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(54) Způsob čiitěni vnitřních povrchů sodíkového prostoru parního 
generátoru od zbytků sodíku 

tfčelem způsobu je vyčištění vnitř-
ních povrchů sodíkového prostoru parního 
generátoru v jaderných elektrárnách 
s rychlým sodíkovým reaktorem od zbytků 
sodíku po jeho vyprázdnění a to pomocí 
alkoholu a vody. Tohoto účelu se dosáhne 
tak, že se v pěti etapách po sobě jdoucích 
provedou tyto úkony: v první etapě se napl-
ní sodíkový prostor inertním plynem, 
ve druhé se do tohoto prostoru vpouští směs 
inertního plynu a alkoholových par, ve tře-
tí etapě se vytěsní alkoholové páry ze so-
díkového prostoru inertním plynem, v další 
se vytěsní inertní plyn ze sodíkového 
prostoru vodou a konečně v poslední, páté 
etapě se ze sodíkového prostoru vymyjí 
vodou produkty reakce sodíku s alkoholem. 
Tento způsob je daleko hospodárnější a bez-
pečnější, než doposud prováděné způsoby 
pomocí vodní páry a dusíku. Vynálezu je 
možno využít nejen v elektrárnách, u expe-
rimentálních sodíkových smyček a stendů, 
ale všude tam, kde se pracuje s větším 
množstvím sodíku. 
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Vynález se týká způsobu čistění vnitřních povrchů sodíkového prostoru parního generátoru 
/dále jen PG/ jaderné elektrárny s rychlým sodíkovým reaktorem a sodíkovým nosičem tepla, 
od zbytků sodíku po jeho vyprázdnění, pomocí alkoholu a vody. 

Doposud se sodíkové prostory PG jaderných elektráren s rychlými reaktory a sodíkovým 
nosičem tepla, po vyprázdnění od kapalného sodíku, čistily od zbytků sodíku ulpělých na stě-
nách nádob a potrubí bu3 směsí' vodní páry a dusíku nebo etanolem, vždy s následujícím čištěním 
od produktů reakce sodíku s vodou či etanolem pomocí oplachování vodou. 

Použití směsi vodní páry a dusíku vyžadovalo zvláštní zdroj vodní páry a misič. Při po-
ruše mísiče nebo neopatrném zacházení mohlo docházet к nebezpečné reakci sodíku s vodou, která 
může poškodit čištěné zařízení a může ohrozit obsluhu. 

Proto se v praxi častěji volilo čištění vymýváním kapalným etanolem a nakonec yodou. 
Protože však sodíkový prostor musel se alespoň jednou, často však i několikrát naplnit etano-
lem, byla jeho spotřeba značná a náklady na čištění vysoké. 

Tyto nedostatky odstraňuje způsob podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že čisti-
cím prostředkem jsou alkoholové páry, při jejichž vpouštění ve směsi s inertním plynem se po-
stupně zvyšuje teplota sodíkového prostoru, až se v průběhu doby ne kratší než jedna hodina 
dosáhne teploty varu alkoholu v celém sodíkovém prostoru? ve třetí etapě se vytěsní alkoholové 
páry ze sodíkového prostoru inertním plynem; ve čtvrté etapě se vytěsní inertní plyn ze sodí-
kového prostoru vodou, přičemž se zároveň zjišEuje reakce sodíku s vodou, a v páté etapě se 
ze sodíkového prostoru vymyjí produkty reakce sodíku s alkoholem a vodou? přitom od začátku 
čištění až do konce čtvrté etapy se udržuje tlak v sodíkovém prostoru vyšší než je atmosféric-
ký tlak v okolí parního generátoru, jehož sodíkový prostor se čistí. 

Tento způsob je v naprosté většině případů jednoduchý a v každém případě hospodárnější 
nežli doposud užívané etanolové způsoby a bezpečnější nežli doposud užívané způsoby s vodní 
parou a dusíkem. Získávání alkoholových par je též energeticky méně náročné nežli získávání 
vodní páry. 

Příkladem způsobu podle vynálezu je způsob čištění sodíkového prostoru PG jaderné elek-
trárny s rychlým sodíkovým reaktorem, pomocí etanolových par vyvíjených ve vyvíječi alkoholo-
vých par, tj. v uzavřené nádobě s etanolem, opatřené topením a přívodem dusíku, který se napqjí 
na dolní konec sodíkového prostoru PG. 

Horní konec sodíkového prostoru listí do ventilačního odtahu. Nejdříve se prohání vyvíje-
čem i sodíkovým prostorem dusík tak, aby v sodíkovém prostoru byl mírný přetlak oproti vnější-
mu atmosférickému tlaku v okolí PG. 

Tento přetlak se udržuje až do úplného naplnění celého sodíkového prostoru vodou, aby 
v té době nevnikal do sodíkového prostoru vzdušný kyslík. Potom se zahřeje etanol ve vyvíječi 
vnějším elektrickým odporovým topením vyvíjeěe k varu a udržuje se ve varu po dobu tří hodin. 

Během této doby varu etanolu ve vyvíječi se zapojí vnější elektrické topení PG a sleduje 
se vzestup teploty v celém sodíkovém prostoru pomocí termočlánkových teploměrů, jimiž je PG 
vybaven. Topení se reguluje tak, aby teplota velmi zvolna a pokud možno rovnoměrně v celém 
sodíkovém prostoru stoupala. 

Přitom je vhodné, aby se spodní části zahřívaly poněkud rychleji než horní. Etanolové 
páry kondenzují nejdříve v dolní části sodíkového prostoru, částečně reagují se zbytky sodíku 
a částečně stékají zpět do vyvíječe. 

Svou kondenzací přispívají rovněž к postupnému vyhřívání sodíkového prostoru. Následkem 
toho se vyhřívají stále vyšší a vyšší části sodíkového prostoru na teplotu varu a zbytky 
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sodíku reagují s parami i kapalným k.ondenzovaným alkoholem ve stále vyšších a vyšších úroyních 
sodíkového prostoru. Tomuto procesu pomáhá též pozvolné vnější vyhřívání sodíkového prostoru. 
Tento proces též umožňuje nejvyšší ekonomii ve využití alkoholu. 

Asi po třech hodinách se dosáhne teploty varu etanolu v celém sodíkovém prostoru PG 
a etanolové páry začnou pronikat až do výstupu do ventilačního odtahu. V tom okamžiku 
se vypne topení vyvíječe i PG. 

Etanol přestane vařit a do zchladnutí vyvíječe i sodíkového prostoru PG na teplotu blízkou 
teplotě okolí se prohání sodíkovým prostorem dusík. Tím se ze sodíkového prostoru v podstatě 
vytěsní alkoholové páry. 

Potom se sodíkový prostor na obou koncích uzavře a pak se začne spodním koncem přivádět 
pod malým přetlakem destilovaná voda, která postupně vytěsní dusík, unikající nepatrně pootev-
řeným horním výstupem do ventilačního odtahu. 

f 

Přitom obsluha sleduje, zda se neobjevují akustické efekty nebo lokální přehřátí sodíko-
vého prostoru, které by svědčily o reakci části nezreagovaných zbytků sodíku s napouštěnou 
vodou. 

V tom případě obsluha přívod vody okamžitě přeruší a vytěsní vodu ze sodíkového prostoru 
dusíkem. Potom by se zopakovala popsaná reakce sodíku s etanolovými parami a kondenzovaným 
etanolem, vytěsnění etanolových par dusíkem a opětovné opatrné napouštěni vody do sodíkového 
prostoru. 

Tento případ je u zkušené obsluhy velmi vzácný. Po naplnění celého sodíkového prostoru 
PG vodou se začne celý sodíkový prostor promývat protékající destilovanou vodou a přitom 
se periodicky provádí stanovení koncentrace iontu Na+ na vodě vstupující a vytékající ze so-
díkového prostoru. 

vymývání a celý proces čištění sodíkového prostoru PG od zbytků sodíku končí, když je do-
saženo vyrovnání obou těchto zmíněných koncentrací. Tento způsob je téměř vždy poměrně jedno-
duchý, ekonomický a přitom bezpečný jak pro PG, tak i pro zdraví obsluhy. 

N^jvětším přínosem tohoto způsobu oproti dosavadním způsobům použití etanolu к podobným 
účelům je postupné vymýváni vyšších a vyšších úrovní sodíkového prostoru parami etanolu a kon-
denzujícím etanolem, což je zvláší: účinné a maximálně úsporné na spotřebu etanolu a energie. 

Vynález může být využit v jaderných elektrárnách s rychlými sodíkovými reaktory, u expe-
rimentálních sodíkových smyček a Standů, a všude, kde se pracuje s větším množstvím sodíku. 
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P Ř E D M Ě T V Y N Á L E Z U 

1. Způsob čištění vnitřních povrchů sodíkového prostoru parního generátoru od zbytků 
sodíku, kdy se sodíkový prostor naplní inertním plynem a pak se do sodíkového prostoru vpouští 
směs inertního plynu s čisticím prostředkem, vyznačený tím, že čisticím prostředkem jsou 
alkoholové páry, při jejichž vpouštění ve směsi s inertním plynem se postupně zvyšuje teplota 
sodíkového prostoru, až se v průběhu doby ne kratší než jedna hodina dosáhne teploty varu 
alkoholu v celém sodíkovém prostoru, ve třetí etapě se vytěsní alkoholové páry ze sodíkového prostoru inertním 
plynem, ve čtvrté etapě se vytěsní inertní plyn ze sodíkového prostoru vodou, přičemž se zároveň 
zjišťuje reakce sodíku s vodou, a v páté etapě se ze sodíkového prostoru vymyjí produkty reakce 
sodíku s alkoholem a vodou, přitom od začátku čištění až do konce čtvrté etapy se udržuje tlak 
v sodíkovém prostoru vyšší než je atmosférický tlak v okolí parního generátoru, jehož sodíkový 
prostor se čistí. 

2. Způsob podle bodu 1 vyznačený tím, že se při zjištění reakce sodíku s vodou v průběhu 
čtvrté etapy přeruší přívod další vody do sodíkového prostoru, voda se vytěsní ze sodíkového 
prostoru inertním plynem a zopakuje se druhá, třetí a čtvrtá etapa. 

3. Způsob podle bodu 1 vyznačený tím, že inertním plynem je dusík a alkoholem buä etanol 
nebo etanol denaturovaný příměsí benzinu do 0,1 hmotnosti směsi. ' 

Severografia, n. р., M o s t Cena 2,40 Kčs 


