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MODUL PARNÍHO GENERÁTORU
VOLBA KRITÉRIÍ PRO VÝBĚR PROVEDENÍ

Obr. 1 Schéma modulu PG

1 ÚVOD
V rámci výzkumu a vývoje jaderných elektráren (JE) s reaktory IV. generace je v současné době sledováno šest provedení, mezi které patří i JE s rychlým reaktorem chlazeným sodíkem.

Mezi nejkritičtější komponenty tohoto řešení patří parní generátor. Právě parnímu generátoru tohoto provedení je věnována tato prezentace.

2 NÁVRH KONCEPCE PARNÍHO GENERÁTORU
Modul parního generátoru je navrhován jako protiproudý výměník tepla se svazkem teplosměnných trubek v plášti. Tepelné dilatace mezi

pláštěm modulu a teplosměnnými trubkami jsou řešeny ohybem modulu do tvaru rozevřeného písmene C, vertikálně orientovaného, viz obr. 1.
Taková koncepce umožňuje paralelně vedle sebe řadit moduly tak, aby bylo dosaženo tepelného výkonu jedné smyčky reaktoru. Parní generátor je
uvažován jako monometalický z ocele 15 313, jedná se o nízkolegovanou chrom-molybdenovou ocel s vhodnými korozními a pevnostními vlastnostmi.
Pro koncepci tohoto PG byla zvolena možnost, podle které je voda v teplosměnných trubkách a sodík v mezitrubkovém prostoru, zejména z důvodu
očekávání nízké hmotnosti na 1 MW instalovaného výkonu.

Zvýšení bezpečnosti provozu PG lze docílit použitím dvojitých trubkovnic s indikačním meziprostorem, který je vyplněn plynem. Změna tlaku či
elektrické vodivosti v indikačním meziprostoru by znamenala indikaci ztráty hermetičnosti trubkovnice. Takto je tedy možné včas odhalit poruchu
spoje mezi trubkou a trubkovnicí.

Komory na straně vody (páry) jsou řešeny obdobně jako na PG pro JE s reaktorem BN 600, tzn. že jsou rozebíratelné tak, aby umožňovaly při
odstávkách čištění a především kontrolu stavu teplosměnných trubek ze strany vody (páry). Takto lze preventivně předcházet kontaktu vody a sodíku,
což by mohlo vést k vážné havárii.

3 VOLBA KRITÉRIÍ PRO VÝBĚR PROVEDENÍ MODULU PG
Provedení modulu PG je stanoveno na základě zvolených klíčových kritérií, jejichž hodnoty vyplývají z tepelného, pevnostního a hydraulického

výpočtu pro různé geometrické varianty teplosměnné plochy PG. Pro přehlednost byly graficky znázorněny v závislosti na aktivní délce teplosměnné
plochy, viz obr. 2. Jedná se o následující kritéria: kritérium modifikované měrné hmotnosti PG, kritérium přípustné délky modulu, kritérium středního
měrného tepelného toku, kritérium vnitřního průměru obalové trubky modulu PG, kritérium třecí tlakové ztráty na straně sodíku a kritérium celkové
tlakové ztráty na straně sodíku.

3.1 Kritérium modifikované měrné hmotnosti PG
Jako ukazatel pro volbu geometrie teplosměnné plochy lze použít tzv. modifikovanou hmotnost teplosměnné plochy. Jedná se o poměr hmotnosti
suchého trubkového svazku a trubkovnic k instalovanému výkonu modulu. Toto kritérium tedy napovídá, kolik kg materiálu je třeba k výrobě
teplosměnné plochy s trubkovnicemi a do jisté míry jsou jím vyjádřeny i investiční náklady pro PG.

3.2 KRITERIUM PŘÍPUSTNÉ DÉLKY MODULU
Délka modulu je ovlivněna volbou průměru teplosměnných trubek a jejich počtem. Omezujícím faktorem pro tuto délku je maximální délka trubek, které jsou standardně dodávány na trh.
Svařování teplosměnných trubek totiž vnáší do okolí svaru přídavné napětí a strukturální nehomogenitu, jejímž následkem mohou nastat poruchy hermetičnosti teplosměnné trubky.

3.3 KRITERIUM STŘEDNÍHO MĚRNÉHO TEPELNÉHO TOKU
Volba provedení modulu má také vliv na hodnotu středního měrného tepelného toku teplosměnnou plochou. Hodnota tohoto kritéria značně ovlivňuje životnost PG. Při nízkých tepelných tocích
teplosměnnou plochou lze očekávat vysokou životnost PG, obdobně při vysokých tepelných tocích teplosměnnou plochou se životnost PG může snižovat.

3.4 KRITERIUM PRŮMĚRU OBALOVÉ TRUBKY MODULU
Hodnota tohoto kritéria je ovlivněna především počtem teplosměnných trubek a jejich průměrem.

3.5 KRITERIUM TŘECÍ TLAKOVÉ ZTRÁTY NA STRANĚ SODÍKU
Třecí tlaková ztráta je ovlivněna především rychlostí proudění a drsností povrchu trubek. 

3.6 KRITERIUM CELKOVÉ TLAKOVÉ ZTRÁTY NA STRANĚ SODÍKU
Do celkové energetické účinnosti elektrárny se promítají významnou měrou i příkony cirkulačních, resp. 
napájecích čerpadel, a proto je výhodná také co nejnižší tlaková ztráta PG, především na straně sodíku 
(vzhledem k velkým hmotnostním průtokům). Celková tlaková ztráta je složená ze ztráty třením a ze ztráty 
způsobené místními odpory.

4 Výběr optimálního provedení modulu
Z předchozího textu a obr.2 vyplývá, že je nutné pohlížet na všechna kritéria komplexně a je nutno zvolit

geometrii teplosměnné plochy tak, aby všechna kritéria zůstala v přípustných nebo akceptovatelných mezích.
U PG vyhřívaných sodíkem, které byly již realizovány, resp. jsou nyní projektovány, se hodnota středního
měrného tepelného toku pohybuje v rozmezí cca 160 ÷ 295 kW/m2. Parní generátory na JE s reaktorem Super
Phénix (SPX1) se vyznačují nízkým poměrem celkové hmotnosti na 1 MW instalovaného výkonu v úrovni 259
kg/MW za cenu vysokého středního měrného tepelného toku ve výši 292 kW/m2. JE s reaktorem SPX1 je již
vyřazena z provozu. Zatímco parní generátory na JE s reaktorem BOR 60, na nichž je střední měrný tepelný tok v
úrovni cca 180 kW/m2 při měrné hmotnosti na 1 MW instalovaného výkonu v úrovni 388 kg/MW, resp. 550
kg/MW, jsou stále v provozu, a to od roku 1981, resp. od roku1991.Obdobně pro projekt PG na JE s reaktorem
BN 800 je měrný tepelný tok odhadován v úrovni 163 kW/m2 při měrné hmotnosti na 1 MW instalovaného
výkonu dokonce v úrovni 800 kg/MW.

Vzhledem k projektované životnosti jaderných elektráren IV. generace, která je uvažována na 60 let, a s
přihlédnutím k realizovaným či projektovaným parním generátorům vyhřívaných kapalným sodíkem je podle
názoru autora této práce nejoptimálnější hodnota středního měrného tepelného toku v úrovni cca 150 ÷ 160
kW/m2.

Se stoupajícím počtem teplosměnných trubek roste pravděpodobnost porušení některé z nich. Protože
uvedené hodnoty měrného tepelného toku u trubek o Ø18x3,5 mm a o Ø20x3,5 mm lze docílit pouze použitím v
počtu cca 1500, je v této práci zvolen rozměr trubek o Ø24x4 mm, který vzhledem k ostatním nejlépe vyhovuje
požadavku na nízkou hmotnost PG v přepočtu na 1 MW.

Vzhledem k výše uvedeným údajům je možno předpokládat, že mohou být přijatelné následující hodnoty:
při použití teplosměnných trubek o Ø24x4 mm v počtu 823 odpovídá délka teplosměnné plochy 16,06 m,
modifikovaná měrná hmotnost je 270 kg/MW, celková tlaková ztráta na straně sodíku je 33,3 kPa, vnitřní průměr
plášťové trubky 1082 mm a střední měrný tepelný tok 158,16 kW/m2 pro tepelný výkon modulu 100MW. Obr. 2 Příklad grafického znázornění kritérií pro teplosměnou trubku Ø24 x 4 mm


