po odlehčení turbin na jmenovitém výkonu reaktoru a výkonech blízkých jme-
novitému, na nichž jaou bloky převážně provozovány. Závažnost nevýhod současného stavu 
odlehčováni reaktoru v uvedených případech je v tom, že podle zveřejněných údajů týka-
jících se československých bloků s VVER 440 z celkového počtu havarijních odetaveni re-
aktoru ochranou prvního druhu vznikla v 65 % příčina v sekundárním okruhu. Z tohoto poč-
tu potom 94 % zapůaobenl této ochrany reaktoru bylo vyvoláno uzavřením rychiouzavlraclch 
ventilů obou turbin. 

Uvedená nevýhody podstatně zmirňuje zařízeni odetupnované ochrany jaderného reak-
toru podle vynálezu. 3eho podstatou je to, 2e jeden pól napěťového zdroje je připojen 
na vstup prvního kontaktu; který je trvale aepnut při výkonu reaktoru vyšším než mezním, 
výstup prvního kontaktu je spojen jednak se vstupem druhého kontaktu, který je sepnut 
v případě odlehčeni turbin na výkon vlaetní spotřeby bloku, jednak se vstupem třetího 
kontaktu; jehžo výstup je spojen se vetupea čtvrtého kontaktu* Třatí kontakt je sepnut 
v případě výpadku první turbiny uzavření» rychiouzavlraclch ventilů a čtvrtý kontakt v 
případě výpadku druhá turbiny uzavřením rychlouzavlracloh ventilů* Výstup čtvrtého kon-
taktu je propojen a výstupem druhého kontaktu. Společný výstup druhého a čtvrtého kon-
taktu je spojen jednak se vetupem prvního eplnaclho obvodu/ Jednak se vatupem druhého 
apineciho obvodu. Druhý spínací obvod při aepnutl uvádí do člnnoeti zařízeni pro nojryeh-
lejěi odsteveni reaktoru. Výetup prvního eplnaclho obvodu je připojen na druhý pól napě-
ťového zdroje. Výetup druhého eplnaclho obvodu Je spojen aa vetupea pátého kontaktu 
ovládaného prvním apínaclm obvodem. Vetup pátého kontaktu Je propojen e jeho výstupem 
jednak při klidové poloze tohoto kontaktu, když prvni apinaol obvod není pod napětím, 
jednak i po náalednou nastavenou dobu po připojeni napSti na prvni spínací obvod vlivem 
zpožděného přitahu pátého kontaktu. Výatup pátého kontaktu je spojen se vetupem Šesté-
ho kontaktu; ktarý je aepnut při vzniku eignálu na zeblokováni přepouStěclch stanic 
provozovaných turbin nebo při ztrátě elektriokáho napájení regulačního systému a ochran 
turbosoustroji* Výstup Šestého kontaktu je připojen na druhý pól napěťového zdroje. Při 
omezeni funkce zařízení pouze na případy výpadku turbin uzavřeni» rychiouzavlraclch 
ventilů je druhý kontakt vyřazen, takže výatup prvního kontaktu je opojen se vstupem 
třetího kontaktu a vstupy prvního a druhého eplnaclho obvodu jeou spojeny a výstupem 
čtvrtého kontaktu. 

Pokud ná blok pouze jednu turbinu, je vyřazen čtvrtý kontakt a výetup třetího kon-
taktu Je spojen se vstupy prvního a druhého spínacího obvodu* Zařízení pracuje tak, že 
po výpadku poslední pracující turbiny uzavřením rychlouzaviracích ventilů nebo po odleh-
čeni turbin na výkon vleatni epotřeby bloku je reaktor odlehčován regulátorem reaktoru* 
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Pouze v připadá, že výkon reaktoru je vyšší než nezni a přepouštěci stanice turbin jsou 
v okamžiku vzniku těchto stavů zablokovány; nebo vznikne-li v průběhu následná netavené 
doby signál na zablokováni těchto stanic, je reaktor odstaven najrýchlejším způsobem. 

Výhodou zařízeni odstupňovaná ochrany jaderného reaktoru podle vynálezu je to, že 
odstaveni reaktoru najrýchlejším způsobem se provádí pouze v případech, kdy by jinak 
došlo к nepřípustnému zvýšeni tlaků v primárním a sekundárním okruhu а к otevřeni po-
jišťovacích ventilů. Využívá ее schopnosti systému automatické regulace výkonu bloku pře-
vést blok do nového ustáleného stavu při podstatně pomalejších změnách teplot a tlaků, 
než je tomu při odstaveni reaktoru najrýchlejším způsoben. Tlm se omezuji teplotní a tla-
ková namáháni; která zkracuji životnost komponent a paliva jaderné elektrárny. Regulač-
ní systém umožňuje snížit postupné výkon reaktoru na úroveň,' při které lze reaktor krát-
kodobě provozovat do odstraněni poruchy* Opětovné vyvedení reaktoru na původní výkon Je 
potom podstatně rychlejší a výrobní ztráty menši, než při současně používaném rychlém 
odstaveni reaktoru do podkritického stavu. Při výpadcích turbin falešnými signály výrob-
ní ztráty mohou být minimální. Zařízen1 odstupňovaná ochrany využívá pouze přepouštěci 
stanice turbin к udrženi odchylek tlaků v přípustných mezích. V průběhu přechodových pro-
cesů po odlehčeni turbin ae a využitím přepouštšclch stanic do atmosféry počítá pouze 
při odstaveni reaktoru najrýchlejším způsobem po zablokováni přepouštěvich stanic turbin. 

V případě, kdy iniciační události pro zásah havarijní ochrany je výpadek poslední 
pracujíc! turbiny uzavřením rychlouzavlraclch ventilů; lze u odstupňované ochrany reak-
toru očekávat četnost nejrychlajšího odstaveni reaktoru více než o tři řády nižši, než 
je tomu u stávající ochrany. Využiti odstupňované ochrany i pro režimy odlehčeni turbin 
na výkon vlastni spotřeby bloku je účelné; přestože pravděpodobnost poořeby zapůsobeni 
pojišťovacích ventilů je v tomto případě malá. Otevřeni těchto ventilů je velmi nežá-
doucí vzhledem k raálné možnosti jejich neuzavřeni automaticky. Bez zásahu operátora 
toto neuzavřeni vede к nebezpečnému poklesu tlaků v primárním okruhu. Navržené zaříze-
ni odstupňované ochrany je velmi jednoduché. Ve srovnáni se stávajícím zařízením má na-
víc jeden spínací obvod a jeden kontakt. Tato jednoduchost, při plněni všech požadova-
ných funkci; dává předpoklad, že bude možno zařlzani zkonstruovat s velmi vysokou spo-
lehlivosti. 

Přiklad zařízeni odstupňované havarijní ochrany jaderného reaktoru je zakreslen na 
připojeném výkresu. 

Zařízeni sestává z šesti kontaktů; dvou spínacích obvodů a z napěťového zdroje. Oe-
den pól napěťového zdroje 9 je připojen na vstup prvniho kontaktu JL, který je trvalo se-
pnut při výkonu reaktoru vyšším než mezním. Výstup prvniho kontaktu JL je spojen jednak 
se vstupem druhého kontaktu 2} který je sepnut v případě odlehčeni turbin na výkon 
vlastni spotřeby bloku, Jednak se vstupem třetího kontaktu 3, jehož výstup je spojen 
se vstupem čtvrtého kontaktu 4. Třetí kontakt 3 Je sepnut v případě výpadku prvni tur-
biny uzavřením rychlouzavlraclch ventilů a čtvrtý kontakt 4 v případě výpadku druhé 
turbiny uzavřením rychlouzavlraclch ventilů. Výstup čtvrtého kontaktu 4 ja propojen s 
výstupem druhého knntaktu 2. Společný výstup druhého a čtvrtého kontaktu 2 a 4 je spo-
jen jednak se vetupem prvního spínacího obvodu 7, jednak se vstupem druhého spínacího 
obvodu 8/ který při sepnuti uvádi do činnosti zařízeni pro nejrychlejši odstaveni re-
aktoru. Výstup prvního spínacího obvodu 7 je připojen na druhý pól napěťového zdroje 9. 
Druhý výstup druhého spínacího obvodu 8 je spojen se vstupem pátého kontaktu 5 o. láda-
ného prvním spínacím obvodem 7. Vstup pátého kontaktu 5 je propojen s jeho výstupem 
Jednak při klidové poloze tohoto kontaktu,' když první spínači obvod 7 neni pod napětím, 
jednak i po následnou nastavenou dobu po připojeni napěti na první spínači obvod 7 
vlivem zpožděného přitahu pátého kontaktu S. Výstup pátého kontaktu S je spojen se vstu-
pem šestého kontaktu 6, který Je sepnut při vzniku signálu na zablokováni přepouštScich 
stanic provozovaných turbin nebo při ztrátě elektrického napájeni regulačního systému 
a ochran turbosoustroji. Výstup šestého kontaktu 6 je připojen na druhý pól napěťového 
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zdroje 9. Při omezeni funkce zařízeni na případy výpadku turbin uzavřením rychlozavlra-
cich ventilů je druhý kontakt 2 vyřazen, takže výstup prvního kontaktu JL je spojen pou-
ze se vstupem třetího kontaktu 3 a výstup čtvrtého kontaktu 4 se vstupy prvního a dru-
hého spínacího obvodu 7 a 8. Pokud má blok pouze jednu turibnu, je vyřazen čtvrtý kon-
takt 4 a výstup třetího kontaktu 3 je spojen ее vetupy prvního a druhého spínacího ob-
vodu 7 a 8. V případě bloků s W E R 440; které maji hltnost přepouštěclch stanic turbin 
66 % hltnosti turbin,3 možno volit nezni výkon reaktoru 35 až 55 % Jmenovitého výkonu re-
aktoru a nastavenou dobu cca 40 s. 

P K E O M E T V Y N Á L E Z U 

1. Zeřizeni odstupňovaná havarijní ochrany jaderného reaktoru, vyznačující ее tím," že 
Jeden pól napětového zdroje (9) je připojen na vstup prvního kontaktu (1), který je 
trvale sepnut při výkonu reaktoru vyššia než meznia, výstup prvního kontaktu (1) je 
spojen jednak se vstupem druhého kontaktu (2); který je sepnut v případě odlehčeni 
turbin na výkon vlastní spotřeby bloku; jednak se vstupem třetího kontaktu (3), je* 
hož výstup je spojen se vstupem čtvrtého kontaktu (4), přičemž třetí kontakt (3) je 
sepnut v připadš výpadku první turbiny uzavřením rychlouzavíraclch ventilů a čtvrtý 
kontakt (4) je sepnut v případě výpadku druhé turbiny uzavřením rychlouzavíraclch 
ventilů, výstup čtvrtého kontaktu (4) je propojen a výstupem druhého kontaktu (Z), 
společný výstup druhého a čtvrtého kontaktu (2) a (4) je spojen jednak se vstupem 
prvního spínacího obvodu (7), jednak se vstupem druhého spínacího obvodu (8), který 
při sepnutí uvádi do činnosti zařízeni pro najrýchlejší odstaveríl reaktoru; přičemž 
výstup prvního spínacího obvodu (7) je připojen na druhý pól napěťového zdroje (9}, 
zatímco výstup druhého spínacího obvodu (8) je spojen se vstupem pátého kontaktu 
(5) ovládaného prvním spínacím obvodem (7), přičemž vstup s výstupem pátého kontak-
tu (5) jsou propojeny jednak při klidové poloze tohoto kontaktu, když první spína-
cí obvod (7) není pod napětím,' jednak i po následnou nastavenou dobu po připojeni na-
pětí na první spínací obvod (7) vlivem zpožděného přltahu pátého kontaktu (5), výstup 
pátého kontaktu (5) je spojen se vstupem šestého kontaktu (6); přičemž šestý kontakt 
(6) je sepnut při vzniku signálu na zablokováni přepouštěcich stanic provozovaných 
turbin, nebo při ztrátě elektrického napájení regulačního systému a ochran turbo-
soustroji; výstup šestého kontaktu (6) Je připojen na druhý pól napěíového zdroje 
O ) . 

* Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím/ že druhý kontekt (2) je rozpojen, takže 
výetup prvního kontaktu (1) je spojen pouze ее vstupem třetího kontektu (3) a vstupy 
prvního a druhého spínacího obvodu (7 a 8) jsou spojeny pouze e výstupem kontaktu (4). 

. Zařízení podle bodů 1 nebo 2, vyznačující ae tím, že v případě, že blok má pouze jed-
nu turbinu, je čtvrtý kontakt (4) rozpojen,' takže výstup třetího kontaktu (3) je spo-
jen se vstupy prvního a druhého spínacího obvodu (7a 8). 

1 výkres 
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