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Dvoutahový vortikální tělesový výměník tepla pro výrobu přehřáté póry 
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Vynálezem je dvoutahový vertikální tělesový výměník tepla pro výrobu přehřáté péry 
v mezitrubkovém prostoru, který je určen zejména pro jaderné elektrárny a teplárny. 

V současné době známé a používané výměníky tepla pro výrobu přehřáté páry jsou růz-
ného provedeni. Nejpoužlvanějfií jsou průtlačné vertikální tělesové výměníky, ve kterých 
jsou teplosměnné trubky uspořádány do jednotahováho svazku, připojeného ke dvěma trubkov-
nicím deskovým nebo válcovým, které jsou umístěny nahoře a vespod rubkového svazku. Spo-
jovacím členem těchto trubkovnic je bu3 vnější pláší nebovnitřní spojovací potrubí. Každá 
z těchto součástí v důsledku jiné své střední teploty i jiného mateciálu dilatuje jjinak 
než teplosměnné trubky a pro vyrovnání těchto rozdílů se teplosměnné trubky provádějí 
jako Sroubovice nebo jiné prostorové tvary, což jsou při velkém množství a různých cel-
kových délkách trubek výrobně složité a obtížné tvary. Druhým známým řeěením je vertikál-
ní výměník tepla navýrobu přehřáté péry průtlačným způsobem s trubkami tvaru "UH, zakot-
venými v horizontálnlu.deskové trubkovnici umístěné dole, kde sekundární strana je uspo-
řádána jako dvoutahové, přičemž první tah ve směru zdola nahoru pracuje jako ekonomizér 
a odpařovák a druhý tah shora dolů jako přehřívák. U obou uvedených typů je do přehříváku 
zavedena vlhké pára, a proto v něm probíhá odpařeni kapek, které pára přináóí sebou. 
Zde se jednak snižuje konečný efekt přehřátí odpařováním páry při nízkém součiniteli 
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přestupu tepla a dále dochází ke zvýšení koncentraci příměsi v odpařované vodě, což zvy-
šuje nebezpečí korozí v oblasti dokončení odpařování. Dále je v oblasti krize varu, která 
vtomto výměníku zákonitě existuje, zvýšené nebezpečí vysokocyklové tínavy materiálu teplo-
směnných trubek v dŮBledku změn tepelného toku ve stěně trubky. 

Uvedené nevýhody odstraňuje dvoutahový vertikální tělesový výměník tepla pro výrobu 
přehřáté páry, který má teplosměnnou plochu vytvořenou paralelními trubkami tvaru "U", 
rozdělený na sekundární straně přepážkou na dvě části, kde dohřívák a odpařovák tvoří 
první tah a přehřívák druhý tah, podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že mezi 
prvním tahem a druhým tahem jsou zapojeny separátory páry, připojené svým vatupea k hor-
nímu konci prvního tahu, výstupním hrdlem páry separátoru páry spojeným s druhým tahem 
m výstupem odseparované vody ze separátoru páry spojeným meziválcovým prostorem a prostorem 
prvního tahu nad trubkovnicí. 

Toto uspořádání mé obě základní teplotechnické výhody výměníků tepla pro výrobu 
přehřáté páry, nebol jednak pracuje systémem protiproudu při přehřívání syté páry a dále 
má mezi odpařovák a přehřívák umístěnou přepážku se separátory páry, které z mokré páry 
oddělí vlhkost a do přehříváku vstupuje sytá pára. Navíc u těchto výměníků tepla je možno 
odpařování vody přeruSit dříve, než je dosaženo krize varu a sdílení tepla pak neprobíhá 
v oblasti sníženého přestupu tepla. Současně s tím je odstraněno nebezpečí porušení ma-
teriálu teplosměnných trubek v důsledku vysokocyklové únavy náhlými změnami teplot a te-
pelného toku v místech krize varu a s-tím i zvýšené nebezpčeí koroze v oblasti vysokých 
koncentrací příměsi kotlové vody, především chlorových iontů. Dále předmětná konstrukce 
umožňuje provést první a druhý tah s různým počtem teplosměnných trubek konstrukcí tvaru 
dělicí přepážky tak, že některé teplosměnné trubky jsou oběma rameny přiřazeny k prvnímu 
tahu a jiné mají první rameno ve směru proudění primárního teplonositelo přiřazeno k dru-
hému tahu a druhé rameno k prvnímu tahu. Tímto uspořádáním lze dosáhnout plného využití 
teplosměnné plochy, nebol v přehříváku je možno jednsk zvýěit rychlost přehříváné páry 
a déle lze dosáhnout optimální teplotní spád na konci přehříváku. 

Příklad uspořádání výměníku podle vynálezu je znázorněn na připojených výkresech 
kde obr. 1 představuje schéma výměníku v podélném řezu, obr. 2 a 3 půdorysné řezy různého 
uspořádání teplosměné plochy, a obr. 4 a 5 znázorňují schéma provedení výměníku tepla se 
separátory umístěnými mimo tlakovou nádobu výměníku. 

Výměník tepla je na--primární straně vytvořen vstupním hrdlem 1 a výstupním hrdlem £ 

primárního teplonositele, tlakdvým plóštěm vstupní komory*2 a výstupní komory trubkov-
nicí 2, a svazkem teplosměnných trubek i. Sekundární strana je dále vytvořena tlakovým 
pláštěm 6., vstupním hrdlem £ napájecí vody, odváděči troubou 10 avýstupním hrdlem 20 
přehřáté páry a vestaveb, popsaných v dalším. Trubky i teplosměnné plochy vytvářejí na 
sekundární straně první tah 12., kde je dbhřívák a dopařovák, a druhý tah 18, kde je pře-



3 

192 274 
hřívák. Oba tahy 12,, i® jsou od sebe těsně odděleny přepážkou 2Jji a částí 8 beztlakového 
pióště ;L4, přiléhajícího ke druhému tahu 18 teplosměnné plochy. Přepážka 15 a odpovídají-
cí část 8 beztlakového pláStS 1£ jsou protaženy až do sběrného prostoru 21 páry, kde vy-
tvářej! vstupní kanál suché páry do druhého tahu J8 teplosměnné plochy. Do sběrného pro-
Btoru páry 21, je zaveden parní výstup separátorů 12 P^iy umístěných na horizontální pře-
pážce ]L£, ktená uzavírá nahoře prostor prvního tahu 17 a .je proto spojena s beztlakovým 
pláStěm 14 a přepážkou 

Na obr. 2 je znázorněn tvar prvního tahu 1J, a druhého tahu 18 teplosměnné plochy v 
případě, že dělicí přepážka prochází rovinou symetrie trubek 2, teplosměnné plochy a 
dělí výhřevnou plochu na polovinu, pokud se týká počtu trubek i, procházejících celým 
průžezem výměníku tepla. Bp obr. 3.ije zobrazen případ, kdy druhý tah 18 teplosměnné plochy 
je vytvořen pouze částí trubek pravé poloviny řezu výměníkem tepla, čehož je dosaženo 
vytvarováním přepážky 15. 

Při provozu výměníku tepla vstupuje primární teplonositel vstupní trubkou jL do vstup-
ní komory 2, ve směru Šipky A. Ve vstupní komoře je primární teplonositel zaveden do jednot-
livých teplosměnných trubek jj. výhřevné plochy. Primární teplonosné médium prochází trubkami 

a po předání tepla proudí do výstupní komory £ a hrdlem j> odtéká ve směru Šipky B z vý-
měníku tepla. Voda sekundární strany vstupuje do výměníJcu tepla hrdlem £ ve směru Šipky C. 
V meziválcovém prostoru 16 mezi tlakovým pláStěm 6 a beztlakovým pláštěm 1£ se vstupující 
voda mísí s cirkulační vodou přitékající od separátorů 12 páry. Po promísení vstupuje 
sekundární voda mezerou raži beztlakovým pláStěm 1£ a trubkovnicí Z, do prvního tahu 17 
teplosměnné plochy výměníku tepla. V další části prvního tahu 12, teplosměnné plochy je se-
kudnární voda odpařována a parovodní směs prochází separátory 12, ve kterých je oddělo-
vána voda, která je navrácena meziválcovým prostorem 16 dolů k trubkovnici "]_. Pára ze 
aeparátorů 12 páry proudí přes sběrný prostor 21 páry do druhého tahu 18 teplosměnné 
plochy, ve které je přehřívána. Prostorem druhého tahu 18 výhřevné plochy prochází odvádě-
či trouba JO, do které přehřátá pára vstupuje nad trubkovnicí 2. a výstupním hrdlem 20 

ve směru äipky D opouStí výměník tepla. 
V případě provedení výměníku tepla se separátory umístěnými mimo tlakovou nádobu výměníku, 
viz obr* 4 je možno volit průměr tlakové nádoby výměníku pouze s ohledem na svazek teplo-
směnných trubek a potřebný prostor pro dokonalou separaci páry vytvořit připojením potřeb-
ného počtu separátorů vně nádoby. Tím je možné i prc nižší tlaky vyráběné péry nezvětšovat-
průměr tlakové nádoby výměníku v separační části, což je zvláStě výhodné z hlediska dopra-
vy výměníků velkého jednotkového výkonu. 

Primární část tohoto výměníku je shodná s prvním příkladem výměníku uvedeným na obr. 
1, obr. 2 a 3. Sekundární strana je tvořena tlakový* pláStěm 6, separátory ^2 páry, které 
jsou umístěny v přídavných tlakových nádobách ĵji přiváděčími hrdly 24. které při,védují 
parovodní směs do separátorů J.2. spádovými trubkami ££ zaústěnými do tlakové nádoby 
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děrovanými.přepážkami 20, a 32, kanálem 10 přehřáté páry a výstupním hrdlen 20 pře-
hřáté páry. Parovodní' směs vyrobená v prvním tahu teplosměnné plochy parogenerátoru 
je od-ráděclmi hrdly 2± zavedena do separátorů 12 páry umístěných vně tlakové nádoby 6 
parogenerátoru. Separátory ]L2 péry jsou mezi sebou propojeny propojovacím potrubím 26. 
Voda odloučená v separátorech 12 páry je směňována s napájecí vodou vstupující do sepa-
rátorů 3,2 ve' směru ôipiky "C" přívodem napájecí vody Cirkulační voda je ze séparé torů 
12 páry odváděna spádovým potrubím 22. do prostoru 16 mezi tlakovou nádobou 6 a beztlako-
vým pláštěm parogenerátoru, kterým je dále zavedena přes mezeru Ji d o mezitrubkového 
prostoru prvního tahu 12, kde je odpařovánav Pára je ze separátorů 12 páry hrdlem odvodu 
25 páry zavedena do mezitrubkového prostoru ££ parogenerátoru nad děrovanou přepážkou 31 • 
odkud je vedena do mezitrubkového prostoru druhého tahu 18, kde je přehřívána. Rozdělovači 
děrovanou přepážkou 22 j® pára rovnoměrně rozdělena po celém průtočném průřezu. Přehřátá 
pára je ze spodní části mezitrubkového prostoru druhého tahu 18. otvory 22 zavedena do 
odváděcího prostoru 21 tvořeného kanálem 10 přehřáté páry s výstupním hrdlem 20 přehřáté 
páry, kde ve směru Šipky D opouStí parogenerátor. 

\ 

P R E O M li T V Y N L L S Z U 

Dvoutahový vertikální tělesový výměník tepla pro výrobu přehřáté páry, který má te-
plotoěnnou plochu vytvořenou paralelními trubkami tvaru "U", rozdělený na sekundární stra-
ně přepážkou na dvě části, kde dohřívák a odpařovák tvoři první tah a přehřívák druhý tsh, 
vyznačený tlm, Že mezi prvním tahem (17) a druhým tahem (18) jsou zapojeny separátory 
(12) páry, připojené svým vstupem k hornímu konci prvního tahu (17), výstupním hrdlem 
páry separátoru (12) páry spojené a druhým tahem (18) a výstupem odseparované vody ze se-
parátoru (12) páry spojené s meziválcovým prostorem (16) a prostorem prvního tahu (17) nad 
trubkovnici.(7)• 
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