S E KU N DÁ R N Í O K R U H JA D E R N É
E L E K T R Á R N Y D U KOVA N Y
Obnovitelný zdroj energie

SEKUNDÁRNÍ OKRUH:

Sekundárním okruhem je nazýván systém zařízení, který umožňuje přeměnit tepelnou energii páry v mechanickou
energii rotoru parní turbíny.

ZÁKLADNÍ ZAŘÍZENÍ SEKUNDÁRNÍHO OKRUHU:
Turbosoustrojí:

Transformátor:

Parní turbína je tepelný točivý stroj
sloužící pro přeměnu tepelné energie na
energii mechanickou. U bloku JE VVER 440
jsou použity třítělesové kondenzační parní
turbíny na sytou páru o výkonu 220 MWe.

Jedná se o zařízení, které na principu
elektromagnetické indukce převádí elektrickou
energii z daného vstupu na výstup s požadovanými
parametry.

Separátor:

Generátor:

Slouží k odstranění kapiček
vody z pracovní páry a k jejímu
přihřátí nad mez sytosti.

V elektrickém generátoru se
díky elektromagnetické indukce
přeměňuje rotační energie na
elektrickou energii. Před vyvedením
do celostátní energetické rozvodné
sítě je nutné napětí vyrobeného
elektrického proudu transformovat
na 400 kV.

Vysokotlaký ohřívák:
Vysokotlaký ohřívák ohřívá
napájecí vodu, před jejím
vstupem do parogenerátorů, ve
dvou tepelných výměnících na
teplotu 220 – 225 °C,
odběrovou parou ze VII. A VIII.
odběru parní turbíny, pro
zvýšení tepelné účinnosti bloku
a snížení tepelného namáhání
teplosměnných ploch.
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Nízkotlaký ohřívák:
Nízkotlaký ohřívák je určen
k ohřevu kondenzátu před vstupem
tepelné úpravy kondenzátu na
teplotu 120 – 145 °C ke zlepšené
účinnosti oběhu.

Kondenzátor:
Tepelný výměník, v němž pára po expanzi v turbíně a po
ochlazení chladící vodou kondenzuje. Přiléhá těsně ke spodní části
nízkotlakého dílu turbíny. Pára opouštějící turbínu prochází mezi
trubkami, jimiž protéká chladící voda, a na jejich povrchu
kondenzuje. Zkondenzovaná pára je kondenzátními čerpadly přes
úpravu kondenzátu, regenerační výměníky a odplynění
dopravována do parogenerátoru.

Obr. č. 2: Transformátor
Obr. č. 1: Kondenzátor

Obr. č. 3: Parní turbína
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