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ZAŘÍZENÍ К ROVNOMĚRNÉMU ROZDĚLENÍ JEDNOFÁZOVÍ NEBO 
DVOUFÁZOVÉ TEKUTINY DO ROTAČNÍHO VÁLCE 

Vynález se týká zařízení к rovnoměrnému rozdělení jednofázové nebo dvou-
fázové tekutiny do rotačního válce ze souosé vstupní válcové komory, do níž 
je tekutina přivedena přívodním potrubím položeným radiálně vzhledem к rotač-
nímu válci. Tímto rotačním válcem prochází souose výstupní trubka tekutiny 
nebo jedné ze dvou jejich fází. Vstupní průřezy rotačního válce jeou rovno-
měrně rozděleny po celé styčné ploše ležící v rozhraní rotačního válce a v-
stupní válcové komory nebo zabírají celou styčnou plochu. 

U některých typů svislých separátorů mokré páry zařazených mezi stupně 
turbiny jaderných elektráren se přivádí mokrá pára radiálně do vstupní válco-
vé komory, která tvoří horní část tělesa separátorů. Odvádí-li se mokrá pára 
do separačních zařízení dolů vstupními průřezy rozdelenými rovnoměrně po ce-
lé styčné ploše mezi vstupní válcovou komoru a vlastním eeparátorem, pak nej-
větší množství mokré péry bude proudit vstupními průřezy na opačné straně vý-
stupní trubky než je přívodní potrubí a nejmenší množství vstupními průřezy 
ležícími v blízkosti přívodního potrubí mokré páry. 

í 
Výše uvedený nedostatek je odstraněn zařízením к rovnoměrnému rozdělení 

jednofázové tekutiny do rotačního válce ze vstupní válcové komory, do níž je 
tekutina přivedena radiálně vzhledem к rotačnímu válci, přičemž výstupní trub-
ka tekutiny nebo jedné ze dvou jejich fází je uvnitř rotačního válce a s ním 
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souosé a vstupní průřezy do rotačního válce jsou rovnoměrně rozděleny po ce-
lé styčné ploše ležící v rozhraní rotačního válce a vstupní válcové komory 
nebo zabírají celou styčnou plochu podle vynálezu. Podstata vynálezu spočí-
vá v tom, že zařízení je tvořeno šroubovou plochou pravotočivou a šroubovou 
plochou levotočivou souosými a rotačním válcem a vstupní válcovou komorou 
зе středovým úhlem každé z obou šroubových ploch maximálně 180°. Jejich spo-
lečná povrchová přímka nejbližší ke styčné ploše leží na opačné straně vý-
stupní trubky, než je přívodní potrubí, v radiální rovině symetrie vstupní 
válcové komory procházející přívodním potrubím. 

Uspořádáním podle vynálezu se dosáhne zvláště v kombinaci s dalšími 
opatřeními jako naváděcími lopatkami, přibližně rovnoměrné velikosti tan-
genciální složky rychlosti tekutiny ve vstupní válcové komoře pod Oběma 
šroubovými plochami. Tím se zrovnoměrní i přetlak před vstupními průřezy do 
rotačního válce neboli separátoru, a tedy i průtočné množství jednotlivými 
vstupními průřezy. Navíc zařízení podle vynálezu samo vede k podstatnému 
snížení hydraulického odporu, a tím vyšší účinnosti celého energetického 
celku. 

Příklad provedení vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu, kde zna-
čí obr. 1 horní část svislého separátoru zařazeného mezi stupně turbiny ja-
derné elektrárny v nárysném řezu, obr. 2 v. bokorysném řezu - óbě šroubové 
plochy, včetně výstupní trubky zůstávají v pohledu, a obr. 3 v půdorysném 
řezu vedeném vodorovnou rovinou mezi horním dnem a vstupním prostorem. 

Přívodní potrubí ^ mokré páry z vysokotlakého stupně turbiny je vy-
ústěno radiálně do vstupní válcovné komory 2. Ta je zhora uzavřena horním 
dnem Ji, dole je připojena к rotačnímu válci 1, v příkladu provedení к tě-
lesu separátoru, s nímž se stýká ve styčné rovině Rotačním válcem 1, 
vstupní válcovou komorou 2 i horním dnem 2. je vedena souose výstupní 
trubka 5 páry zbavené vlhkosti, případně ještě přehřáté. Ve vstupní vál-
cové komoře 2 jsou umístěny pravotočivá šroubová plocha § a levotočivá 
šroubová plocha 3.. Obě šroubové plochy se stýkají u ústi přívodního 
potrubí 4 v nejvyšší radiální povrchové přímce ležicl v radiální rovině 
symetrie vstupní válcové komory 2, vedené přívodním potrubím ± a v nej-
nižší radiální povrchové přímce ležící v téže radiální rovině symetrie, 
avšak na opačné straně výstupní trubky V e etyčné ploše £ jsou rovno-
měrně rozděleny vstupní průřezy 2 mokré páry do rotačního válce 1. Al-
ternativně mohou vstupní průřezy 2 zaujímat celou styčnou plochu 6, po-
dle druhu separačních zařízení umístěných v rotačním válci 

Mokré pára z vysokotlakého stupně turbiny proudí přívodním potrubím 4 
do vstupní válcové komory 2. V ní obtéká z obou stran výstupní trubka £ 

páry, takže proud mokré páry tvoří ve vstupní válcové komoře 2 dvě větve. 
Ty jsou shora ohraničeny dvěma šroubovými plochami £,2» a to pravóvotočivou 
šroubovou plochou 8 a levotočivou šroubovou plochou takže při postup-
ném prouděni mokré páry dolrotačního válce 1 vstupními průřezy 2 zůstává 
tečná složka rychlosti mokré páry ve vstupní válcové komoře 2 přibližně 
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stejná za předpokladu rovnoměrného rozdělení proudu páry po všech vstupních 
průřezech 2* 

Zařízení je použitelné např. u svislých separátorů mokré póry, zařaze-
ných mezi vysokotlaký a nízkotlaký stupeň turbin jaderných elektráren. 

Zařízení к rovnoměrnému rozdělení jednofázové nebo dvoufázové tekuti-
ny do rotačního válce ze vstupní válcové komory, do níž je tekutina přive-
dena radiálně vzhledem к rotačnímu válci, přičemž výstupní trubka tekutiny 
nebo jedné ze dvou jejich fází je uvnitř rotačního válce a s ním souosá 
a vstupní průřezy do rotačního válce jsou rovnoměrně rozděleny po celé styč-
né ploše ležící v rozhraní rotačního válce a vstupní válcové komory nebo za-
bírají celou styčnou plochu, vyznačené tím, že je tvořeno pravotočivou štrou 
bovou plochou ( 8 ) a levotočivou šroubovou plochou (9), souosými s rotačním 
válcem (1) a vstupní válcovou komorou ( 2 ) se středovým úhlem každé z obou 
šroubových ploch (8,9) maximálně 180°, přičemž jejich společná povrchová 
přímka nejbližší ke styčné ploše (6) leží na opačné: straně výstupní trubky 
(5), než je přívodní potrubí (4) v radiální rovině symetrie vstupní válcové 
komory (2) procházející přívodním potrubím (4). 

P r e d m e t v y n á l e z u 

Obr. 1 
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Obr. 2 

Obr. 3 

Vytlačili Nitrianske tlačiarne, národný podnik, Nitra Cena Kčs 2,40 


