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U navrhovaného zapojení systému provozní 
diagnostiky kompenzátoru objemu je na člen 
diagnózy na jedné straně napojen alespoň je-
den snímač vibrací a přes člen registrace 
teplotních změn v čase i v úrovni je pro-
střednictvím teplotního kanálu napojen ales-
poň jeden snímač teploty, přitom je ke členu 
stanovení celkové úrovně vibrací napojen 
přes blok prahů komparátor pásmových úrovní, 
k němuž je připojen člen oprav referenčních 
hodnot. Snímače vibrací a snímače teplot 
jsou potom upevněny na povrchu kompenzátoru 
objemu v diagnosticky optimálních místech. 
Zapojení je možno využít především v jaderné 
energetice. 
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Vynález se týká zapojení systému provozní diagnostiky kompenzátoru objemu. 

Kompenzátor objemu je nedílnou součástí primárního okruhu jaderné elektrárny typu VVER. 
Plní řadu funkcí, к nimž patří udržování stálého tlaku v okruhu, vyrovnávání objemových změn 
primární vody, tlakové odlehčení při některých havarijních situacích apod. Od jeho dobrého 
stavu a spolehlivosti funkce, jakožto komponenty primárního okruhu počítané do první katego-
rie bezpečnosti, odvisí také bezpečnost celého jaderného bloku. Stav kompenzátoru objemu je 
prověřován při periodických kontrolách při odstávce bloku, zaměřených především na svárové 
spoje a na vizuální prohlídky. Za provozu není až dosud stav kompenzátoru ani v exponovaných 
uzlech zvlášt sledován. Taktéž až dosud nejsou trvale sledována a vyhodnocována jeho doplň-
ková provozní zatížení, к nimž patři nízkofrekvenční změny teplot a teplotních rozdílů způso-
bující dodatková proměnná napětí, která v dlouhodobém provozu ovlivňují životnost celého 
kompenzátoru. To múze v budoucnu vyvolávat těžkosti a neurčitosti při rozhodování o další 
provozuschopnosti kompenzátoru objemu. Jak ukázala praxe, při havarijních situacích není tak-
též spolehlivé měření pomocných veličin pro jednoznačné určeni hladiny vody v kompenzátoru 
objemu. 

Uvedené nedostatky z podstatné míry řeší zapojení systému provozní diagnostiky kompen-
zátoru objemu podle vynálezu. 

Podstata zapojení systému provozní diagnostiky kompenzátoru objemu spočívá v tom, že na 
člen diagnózy je na jednŕ. straně paralelními větvemi jednak přes komparátor celkových úrovní 
vibraci a přes člen stanovení celkové úrovně vibrací, a jednak přes komparátor pásmových 
úrovni a přes člen tvorby spekter napojen vibroakustickým kanálem alespoň jeden snímač vibra-
cí a na druhé straně přes člen řazení a sumarizace a přes člen registrace teplotních změn 
napojen teplotovým kanálem alespoň jeden snímač teploty a dále současně ke členu stanovení 
celkové úrovně vibrací je přes blok prahů napojen komparátor pásmových úrovní ve spektru vib-
rací, к němuž je připojen dále přes člen referenčních hodnot pásmových úrovní vibrací člen 
oprav referenčních hodnot, který je současně propojen jednak s členem referenčních hodnot 
pásmových úrovní vibrací a jednak s komparátorem celkových úrovni vibrací prostřednictvím 
členu referenčních hodnot úrovní a jednak s blokem průměrování napojeným na snímač teploty, 
přičemž snímače vibrací a snímače teplot jsou upevněny na povrchu kompenzátoru objemu v dia-
gnostiky optimálních místech. 

Diagnosticky optimálním místem je při tom alternativně nátrubek vstřiku vody, nátrubek 
topidla, nátrubek přípojky к primárnímu okruhu, nátrubek barbotážního potrubí a rovina mini-
mální hladiny vody v kompenzátoru objemu. 

Zapojení systému provozní diagnostiky podle vynálezu umožňuje trvale za provozu sledovat, 
uchovávat a vyhodnocovat v čase a v úrovních vibrací exponovaných uzlů, teploty a teplotní 
rozdíly, tedy veličiny, které charakterizují histogram zatěžováni, míru čerpání životnosti 
a provozní spolehlivosti kompenzátoru objemu. To představuje v souhrnu pokrok proti součas-
nému stavu a nese s sebou jednoznačně přínosy pro provoz a jadernou bezpečnost elektrárny. 

Příklad zapojení systému provozní diagnostiky kompenzátoru objemu podle vynálezu je na 
přiloženém výkresu, znázorňujícím zapojení systému provozní diagnostiky kompenzátoru objemu 
jaderné elektrárny typu VVER 440. 

U zapojeni systému provozní diagnostiky kompenzátoru 1_5 objemu typu VVER 440 je na člen 
2 diagnózy napojen alespoň jeden snímač 2 vibrací prostřednictvím vibroakustického kanálu na 
obrázku zvláší nevyznačeném, a to jednak přes člen 2 stanovení celkové úrovně vibrací a přes 
komparátor 2 celkových úrovní vibrací a jednak paralelně přes člen 2 tvorby spekter a přes 
komparátor 6 pásmových úrovní a alespoň jeden snímač 1£ teploty prostřednictvím teplotového 
kanálu na obrázku taktéž zvlášt nevyznačeném, a to přes člen 22 registrace teplotních změn 
a přes člen 21 řazení a sumarizace. 

Kromě toho je propojen dále člen 2 stanovení celkové úrovně vibrací přes blok 5 prahů 
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s komparátorem 6 pásmových úrovní, který je dále napojen přes člen 9 referenčních hodnot pás-
mových úrovní vibrací na Sien JJ oprav referenčních hodnot, člen _13 oprav referenčních hodnot 
je napojen též na snímač П) teploty přes blok 11. průměrování a též na člen £ referenčních 
hodnot úrovní, který je napojen na komparátor 2 celkových úrovní vibrací. U příkladného pro-
vedení je snímač JI vibrací upevněn na nátrubku 1_6 vstřiku vody a snímače П) teploty v rovině 
17 nominální hladiny a na dalších diagnostiky optimálních místech, nátrubku topidel, ná-
trubku přípojky к primárnímu okruhu a nátrubku 2£ barbotážního potrubí snímače vyznačeny 
nejsou. 

V prvním kroku je u signálu přeneseného kanálem vibroakustickým ze snímače vibrací JI 
stanovena v první větvi celková úroveň vibrací ve členu 2 stanovení celkové úrovně vibraci 
a tato charakteristika prvotního signálu je převedena do členu 8 referenčních hodnot celko-
vých úrovní vibrací jako první srovnávací hodnota. Dále je současně v druhé větvi z prvotní-
ho signálu získaného ze snímače JI vibrací v členu £ tvorby spekter vytvořeno spektrum jako 
jeho další charakteristika a přeneseno do členu 9_ referenčních hodnot pásmových úrovní vib-
rací jako první referenční hodnota. Stejně je však možné do členů jí referenčních hodnot cel-
kových úrovni vibraci a do členu 9 referenčních hodnot pásmových vibrací předem zadat pří- . 
slušné referenční údaje. 

V druhém kroku při změně sledovaných charakteristik prvotního signálu, tj. v případě, 
kdy komparátor J3 celkových úrovní vibrací či komparátor 6 pásmových úrovní vibrací zjistí 
rozdíl mezi aktuálními charakteristikami signálu a referenčními hodnotami nad meze uložené 
v bloku 5_ prahů, je tato skutečnost předávána do bloku ]_ diagnózy, eventuálne slouží ke ko-
rekci referenčních hodnot, která je prováděna členem _13̂  oprav referenčních hodnot, zejména 
v případě, jde-li o rozdíly v charakteristikách signálů způsobené např. jen změnou technolo-
gického režimu kompenzátoru Ĵ 5 objemu. 

U signálů přenášených teplotovými kanály ze snímačů Hí. teploty je v jedné větvi v bloku 
11 průměrování vytvořena střední teplota v uzlech, sloužící jednak jako další údaj к posou-
zení změn v technologickém režimu kompenzátoru lj5 objemu a je pak předávána do členu oprav 
referenčních hodnot a jednak jako nezbytná hodnota pro posouzení napjatosti ve sledovaných 
uzlech kompenzátoru 1_5 objemu. 

V druhé větvi jsou sledovány a registrovány všechny změny v teplotách, a to jak v čase, 
tak i v úrovni a rozdílech členem 1_2 registrace teplotních změn. Tak jsou registrovány změny 
.teplotních rozdílů v čase, změny teplot v čase, změny poměrných rozdílů teplot v úrovni a 
v čase v jednotlivých uzlech, diagnosticky optimálních místech, a to buä jen na povrchu, nebo 
na povrchu a ve stěně. Poněvadž jde obecně o různorodé teplotní zatěžovací cykly, provádí 
se jejich řízení a trvalá sumarizace. Zpracování získaných údajů se provádí podle poznatků 
teorie únavy materiálu a lomové mechaniky členu J7 diagnózy s přihlédnutím к vibračním a tla-
kovým zatěžovacím účinkům sledovaných uzlů, diagnosticky optimálních míst kompenzátoru 15 
objemu. 

Zapojení systému provozní diagnostiky kompenzátoru objemu pracuje tak, že jsou jednak 
v komparátoru ^ celkových úrovní vibrací srovnávány celkové úrovně vibrací získané ze sníma-
če 3 vibrací prostřednictvím vibroakustického kanálu a členu 2 stanovení celkové úrovně vib-
rací s referenčními hodnotami získanými z členu £ referenčních hodnot úrovní a výsledek je 
předáván do členu ]_ diagnózy, jednak v komparátoru 6 pásmových úrovní jsou nad prahy předa-
nými blokem ^ prahů srovnávány úrovně získávané z členů j> referenčních hodnot pásmových úrov-
ní vibrací s aktuálními hodnotami předanými z členu tvorby spekter signálu snímače vibra-
cí a výsledek srovnání je opět předáván do členu 1_ diagnózy předávány členem Ь4 řazení a su-
marizace uspořádané v čase a úrovni přiřazené změny zjištěné ze signálu snímače JH) teploty 
členem 1̂ 2 registrace teplotních změn. Aktualizace referenčních hodnot se provádí při změně 
údaje bloku JU průměrování členem 1_3 oprav referenčních hodnot dle změn provozních parametrů 
kompenzátoru JJi objemu, a to v členu 9_ referenčních hodnot pásmových úrovní a v členu Q refe-
renčních hodnot úrovní. 
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Vynálezu se používá především u kompenzátorů pbjemu jaderných elektráren typu W E R a 
PWR. 

P Ř E D M Ě T V Y N Ä L E Z U 

1. Zapojení systému provozní diagnostiky kompenzátoru objemu vyznačující se tím, že na 
člen (7) diagnózy je na jedné straně paralelními větvemi jednak přes komparátor (3) celkových 
úrovní vibrací a přes člen (2) stanovení celkové úrovně vibrací a jednak přes komparátor (6) 
pásmových úrovní a přes člen (4) tvorby spekter napojen vibroakustickým kanálem alespoň jeden 
snímač (1) vibrací a na druhé straně přes člen (14) řazení a sumarizace a přes člen (12) re-
gistrace teplotních změn je napojen teplotovým kanálem alespoň jeden snímač teploty a dále 
současně ke členu (2) stanovení celkové úrovně vibrací je přes blok (5) prahů napojen kompa-
rátor (6) pásmových úrovní ve spektru vibrací, к němuž je připojen dále přes člen (9) refe-
renčních hodnot pásmových úrovní vibrací člen (13) oprav referenčních hodnot, jenž je součas-
ně propojen jednak s členem (9) referenčních hodnot a jednak s komparátorem (3) celkových 
úrovni vibrací prostřednictvím členů (8) referenčních hodnot úrovní a jednak na blok (18) 
průměrování spojeny se snímačem (10) teploty, přičemž snímače (1) vibrací a snímače (10) tep-
lot jsou upevněny na povrchu kompenzátoru (15) objemu v diagnosticky optimálních místech. 

2. Zapojení systému podle bodu 1, dále se vyznačující tím, že diagnosticky optimální 
místo je nátrubek (16) vstřiku vody. 

3. Zapojení systému podle bodu 1, dále se vyznačující tím, že diagnosticky optimální 
místo je rovina (17) nominální hladiny vody v kompenzátoru (15) objemu. 

4. Zapojení systému podle bodu 1, dále se vyznačující tím, že diagnosticky optimální 
místo je nátrubek (18) topidla. 

5. Zapojení systému podle bodu 1, dále se vyznačující tím, že diagnosticky optimální 
místo je nátrubek (19) přípojky к primárnímu okruhu. 

6. Zapojení systému podle bodu 1, dále se vyznačující tím, že diagnosticky optimální 
místo je nátrubek (20) barbotážního potrubí. 

1 výkres 
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