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k o n d e n s a t i o n s b a s s ä n g 

Föreliggande uppfinning avser en filteranordning för en i en reaktorinneslut-

ning koaxiellt anordnad, mellan två koaxiella ringformiga bassängväggar avgrän-

sad cirkulärcylindrisk kondensationsbassäng, i vilken ett flertal avblåsnings-

rör är anordnade med sina nedre ändar under vattenytan, under det att varje 

5 bassängvägg utgöres av en armerad betongvägg med ingjutna, längs en övervägande 

del av bassängväggens böjd förlöpande, långsträckta, vertikala och periferiellt 

efter varandra anordnade fästorgan, vid vilka ett foder av metallplåt är fast-

svetsat, innehållande minst ett i kondensat ions bas s ängen utmynnande sugrör, som 

är försett med en i kondensationsbassängen anordnad sil och anslutet till låg-

10 tryckssidan hos en pump, vars högtryckssida är ansluten till ett inom reaktor-

inneslutningen befintligt strilsystem. 

Ovannämnda sil skall vid ett postulerat rörbrott kunna hindra rörisoleringen, 

vanligtvis mineralull, att via kondensationsbassängen komma in i härdkylsyste-

met, Det är då av stor betydelse att silen är i stånd att uppta en stor mängd 

15 föroreningar utan att igensättas så mycket att dess genomsläppningsfÖrmåga för 

vatten blir otillräcklig. För stor igensättning kan medföra att strilsystemens 

pumpar kaviterar, 

I kända filteranordningar av ovannämnda typ är varje sugrör försett med en till 

sugröret fästad, i huvudsak som en cylinder utformad sil, varvid cylinderaxeln 
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sammanfaller med sugrörets mittlinje, Undersökningar som uppfinningen bygger på 

har visat att förhållandet mellan silens area och den genom silen sugna vatten-

mängden hör ökas väsentligt. Undersökningar har även visat att dylika silar, 

utförda med tillräcklig silarea, men med konventionell form och placering, kan 

5 utsättas för otillåtligt stor påkänning vid blåsning genom de i kondensations-

bassängen utmynnande avblåsningsrören. Vid en filteranordning enligt uppfin-

ningen reduceras denna påkänning dels genom att det av silen avgränsade ut-

rymmet utformas med relativt små horisontella avgränsningsytor, dels genom att 

de silkroppar som omsluter detta utrymme placeras på ställen där tryekvågomas 

10 amplitud är .relativt liten, dvs på mycket kort avstånd från någon av de båda 

koaxiella, cylindriska väggarna, vilka avgränsar kondensationsbassängen. Där-

igenom vinnes även den fördelen, att en pålitlig av3tyvning och fasthållning 

av silkroppen kan erhållas med hjälp av korta mekaniska förbindelser mellan 

denna och en närliggande cylindrisk bassängvägg. 

15 Vad som kännetecknar uppfinningen framgår av bifogade patentkrav. 

Uppfinningen skall i det följande beskrivas under hänvisning till bifogade sche-

matiska ritningar, där en första utföringsform är visad på fig 1, 2, 3, 4 och 5» 

där fig 1 i förenklad perspektivskiss visar en reaktorinneslutnlng försedd med 

en filteranordning enligt uppfinningen. Fig 2 visar i radioli vy den yl; tie ririg-

20 formiga väggen i reaktorinneslutningens kondensatiönsbassäng, under det att ring-

väggen och tillhörande cirkulärt förlöpande silytor är utbredda i ett plan. Fig 3 

visar ett partiellt horisontalsnitt längs 1II-I11 på fig 2. Fig 4 visar en detalj 

av fig 3» och fig 5 en detalj av fig 4. 

En andra utföringsform av uppfinningen är visad på fig 6,7,3 och 9, varvid 

25 fig 6 visar en filteranordning enligt uppfinningen i radiell vy och fig 7 ett 

horisontellt snitt längs VII-VII på fig 6. Fig 8 visar samma anordning sedd 

ovanifrån och fig 9 i tangentiell vy. 

Vid beskrivning av den på fig 1, 2, 3» 4 och 5 visade utföringsformen av upp-

finningen betecknar 1 en reaktortank som är omgiven av en reaktorinneslutning 2, 

30 som innehåller en vattenfylld kondensationsbassäng 3» som är avgränsad mellan 

en radiellt inre cirkulärcylindrisk vägg 4 och en radiellt yttre cirkulärcylind-

-risk vägg 5. Väggarna 4 och 5 är försedda med var sitt foder 6 av fostfritt stål 

i form av relativt tunn plåt, som är fastsvetsad till långsträckta vertikala 

fästelement 7, vilka är ingjutna i betongen och fastsvetsade till betongens arme-

35 ring 8. Vid ett postulerat rörbrott i ledningar (ej visade) anslutna till reak-

tortanken blåses ångvattenblandning ned i kondensationsbassängen 3 via ett flertal 
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vertikala avblåsningsrör 9» vilka är aiiordnade med sina nedre öppningar under 

kondensationsbassängens vattenyta. Samtidigt startar ett flertal pumpar 14. 

Ett flertal sugrör 11 är förda genom väggen 5 och anslutna till var sitt i kon-

densationsbassängen 5 befintligt silutrymme 12, vilket i huvudsak avgränsas av 

silytor 1J i form av perforerad plåt. Sugrören 11 är anslutna till lågtrycks-

sidorna hos ett flertal pumpar 14» vilka med högtryckssidorna är anslutna till 

ett flertal strilrör 15 av vilka några är avsedda för strilning av reaktorinne-

slutningen och några för strilning av reaktorhärden. Åtminstone några av de inom 

reaktorinneslutningen befintliga rörledningar är försedda med värmeisolering i 

form av mineralullsskålar eller madrasser, vilka är omslutna av ett hölje av 

aluminiumplåt. Tid postulerat rörbrott föreligger risk för att mineralull skall 

kunna tillföras kondensationsbassängen. De i denna anordnade silenheterna är 

avsedda att förhindra transport av lösriven mineralull till reaktorhärden. 

Fig 2 och 3 motsvarar en ringsektorn på 45°» som i likhet med kondensationsbas-

sängens övriga sju sektorer är försedd med ett sugrör 11 och en motsvarande sil-

enhet. Varje silenhet har en silvägg 13 som utgöres av korrugerad perforerad 

plåt, vars olika partier ligger i vertikalplan. Silväggen 13 avgränsar tillsam-

mans ett parti av den med foder 6 försedda bassängväggen 5 samt med hjälp av 

horisontell takplatta 16 och två horisontella golvplattor 17 ooh 17' ett silut-

rymme 12, i vilket sugröret 11 är infört. Silväggen 13 är fästad till bnsn.'ing-

väggen med hjälp av ett flertal tangentiellt efter varandra anordnade, till var 

sitt fästelement 7 fastsvetsade, i ett radialplan anordnade stagplattor 18. 

Det genomsnittliga vinkelavståndet mellan närliggande stagplattor bör vara 

mindre än 9°» företrädesvis mindre än 5°. Genom att avståndet mellan stagplat-

torna 18 är så litet, har det möjliggjorts att utföra silväggen 13 med så stor 

korrugering, att den effektiva silytan därigenom ökar med minst 30 /£, vanligtvis 

med mera än éo fa. Silväggen är p g a korrugeringen i sig själv mycket efter-

givande, men hindras med hjälp av de tätt anordnade stagplattorna 18 från att 

lösrivas från eller slås mot kondensationsbassängens yttervägg av de explosions-

artade trycksvängningar som kan uppstå vid blåsning genom avblåsningarören 9. 

Stagplattorna 18 är fästade vid baasängväggen med stor tillförlitlighet, och 

som det framgår av fig 5 fordras det relativt komplicerade fästanordningar. 

Dessa resulterar emellertid icke i någon nämnvärd komplikation för den på fig 

1, 2 och 3 visade filteranordningen, eftersom fästanordningarna endast, eller 

i övervägande grad, utgöres av ett flertal fästelement 7» vilkas primära uppgift 

är att fästa plåtfodret 6 till betongväggen 5» och vilka alltså förefinnes obe-

roende av om silanordningen är utförd enligt uppfinningen eller konstruerad på 

annat sätt. Varje fästorgan 7 är anordnat längs en övervägande del av höjden av 

den bassängvägg, i vilken det är ingjutet, och består företrädesvis av en enda 

sammanhängande skena* men kan även utgöras av ett flertal axiellt efter varandra 

anordnade, med i huvudsak samma tvärsnitt utformade delar. 
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Medelavståndet mellan den ringformiga Uia sängväggen 4 och silväggen 13 är 

minst fem gånger så stort som medelavståndet mellan denna och bassängväggen 5. 

Silutrymmets 12 maximala utsträckning i axiell och tantentiell led är minst 

tre gånger dess maximala utsträckning i radiell led. 

5 Vid den på fig 6, 7, 8, 9 visade utföringsformen av uppfinningen utgöres varje 

silenhet av två i huvudsak parallellt med varandra och i vertikalplan anordnade 

si1väggar 21 och 22 av korrugerad, perforerad plåt, vilka är fastade till en | 

ram 23, och tillsammans med denna och två takplattor 24 och två golvplattor 25 

avgränsar ett silutrymme ;20, i vilket ett tryoktätt infört sugrör 26 utmynnar. 

10 Silväggarna 21 och 22 är inbördes förbundna med hjälp av ett flertal i olika 

vertikalplan anordnade stagplattor 27 och ett flertal i olika horisontalplan 

anordnade stagplattor 28. På samma sätt som vid den på fig 1, 2, 3, 4, 5 be-

skrivna utföringsformen av uppfinningen är bassängväggen 5 försedd med ett fler-

tal fästorgan 7. Varje fästorgan 7 är förbundet med ett flertal stag 29, vilka 

15 är fördelade längs en övervägande del av silytornas höjd, och anslutna till var 

sin stagplatta 28.-Ramen. 23 är upphängd i en konsol 30. 

PATMfflAV 

Pilteranordning för en i en reakfcorinneslutning (2).koaxiellt anordnad, 

mellan två koaxiella, ringformiga bassängväggar avgränsad, cirkulärcylindrisk 

kondensationsbassäng (3) i vilken ett flertal avblåsningsrör (9) är anordnade 

med sina nedre ändar under vattenytan, under det att varje bassängvägg utgöres 

av en armerad betongvägg (4, 5) med ingjutna, längs en övervägande del av bas-

sängväggens höjd förlöpande, långsträckta, vertikala och periferiellt efter 

varandra anordnade fästorgan (7), vid vilka ett foder (6) av metallplåt är fast-

svetsat, innehållande minst ett i kondensationsbassängen (3) utmynnande sugrör 

(11), som är försett med en i kondensationsbassängen anordnad sil och anslutet 

till lågtryckssidan hos en pump (i4), vars högtryckssida är ansluten till ett 

inom reaktorinneslutningen befintligt strilsystem (15)> k ä n n e t e c k -

n a d därav, att nämnda sil innehåller en silvägg (13) av veckad ooh i 

huvudsak i vertikalplan anordnad perforerad plåt, varvid nämnda silvägg (13) 

utgör en del av avgränsningsytan för ett silutrymme (12), i vilket sugröret (11) 

utmynnar, under det att nämnda silutrymme (12) både i axiell och tangentiell led 

har en maximal utsträckning som är minst tre-gånger dess maximala radiell-a dimen-

sion, och att medelavståndet från den ena av de båda ringformiga bassängväggarna 

(4, 5) till nämnda silvägg (13) är minst fem gånger så stort som medelavståndet 

mellan silväggen (15) och den andra ringformiga bassängväggen, varvid nämnda 
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silvägg (13) är mekaniskt förbunden med den närmaste av de ringformiga bassäng-
väggarna (4, 5) medelst ett flertal i denna fästade, längs en övervägande del av 
silväggens höjd anslutna stag (18), vilka är fastsvetsade vid samtliga eller ett 
övervägande antal av de nämnda fästorganen (7), som ligger inom samma ringsektor 
som nämnda silvägg (13)> och i den närmaste av de ringformiga bassängväggarna 
(4, 5). 

ANFÖRDA P U B L I K A T I O N E R : 
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Fig. 3 
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Fig. 8 


