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Foreliggende oppfinnelse gjelder et sjøkraftanlegg med 

et kjernekraftverk som omfatter en vannkjølt kjernereak-

tor og en dampturbin drevet av den damp som frembringes 

av reaktoren, samt med et varmekraftverk som utnytter 

temperaturforskjellen mellom sjøvannet på den ene side 

og den avgitte damp fra dampturbinen samt det varme reak-

torkjølevann på den annen side. 

Fra en artikkel i tidsskriftet IEEE Spectrum, bind 10, 

nr. 2 (februar 1973), sidene 44-51 er det kjent et så-

dant kjernekraftverk, som er utstyrt med en lukket kjøle-

krets for bortføring av reaktorvarme fra kraftverket. 

Ved den intime kontakt med reaktorbreselet blir imidler-

tid kjølemidlet i denne krets radioaktivt. Varme fra 

denne første kjølekrets avgis derfor over varmevekslere 

til en annen kjølekrets, hvorfra oppvarmet sjøvann over 

kondensatorer føres tilbake til sjøen, eventuelt etter 

å ha vært utnyttet for en viss kraftproduksjon. 

Det største problem i forbindelse med sådanne kjernekraft-

verk som er kjølt med sjøvann er at det oppvarmede vann 

etter avkjøling av kjernereaktoren tilbakeføres til sjøen, 

således at det kan oppstå varmtvannsforurensning av de 

nærJiggende sjøområder. På denne bakgrunn av denne kjente 

teknikk er det et hovedformål for foreliggende oppfinn-

else å utnytte:det oppvarmede kjølevann etter avkjøling 

av kjernereaktoren sammen méd damp frembragt av kjerne-

reaktoren for mer hensiktsmessig energiproduksjon, for 

derved å avkjøle det varme kjølevann og eliminere den 

ovenfor nevnte varmtvannsforurensning samt oppnå øket 

virkningsgrad for anlegget som helhet. 

Dette oppnås ved et sjøkraftanlegg av ovenfor angitt art 

i henhold til oppfinnelsen ved at varmekraftverket har 

et arbeidsmedium-kretsløp som er skilt fra kjernekraft-

verket og omfatter en varmeveksler for oppvarming .av 

arbeidsmediet ved hjelp -av det varme reaktorkjølevann, 

en fordampningsi-nnretning for fordamping av det opp-
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varmede arbeidsmedium ved hjelp av den avgitte damp fra 

dampturbinen i kjernekraftanlegget, en ytterligere darop-

turbin som drives av det fordampede arbeidsmedium, samt 

en kondensator anordnet etter denne dampturbin og kjølt 

av kaldt sjøvann. 

Ved et kraftanlegg konstruert i overensstemmelse med de 

ovenfor angitte retningslinjer i henhold til opp-

finnelsen, vil det være mulig å samle opp og bruke på 

nytt avgitt kjølevann fra kjernekraftverket uten til-

bakeføring av dette til sjøen, idet det oppvarmede 

kjølevann avkjøles ved at det anvendes som varmekilde 

for et arbeidsmedium i varmekraftverket. Det eneste 

som er nødvendig å avgi fra sjøkraftanlegget som hel-

het er det kolde vann som er tatt opp fra havdypet og 

anvendt for avkjøling og kondensering av nevnte arbeids-

medium i varmekraftverket. Da således avløpsvannet fra 

kraftverket i henhold til oppfinnelsen kan begrenses til 

sjøvann som, skjønt det til en viss grad vil være opp-

varmet, fremdeles har så lav temperatur at det ikke vil 

by på langt nær samme problemer for omgivelsene som 

det oppvarmede kjølevann fra kjernekraftverket, vil 

faren for varmtvannsforurensning av de nærliggende 

sjøområder hovedsakelig være eliminert. Den damp som 

avgis fra kjernekraftverket er vanndamp som allerede 

er utnyttet for drift av dampturbiner, men ennå ikke er 

ført inn i anleggets kondensator. Utnyttelse av denne 

damp sammen med oppvarmet kjølevann fra kjernekraftverket 

som varmekilde for arbeidsmediet i .varmekraftverket, vil 

ai yttligere effekt i tillegg til utgangseffekten fra kjernekraft-

verket, således at energiproduksjonen for anlegget sem helhet vil øke. 

Ytterligere særtrekk og fordeler ved foreliggende oppfinn-

else vil bli bedre forstått ut fra den etterfølgende be-

skrivelse av foretrukkede utførelse under henvisning til 

de vedføyde tegninger, hvorpå: 
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Fig. 1 viser skjematisk og sett fra siden en første 

utførelse av foreliggende oppfinnelse, 

Fig. 2 er en forklarende skisse av det varmekraftverk som 

inngår i denne første utførelse, 

Fig. 3 er en forklarende skisse av det tilsvarende arran-

gement for en annen utførelse av oppfinnelsen, 

Fig. 4 viser det tilsvarende arrangement for en tredje 

utførelse av oppfinnelsen, og 

Fig. 5 viser en skisse av et lignende arrangement i en 

fjerde utførelse av oppfinnelsen. 

I fig. 1 er det vist et damanlegg 1 oppbygd på et under-

vannsskjær eller rev som rager opp fra sjøbunnen. Det 

avdemmede område er ved hjelp av en skillevegg 2 oppdelt 

i et reservoar 3 for mottagelse av kjølevannet fra en kjerne-

reaktor, samt et annet reservoar 4 hvori det oppsamles 

sjøvann fra havdypet. Et vannkjølt kjernekraftverk 5 er 

anordnet flytende på kjølevannet i reservoar 3. I reser-

voaret 4 munner det videre ut en øvre ende 6b av et under-

vannsrør 6, hvis nedre ende er åpen ut mot havdypet ved 

sjøbunnen 7. Et luftrør 9 står i forbindelse med en 

kompressor 8 på demningen og er tilsluttet nevnte under-

vannsrør ved sin nedre ende samt med passende mellomrom 

langs røret. Når således luft presses inn i undervanns-

røret 6 gjennom luftrøret 9 ved hjelp av kompressoren 8, 

vil det i undervannsrøret 6 oppstå stigende luftbobler, som 

vil skyve sjøvannet i røret oppover, således at vann ved 

en temperatur omkring 4°C fra sjødypet drives inn i reser-

voaret 4 ved hjelp av en såkalt boblepumpe. Kompressoren 

8 drives av en drivmotor 10. Det kolde vann i reservoaret 

4 føres gjennom røret 12 til et varmekraftverk 11 anordnet 

i forbindelse med det vannkjølte kjernekraftverk 5, og 

avgis deretter til sjøen utenfor damanlegget 1 gjennom 
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et rør 13. Oppvarmet kjølevann fra reservoaret 3 føres 

gjennom et innløpsrør 14 til varmekraftverket 11 og 

deretter tilbake til reservoaret 3 gjennom et rør 15. 

Varmekraftverket 11 vil nå bli beskrevet under henvisning 

til fig. 2. Arbeidsmediet som anvendes i varmekraftverket 

11 kan være en fluor-forbindelse som har kokepunkt vesent-

lig lavere enn vann ved samme trykk (f.eks. freon R-ll 

med et kokepunkt på omkring -4°C ved atmosfæretrykk), 

eller eventuelt ammoniakk, som kan anvendes i visse 

tilfeller. Dette arbeidsmedium oppvarmes i en varmeveks-

ler 16, hvor det kommer i kontakt med en spiral 17 som 

fører oppvarmet kjølevann fra reservoaret 3. Det således 

oppvarmede arbeidsmedium overføres så til en dampgenerator 

19 ved hjelp av en pumpe 18. Hele eller en del av den 

dampmengde S som avgis fra kjernekraftverkets dampturbin 

tilføres dampgeneratoren 19 gjennom et rør 20, og etter 

at dampen har passert gjennom spiralen 21 føres den til 

kraftverkets kondensator gjennom et rør 22. I dampgene-

ratoren 19 kommer arbeidsmediet i kontakt med spiralen 21, 

og oppvarmes derved ytterligere for omforming til damp. 

Arbeidsmediet i dampform tilføres så en turbin 24 som er 

forbundet med en elektrisk generator 23, for drift<av 

turbinen og frembringelsen av elektrisk effekt. Arbeids-

mediet vsixømmer deretter inn i en kondensator 25, hvor 

det avkjøles i kontakt med en spiral 26 som gjennomstrøm-

mes av koldt vann fra reservoaret 4, således at dampen 

tilbakeføres til væske som derpå lagres i en mottager-

tank 27, hvorfra mediet for fornyet oppvarming føres til-

bake til varmeveksleren 16 ved hjelp av en sirkulasjons-

pumpe 28. 

Da utløpsvannet fra anlegget som helhet i denne utførelse 

er begrenset til vann som er pumpet opp fra havdypet og 

bare er ført gjennom kondensatoren 25, vil avløpsvannets 

temperatur være lav og det vil ikke foreligge noen fare 

for varmtvannsforurensning av de omgivende sjøområder. 
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Det oppvarmede kjølevann som har passert kjernekraft-

verket og befinner seg i reservoaret 3, utnyttes videre 

som en varmekilde for oppvarming av varmekraftverkets 

arbeidsmedium og derved avkjøling av kjølevannet, således 

at dets varmeinnhold utnyttes for frembringelse av 

elektrisk effekt. Da videre damp fra kjernekraftverket 

også utnyttes som varmekilde for fordampning av arbeids-

mediet før den tilføres kraftverkets kondensator, vil 

også den termiske virkningsgrad for anlegget som helhet 

øke. 

Hvis det foreligger fare for koldtvannsforurensning ved 

at det kolde vann fra havdypet etter at det har passert 

gjennom kondensatoren 25, avgis til de tilgrensende sjø-

områder gjennom røret 13, kan røret 13 forlenges ned til 

det havdyp hvorfra vannet ble pumpet opp. Før utslipp av 

dette vann kan det alternativt blandes med varmt vann, 

f.eks. en del av det vann som sirkulerer gjennom kjerne-

kraftverkets kondensator, varmt kjølevann fra kjerne-

reaktoren eller varmt utløpsvann som har passert gjennom 

varmeveksleren 16 i varmekraftverket, for derved å gi 

utløpsvannet en temperatur tilnærmet lik det omgivende 

sjøvann. På denne måte er det mulig å hindre såvel 

koldtvannsforurensning som varmtvannsforurensning. 

Det vil videre uten videre forstås at foreliggende sjøvann-

kjølte kjernekraftverk også kan være plassert på land 

nær kysten og i liten avstand fra havdyp på minst 300 

meter. Videre er det ønskelig at undervannsrøret 6 er 

varmeisolert. 

Skjønt en boblepumpe er vist anvendt for å pumpe opp vann 

fra havdypet til reservoaret kan også andre hensikts-

messige vannpumper anvendes for dette formål, bitter av-

kjøling-av kjernereaktoren kan videre det oppvarmede ; 

kj-ølevann føres direkte til varmeveksleren 16 før det 

avgis til reservoaret 3. 
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Fig. 3 viser en annen utførelse av anlegget i henhold 

til foreliggende oppfinnelse. I denne figur er alle 

deler påført samme henvisningstall som de tilsvarende 

deler i fig. 1 og 2. I denne annen utførelse er den 

elektriske generator 23, turbinen 24 samt kondensatoren 

25, som til sammen utgjør varmekraftverket 11, anordnet 

under havflaten for å unngå opp-pumping av sjøvann 

(koldt vann) ved gjennom av et langt undervannsrør 6. 

Da imidlertid varmeveksleren 16 og dampgeneratoren 19 er 

nær tilknyttet det tilordnede kjernekraftverk 5 ved sjøen, 

må det anordnes rørledninger 30 og 31 mellom disse sist-

nevnte komponenter og det undersjøiske turbinaggregat 

og kondensatoren 25. Disse rørledninger har da en lengde 

som tilsvarer undervannrøret 6, og det er derfor ønskelig 

at rørledningen 30 for føring av arbeidsmedium i damp-

form fra dampgeneratoren 19 til turbinen 24, er dekket 

med en ytre varmeisolasjon. En hermetisk tett beholder 

32 er anordnet for omslutning av turbinaggregatet, og 

henvisningstallet 33 angir en likeledes hermetisk tett 

beholder som omslutter kondensatoren 25, sirkulasjons-

pumpen 34 for koldt vann samt tilførselspumpen for kon-

densert arbeidsmedium. Da trykket i den hermetisk tette 

beholder 32 blir omtrent så høyt som gasstrykket i rør-

ledningen 30 på grunn av at arbeidsmedium (i dampform) 

vil lekke ut langs akslen i turbinen 24, o.l., kan ytter-

veggene for nevnte beholder være relativt tynne seiv om 

det ytre vanntrykk på beholderen tas i betraktning. Ut 

i fra dette synspunkt kan arbeidsmedium fra turbinen 24 

også avgis til den hermetisk sluttede beholder 33, hvor-

fra det kan tilføres kondensatoren 25. I stedet for-å . 

anvende to adskilte hermetiske lukkede beholdere 32 og 

33, kan således hele undervannsutstyret, inkludert tur-

binaggregatet og kondensatoren være innesluttet i en 

enkelt hermetisk tett beholder. 

Fig. 4 viser en tredje utførelse av anlegget i henhold 

til.foreliggende oppfinnelse, hvor turbinaggregatet, som 
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omfatter turbinen 24 og den elektriske generator 23, 

sammen med oppvarmings- og fordampningsinnretninger 

16, 19 for kondensert arbeidsmedium, er installert over 

havflaten. Da rørledningen 30 for fordampet arbeids-

medium i dette tilfelle ikke er ført gjennom sjøen, 

er det intet behov for kraftig varmeisolasjon samtidig 

som den termiske virkningsgrad økes. 

I de utførelser som er beskrevet ovenfor, anvendes det 

vann som oppsamles i reservoaret 3 på nytt som kjølevann 

for kjernekraftverket, men under sådanne forhold må det 

naturligvis sikres at vannet som tas inn fra reservoaret 

3 som kjølevann til kjernereaktoren har tilstrekkelig 

lav temperatur. Hvis imidlertid anvendelse av det opp-

varmede kjølevann etter avkjølingen av kjernereaktoren 

som oppvarmingmedium i varmeveksleren 16 i varmekraft-

verket ikke er tilstrekkelig til å senke kjølevannets 

temperatur i tilsiktet grad, kan overflaten av reservo-

aret 3 økes i omfang og/eller andre tidligere kjente 

midler anvendes for å oppnå øket varmeutveksling mellom 

luft og vann anvendes, for derved å øke den kjølevirk-

ning som oppnås ved varmeovergang mellom den omgivende 

luft og det vann som er lagret i reservoaret 3. Alter-

nativt kan det kolde vann som slippes ut gjennom det 

nevnte rør 13 blandes direkte med vannet i reservoaret 

3, eller anvendes som kjølemiddel i en varmeveksler for 

å senke temperaturen av det vann som lagres i reservo-

aret 3. Hvis de sistnevnte fremgangsmåter anvendes, kan 

også koldtvannsforurensning unngås, slik som i det tid-

ligere nevnte tilfelle. 

Fig. 5 viser en fjerde utførelse av anlegget i henhold til 

foreliggende oppfinnelse, hvor reservoaret 3, som direkte 

omgir den kraftproduserende kjernereaktor, er oppdelt i 

et antal l områder A0 - 1 til 40 - 4. Det er videre an-

ordnet <̂t første var-mefcraftverk 50 - .1 som genererer elek-

trisk effekt p?. grunnlag av temperat-urforsk jel len mellom 
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varmt vann utledet fra nevnte første område 4 0 - 1 , 

hvor oppvarmet kjølevann er oppsamlet etter avkjøling 

av kjernereaktoren, og koldt vann fra reservoaret 4, 

hvor det er oppsamlet sjøvann hentet opp fra havdypet. 

Oppvarmet kjølevann som har passert gjennom det første 

varmekraftverk 50 - 1 og hvis temperatur er blitt senket 

2 - 3°C, lagres i det annet område 40 - 2, og forholds-

vis varmt vann fra dette område sammen med koldt vann 

uttappet fra reservoaret 4 anvendes for frembringelse 

av elektrisk kraft i et annet varmekraftverk 5 0 - 2 . 

På samme måte anvendes forholdsvis varmt vann lagret i 

området 40 - 3 og koldt vann fra reservoaret 4 for drift 

av et tredje varmekraftverk 50 - 3, og så videre. Ved 

et sådant arrangement tillater et hensiktsmessig antall 

kraftproduserende varmekrafttrinn effektiv utnyttelse 

av den termiske energi i det oppvarmede kjølevann fra 

kjernekraftverket, således at det oppnås størst mulig 

økning av den termiske virkningsgrad. Da det avkjølte 

vann som er oppnådd i det siste reservoarområdet 4 0 - 4 

direkte kan anvendes på nytt som kjølevann i kjernekraft-

verket, kan således kjernekraftverkets kjølevann sirkul-

eres i helt lukket krets. Alternativt kan det kjølevann 

som har passert som kjølemedium gjennom alle varmekraft-

trinn, slippes direkte ut til de omgivende sjøområder, 

da det er mulig å senke temperaturen av dette utløpsvann 

i så sterk grad at det på ingen måte vil bevirke varmt-

vannsforurensning. 

Som varmemedium i hvert av varmekrafttrinnene i den fjerde 

utførelsesversjon, kan i tillegg damp fra kjernereaktoren 

utnyttes etter at den har passert vedkommende dampturbin, 

slik det er beskrevet i de tidligere angitte utførelser. 
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PATENTKRAV 

1. Sjøkraftanlegg med et kjernekraftverk som omfatter 

en vannkjølt kjernereaktor og en dampturbin drevet av 

den damp som frembringes av reaktoren, samt med et varme-

kraftverk som utnytter temperaturforskjellen mellom 

sjøvannet på den ene side og den avgitte damp fra damp-

turbinen samt det varme reaktorkjølevann på den annen 

side, 

k a r a k t e r i s e r t . v e d at varmekraftverket (11) 

har et arbeidsmedium-kretsløp som er skilt fra kjerne-

kraftverket (5) og omfatter en varmeveksler (16) for opp-

varming av arbeidsmediet ved hjelp av det varme reaktor-

kjølevann, en fordampningsinnretning (19) for fordamp-

ing av det oppvarmede arbeidsmedium ved hjelp av den 

avgitte damp fra dampturbinen i kjernekraftanlegget (5), 

en ytterligere dampturbin (24) som drives av det for-

dampede arbeidsmedium, samt en kondensator (25) anordnet 

etter denne dampturbin (24) og kjølt av kaldt sjøvann. 

2. Kraftanlegg som angitt i krav 1, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at arbeidsmedium-krets-

løpet omfatter et arbeidsmedium med tilstrekkelig lavt 

kokepunkt under vannets kokepunkt, særlig fluorforbind-

elser med lavt kokepunkt eller ammoniakk. 

3. Kraftanlegg som angitt i krav 1 eller 2, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at varmekraftverket (11) 

er anordnet sammen med kjernekraftverket (5) ved sjøens 

overflate, mens det er anordnet en undervannledning samt 

anordninger (9) for tilførsel av kaldt vann fra sjødypet 

gjennom undervannsledningen. 

4. Kraftanlegg som angitt i krav 1 - 3, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at det -omfatter et res-

ervoar (3J for oppsamling av oppvarmet reaktorkjølevann 

-samt et ytterligere reservoar -<4) for oppsamling av kaldt 

vann fra havdypet, idet utstyr (12, 14) er anordnet for å 
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føre henhv. oppvarmet kjølevann og kaldt vann fra disse 

reservoarer til varmekraftverket (11) for opprettelse av 

nevnte temperaturforskjell, 

5. Kraftanlegg som angitt i krav 1 - 4 , 

k a r a k t e r i s e r t v e d at en boblepumpeinn-

retning (8, 9) er anordnet for innføring av trykkluft i 

undervannsledningen (6). 

6. Kraftanlegg som angitt i krav 1 - 5 , 

k a r a k t e r i s e r t v e d at kondensatoren (25) 

er anordnet under sjøens overflate. 

7. Kraftanlegg som angitt i krav 1 - 6 , 

k a r a k t e r i s e r t v e d at kondensatoren (25) 

og den ytterligere dampturbin (24) sammen med minst en til-

ordnet elektrisk generator (23) er anordnet under sjøens 

overflate, mens varmeveksleren (16) og fordampningsinnret-

ningen (19) er anordnet over sjøens overflate. 

8. Kraftanlegg som angitt i krav 7, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at dampturbinen (24) 

og generatoren (23) på den ene side samt kondensatoren 

(25) på den annen side er anordnet i hver sin akskilte 

hermetisk lukkede beholder (32, henhv. 33). 

9. Kraftanlegg som angitt i krav 1 - 8 , 

k a r a k t e r i s e r t v e d at det er anordnet flere 

varmekraftanlegg (50-1, 50-2, 50-3) som gjennomstrømmes av 

det varme reaktorkjølevann i rekkefølge for oppvarming av 

kraftverkenes varmemedia og utnyttelse av nevnte tempera-

turforsk jell . 

10. Kraftanlegg som angitt i krav 9, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at reaktorkjølevannet 

etter utløpet fra det siste varmekraftverk (50 - 3) i 

rekken føres tilbake for kjøling av kjernereaktoren. 
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FigA 

Havflate 
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Fig. 5 
Vann for fornyet kjøling 
av kjernekraftverket 

oppvarmet kjøle- 4-Q~i 
vann fra 
kjernekraftverka 

4J-Z 4M-4-

30-1 50- Z 

Til sjøen 

50-3 

Til sjøen 
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