
Seznam použitých označení
𝑐𝑝 měrná (isobarická) tepelná kapacita [J.kg-1.K-1] 

𝐷 průměr [m], charakteristický rozměr [m]

𝐷12 difúzní koeficient (směsi) [m2.s-1]
መ𝑓𝑖
𝑙 fugacita kapalné fáze i-té komponenty směsi [Pa]
መ𝑓𝑖
𝑣 fugacita plynné fáze i-té komponenty směsi [Pa]

𝐺𝑟 Grashofovo kritérium [-]

ℎ𝑓𝑔 latentní teplo [J.kg-1]

𝑘 Boltzmannova konstanta [J.K-1]

𝑘𝑐𝑜𝑛𝑑 efektivní kondenzační tepelná vodivost [W.m-1.K-1]

𝑘𝑚 součinitel přenosu hmoty [m.s-1], (molární) [mol.m-2.s-1]

𝐾 konstanta rovnováhy pára-kapalina [-]

𝐿 délka [m], charakteristický rozměr [m]

ሶ𝑚 hmotnostní průtok [kg.s-1]
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Kondenzátor
 reprezentuje terciální
okruh (III.O.) uvnitř tělesa
Studené pasti  odvod
tepla z tělesa pasti

Sekundární okruh (II.O.)
- kondenzační část
 kondenzace generované
vodní páry na kondenzátoru
(části III.O.) za přítomnosti
argonu ve směsi

Sekundární okruh (II.O.) -
varná (vypařovací) část
 chlazení I.O. pomocí
(bublinkového) varu vody

Primární okruh (I.O.) 
 průtočná část pro tekutý 
kov PbLi17

CTU kondenzační model

Metoda RSRP

Obrázek 2 Algoritmus celkového výpočetního modelu navrhovaného chlazení
Studené pasti.

Obrázek 3 Algoritmus CTU kondenzačního modelu (v aplikaci na vodní páru a řešenou problematiku II.O.
Studené pasti).

Obrázek 4 Algoritmus pro řešení metody reálné směsi
reálných plynů v objemu směsi a na mezifázovém rozhraní
(aplikováno na vodu a obecný nekondenzující plyn).

Obrázek 1 PbLi17 Studená past 

chlazená varno-kondenzačním 

systémem.

CTU kondenzační model  predikce chování kondenzace páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu. Hlavní náplň je stanovení hodnoty celkového součinitele přestupu tepla při kondenzaci páry za přítomnosti
nekondenzujícího plynu 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 řešením rovnice (1), tj. rovnosti hustot tepelných toků (vycházející z původní rovnice od [2]), a dále s propojením teoretického řešení kondenzační části rovnice pomocí teorie
difúzní vrstvy s analogií mezi přenosem tepla a hmoty (s užitím bezrozměrných kritérií) spolu se třemi implementovanými teoretickými metodami řešení směsi (ISPP, ISRP, RSRP) a třemi přístupy řešení
kondenzačního součinitele přestupu tepla 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑 (Peterson [2], Herranz [3], Siddique [4]). Pro použité řešení lze použít jednu iterační rovnici k určení teploty mezifázového rozhraní (interface), viz rovnice (2).
Rovnice (1) je modifikována o výskyt vysoké míry přenosu hmoty pro 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑 od [3], [5] (pouze pro přístup Siddique) a pro 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣,𝐵 od [6]. Aplikace CTU kondenzačního modelu v řešeném problému kondenzační
části II.O. je uvedena na Obrázku 3. Dle zjednodušujících předpokladů je teplota v obecném objemu směsi 𝑇𝑏 uvažována jako nasycený stav, viz analýza dostupné literatury a předpokládaného kontinuálně
udržovaného nerovnovážného stavu (odvodu tepelného výkonu odparem a kondenzací), tj. 𝑇𝑏 = 𝑇𝑤𝑣,𝑏 = 𝑇𝑤𝑣,𝑠𝑎𝑡,𝑏. Obdobná podmínka platí i pro mezifázové rozhraní 𝑇𝑖𝑛𝑡 = 𝑇𝑤𝑣,𝑖𝑛𝑡 = 𝑇𝑤𝑣,𝑠𝑎𝑡,𝑖𝑛𝑡. Lze tak použít
rovnici (3) pro vyjádření hodnoty 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 a přístupy stanovení 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑 a metody řešení směsi dle potřeby přepínat. Uvedený model je aplikovatelný pro oblast nižších celkových tlaků, kde je směs řešena pomocí
metod směsi ISPP, nebo ISRP. Pro rozšíření na oblast vyšších tlaků byla vytvořena a implementována metoda RSRP, viz Obrázek 4, s kterou lze určit přesněji hodnoty hustoty směsi a teploty rosného bodu páry.

1. Motivace práce

2. Cíle práce

3. Metody zpracování

Vstupní okrajové podmínky CTU kondenzačního modelu: celkový tlak 𝑝
(koresponduje s 𝑝𝑤,𝑠𝑎𝑡 ); hmotnostní frakce vodní páry 𝑤𝑤𝑣,𝑏 a

nekondenzujícího plynu 𝑤𝑛𝑐,𝑏 v obecném objemu směsi; molární
hmotnosti jednotlivých složek směsi 𝑀𝑤𝑣 a 𝑀𝑛𝑐; charakteristický
rozměr kondenzátoru 𝐷 (nebo 𝐿); podchlazení stěny kondenzátoru
∆𝑇 = 𝑇𝑏 − 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡 ; inicializační teplota na mezifázovém rozhraní
𝑇𝑖𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑖𝑡 a iterační parametr ξ ; Lennard-Jonesovy parametry

jednotlivých složek směsi 𝜎𝑖 a
𝜀𝑖

𝑘
.

Použité metody řešení směsi: metody ISPP a ISRP  princip ideálního
směšování a Daltonova zákona parciálních tlaků složek směsi.

Ideální směs polodokonalých plynů (ISPP)  hustota směsi (dle
rovnice ideálního plynu a molární hmotnosti směsi); dynamická
viskozita a tepelná vodivost směsi (dle kinetické teorie plynů a směsí
[7], [8]); měrná isobarická tepelná kapacita směsi (dle hmotnostního
složení směsi a hodnoty složek v závislosti na teplotě dle [8], [9]).

Ideální směs reálných plynů (ISRP)  hustota a měrná isobarická
tepelná kapacita směsi (dle NIST REFPROP [10]); dynamická viskozita a
tepelná vodivost směsi (hybridní model  kombinace řešení směsi dle
kinetické teorie plynů [7] a jednotlivých složek dle NIST REFPROP [10] a
XSTEAM [11] ).

Reálná směs reálných plynů (RSRP)  vytvořeno pro oblast vyšších
tlaků s implementací vlivu stlačitelnosti plynů  predikce hustoty směsi
a rosného bodu páry s použitím algoritmu řešícího (P-R) Peng-
Robinsonovu kubickou rovnici stavu směsi, viz [12], [13] a [14],
separátně pro směs v objemu i na mezifázovém rozhraní pomocí
Cardanovy metody. Ostatní vlastnosti řešeny obdobně jako pro metodu
ISRP. Určujícím faktorem je při úvaze nerozpustnosti nekondenzujícího
plynu (𝑥𝑛𝑐 ≈ 0) rovnost faktoru 𝐾𝑖 (konstanty rovnováhy). V aplikaci na
vodu a obecný nekondenzující plyn je metoda uvedena na Obrázku 4.

Přidružené cíle:

- Volba vhodné metody stanovení termodynamických a termofyzikálních
vlastností plynné směsi pro potřeby kondenzačního modelu.

- Porovnání molárního a hmotnostního přístupu stanovení kondenzačního
součinitele přestupu tepla 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑.

- Vyhodnocení výsledků z celkového výpočetního modelu chlazení Studené pasti;
určení ustálených stavů k ustanovení požadovaných provozních parametrů I.O.

𝑞´´ = 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 ∆𝑇 = 𝛼𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑇𝑖𝑛𝑡 − 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡
= 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑 𝑇𝑤𝑣,𝑏 − 𝑇𝑤𝑣,𝑖𝑛𝑡 + 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣,𝐵 𝑇𝑏 − 𝑇𝑤𝑣,𝑖𝑛𝑡

(1)

𝑚′′ (komb.) hmotnostní tok (míra přenosu hmoty) [kg.m-2.s-1]

𝑀 molární hmotnost  [kg.mol-1]

𝑁𝑢 Nusseltovo kritérium [-]

𝑝 tlak (celkový) [Pa]

𝑃𝑟 Prandtlovo kritérium [-]

𝑞´´ hustota tepelného toku (míra přenosu tepla) [W.m-2]
ሶ𝑄 tepelný výkon [W]

𝑆ℎ Sherwoodovo kritérium [-]

𝑆𝑐 Schmidtovo kritérium [-]

𝑇 teplota [K]

𝑇∗ redukovaná teplota [-]

𝑤 hmotnostní frakce [-]

𝑥 molární frakce kapalné fáze [-]

𝑦 molární frakce plynné fáze [-]

𝑍 kompresibilní faktor [-]

řecké označení:

𝛼 součinitel přestupu tepla [W.m-2.K-1]

𝛿 relativní (poměrná) odchylka [%]

∆ rozdíl [-]

휀 maximální potenciální energie interakce molekuly při 

vzájemné vazbě dvou molekul [J]

𝜂 dynamická viskozita [Pa.s]

𝜆 tepelná vodivost [W.m-1.K-1]

ξ iterační parameter [-]

𝜌 hustota [kg.m-3] 

𝜎 vzdálenost nulové interakce dvou molekul [Å]
𝜙𝑖
𝑙 koeficient fugacity i-té komponenty ve stavu kapaliny [-]
𝜙𝑖
𝑣 koeficient fugacity i-té komponenty ve stavu páry [-]

Ω kolizní integrál pro Lennard-Jones potenciál [-]

indexy:

𝑎𝑣𝑔 průměrná hodnota (average)

𝑏 objem směsi (bulk)

𝐵 korigováno pro vysoké míry přenosu hmoty (sací efekt)

𝑐𝑜𝑛𝑑 kondenzát, kondenzující (condensation)

𝑐𝑜𝑛𝑣 konvekce (convection)

𝑓𝑖𝑙𝑚 film, filmový, (kondenzát)

𝑓𝑟 tuhnutí (freeze)

𝑖 i-tá složka

𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 stanoveno dle ideální teorie směsi

𝑖𝑛 vnitřní, dodané, vstup

𝑖𝑛𝑖𝑡 inicializační (initialization)

𝑖𝑛𝑡 mezifázové rozhraní (interface)

𝑖𝑡𝑒𝑟 iterováno

𝐼. 𝑂. primární okruh (Studené pasti)

𝐼𝐼. 𝑂. sekundární okruh (Studené pasti)

𝐼𝐼𝐼. 𝑂. terciální okruh (Studené pasti)

𝑙 kapalina, kapalná směs

𝑛𝑐 nekondenzující (noncondensable)

𝑜𝑢𝑡 vnější (outer), výstup

𝑃𝑏𝐿𝑖 tekutý kov PbLi17

𝑠𝑎𝑡 saturace

𝑡𝑜𝑡 celkový (total)

𝑣 pára (vapour)

𝑤 kapalná voda (water)

𝑤𝑣 vodní pára (water vapour)

𝑤𝑎𝑙𝑙 stěna

zkratky:

CANUT Centrum pokročilých jaderných technologií (Centre for 

Advanced Nuclear Technologies)

CFD výpočetní dynamika tekutin (computational fluid 

dynamics)

CTU ČVUT v Praze (Czech Technical University in Prague)

CV Řež Centrum výzkumu Řež

DEMO demonstrační fúzní elektrárna (Demonstration Power 

Plant)

HEM varný model homogenní směsi v termodynamické 

rovnováze (homogeneous equilibrium mixture model)

I.O. primární okruh

II.O. sekundární okruh

III.O. terciální okruh

ISPP ideální směs polodokonalých plynů

ISRP ideální směs reálných plynů

LOCA ztráta chladiva v primárním okruhu reaktoru (Loss of 

Coolant Accident)

P-R Peng-Robinsonova kubická rovnice stavu

RSRP reálná směs reálných plynů

𝑇𝑖𝑛𝑡 = 𝑇𝑖𝑛𝑡
𝑖𝑡𝑒𝑟 =

𝛼𝑓𝑖𝑙𝑚𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑜𝑢𝑡 + 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑𝑇𝑤𝑣,𝑏 + 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣,𝐵𝑇𝑏

𝛼𝑓𝑖𝑙𝑚 + 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑 + 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣,𝐵
(2) 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 =

1

𝛼𝑓𝑖𝑙𝑚
+

1

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑 + 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣,𝐵

−𝟏

(3)

[11] XSTEAM., Steamtables - Properties for water and steam (IAPWS IF-97). Dostupné z: http://xsteam.sourceforge.net. 
[12] RAO Y. V. C., Chemical Engineering Thermodynamics., Universities Press, 1997. ISBN 81-7371-048-1. 
[13] RAO Y. V. C., Solutions Manual For Chemical Engineering Thermodynamics., Universities Press, 1988. ISBN 81-7371-087-2. 
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[15] DEHBI A., The Effect on Noncond. Gases on Steam Condensation under Turbulent Natural Convection conditions., Dis. práce. Massachusetts Intitute of Technology, 1991. 
[16] UCHIDA H., OYAMA A., TOGO Y., Evaluation of post-incident cooling systems of light-water power reactors., In Proceedings of the Third International Conference on the
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4. Výsledky 

Graf 1 Porovnání celkového součinitele přestupu tepla při

kondenzaci vodní páry za přítomnosti vzduchu 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 s

experimentálními korelacemi. Celkový tlak 0,284 MPa (2,8 atm).

Graf 2 Celkový součinitel přestupu tepla při kondenzaci vodní páry

za přítomnosti vzduchu 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡 ; porovnání vybraných nastavení

CTU kondenzačního modelu s experimentální korelací Dehbi.

5. Závěr 

Reference

Graf 3 Porovnání celkového součinitele přestupu tepla při kondenzaci

vodní páry za přítomnosti dusíku s experimentálními daty Kim.

Celkový tlak 1,2 MPa. Metoda ISRP.

Rozmezí celkového tlaku p [MPa] Metoda řešení směsi Přístup stanovení αcond Poznámka

p ≤ 1,2 ISRP (nebo ISPP) Siddique rychlost, přesnost

1,2 > p ≤ 2 RSRP Siddique přesnost

p > 2 RSRP Siddique nedostupná validační data, doporučení

Graf 4 Porovnání celkového součinitele přestupu tepla při kondenzaci

vodní páry za přítomnosti dusíku stanoveného z vybraného CTU

kondenzačního modelu - Siddique, RSRP s experimentálními daty Kim

a kondenzačními modely KIM a WU. Celkový tlak 2 MPa.

Graf 5 Celkový součinitel přestupu tepla při kondenzaci vodní páry

za přítomnosti dusíku 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡; porovnání vybraných nastavení CTU

kondenzačního modelu s experimentálními daty Kim.

Při srovnání vhodného nastavení CTU kond. modelu s
daty Kim, viz Graf 5, se začaly místy vyskytovat
výraznější relativní odchylky, zejména pro tlak 2 MPa a
rozmezí 2550% hmotnostní frakce dusíku ve směsi. I
tak ale 90 % predikovaných bodů bylo umístěno v
tolerančním pásmu 20 %. Průměrná relativní odchylka
od etalonu v této oblasti (z uvedených analyzovaných
dat) činila 9,7 %, což lze v rámci teorie přenosu tepla a
hmoty považovat za uspokojující výsledek. Co se týče
srovnání výsledků kondenzačních modelů CTU, KIM a
WU, tak především pro oblast nejvyšších analyzovaných
tlaků (1,52 MPa) navrhovaný CTU kondenzační model
vykazoval nejmenší odchylky od dat Kim.
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Tabulka 1 Vybraná nastavení CTU kondenzačního modelu pro různé rozmezí celkových tlaků (a v aplikaci na celkový

výpočetní model Studené pasti).

Díky možné variabilitě lze CTU kondenzační model teoreticky aplikovat pro řešení relativně širokého
spektra aplikací a aktuálních témat problematiky kondenzace par za přítomnosti nekondenzujícího plynu
jak v akademickém, tak i v průmyslovém odvětví; např. kondenzační analýzy ve světlometech automobilů,
kondenzační výpočty pasivních systémů chlazení kontejnmentů jaderných reaktorů a aplikace, kde se
vyskytují vysoké celkové tlaky, viz (motivace výzkumu) Studená past chlazená varno-kondenzačním
systémem. Ovšem na místě je vždy nutná validace a kontrola predikovaných dat pro danou aplikaci.

Graf 6 Průběh teplot podél teplosměnné stěny mezi I.O. a

vypařovací částí II.O. pro vybraný ustálený provozní stav.

Graf 7 Průběh teplot podél teplosměnné stěny mezi

kondenzační částí II.O. a III.O. pro vybraný ustálený provozní

stav.

• Varno-kondenzační systém chlazení zařízení Studená past, určené k čistění tekutého kovu PbLi17 od korozních produktů a nečistot [1].

• Aplikace inertního nekondenzujícího plynu (argonu) pro udržení operačních podmínek (celkového tlaku) v chladicí části zařízení Studená past.

• Ovlivnění podmínek pro přenos tepla a hmoty přítomností argonu ve směsi s vodní párou a chybějící dostupná data z experimentálního i z teoretického výzkumu pro určení ovlivnění
přestupu tepla při kondenzaci vodní páry v závislosti na koncentraci argonu ve směsi (v oblasti očekávaných parametrů v chladicím systému Studené pasti). Absence podrobnějších informací
pro určení ovlivnění přestupu tepla při kondenzaci páry (především pro vyšší celkové tlaky a teploty) se týká i dalších směsí par a nekondenzujících plynů (valná většina teoretické a
experimentální odborné literatury se věnuje problematice kondenzace vodní páry za přítomnosti vzduchu ve směsi pro oblast relativně nízkých tlaků, tj. do cca 0,5 MPa).

• Vytvoření modelu kondenzace páry s nekondenzujícím plynem ve směsi pro možnost použití na široké
rozmezí aplikací a okrajových podmínek, tj. zahrnutí výskytu vysokých celkových tlaků a teplot s možností
aplikovatelnosti na různé geometrie kondenzátoru a druhy nekondenzujících plynů.

• Validace vytvořeného kondenzačního modelu na dostupných experimentálních datech, experimentálních
korelacích a teoretických modelech.

• Implementace vytvořeného kondenzačního modelu do celkového výpočetního modelu pro navrhované
řešení odvodu tepelného výkonu ze Studené pasti.

Celkový analytický výpočetní model chlazení Studené pasti (viz Obrázek 2)  predikce chování odvodu tepla ve varno-kondenzačním systému chlazení Studené pasti. Tvorba modelu
zpracována i v rámci publikace [A.1]. Obsahuje 4 navzájem propojené submodely: 1. pro tekutý kov PbLi17 v I.O.; 2. pro výparnou (varnou) část II.O.; 3. pro kondenzační část II.O.; 4. pro
kondenzátor (část III.O.). Podrobnější analýza problematiky varu kapaliny (především s užitím CFD simulací) byla v rámci uvedeného výzkumu zpracována v publikacích [A2-A4]. Pro řešení
submodelu kondenzační části II.O. byl vytvořen CTU kondenzační model, jenž byl v aplikaci na uvedenou problematiku II.O. Studené pasti zpracován v publikacích [A.1]. a [A.5].

Validace CTU kondenzačního modelu  kondenzační model příslušně přenastavený pro potřeby validace. Srovnání predikovaných dat s validačními daty (etalony) provedena pro
tzv. průměrnou relativní odchylku ҧ𝛿. Mezi sebou srovnány metody řešení směsi i přístupy stanovení dílčí hodnoty 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑 (molární: Peterson, Herranz; hmotnostní: Siddique).

Oblast nižších tlaků  analyzované tlaky: 0,152 MPa, 0,284 MPa a 0,405 MPa. Validační data  experimentální korelace Dehbi (zvolený etalon) [15], Uchida [16], Tagami [17],
Kataoka [18], Murase [19]. Řešení vlastností směsi  metoda ISPP (nízké tlaky, vzduch). Např. z porovnání výsledků různého nastavení CTU kondenzačního modelu a (etalonové)
korelace Dehbi pro její rozmezí použitelnosti, viz Graf 1, vyplývá, že průměrná relativní chyba ҧ𝛿 od korelace Dehbi je pro: CTU kond. model - Siddique, ISPP 4,35 %; CTU kond.
model - Peterson, ISPP 3,86 %; CTU kond. model - Herranz, ISPP 5,01 %. Všechna predikovaná data z vybraného nastavení CTU kondenzačního modelu se pro oblast nižších tlaků
nacházela ve stanoveném 20% tolerančním pásmu nejistoty určení hodnoty 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑡𝑜𝑡, viz Graf 2, a celková průměrná relativní odchylka od validačních dat činila 6,8 %.

Oblast vyšších tlaků analyzované tlaky: 0,7 MPa, 1,2 MPa, 1,5 MPa a 2 MPa. Validační data  experimentální data Kim od [20], kde byl analyzován vliv dusíku ve směsi s vodní
párou. Vybrané nejvhodnější nastavení CTU kondenzačního modelu bylo následně srovnáno i s predikovanými daty od teoretických kondenzačních modelů KIM [20] a WU [20].
Validací pro tuto oblast tlaků se zabývala i publikace [A.1]. Např. Graf 3 porovnává výsledky různého nastavení CTU kondenzačního modelu (s použitou metodou ISRP) s
experimentálními daty Kim pro celkový tlak 1,2 MPa, z čehož vyplývá, že průměrná relativní chyba ҧ𝛿 je pro: CTU kond. model - Siddique, ISRP 7,90 %; CTU kond. model - Peterson,
ISRP 9,02 %; CTU kond. model - Herranz, ISRP 9,77 %. Srovnání vybraného nastavení CTU kondenzačního modelu s kondenzačními modely KIM, WU a s experimentálními daty
Kim pro tlak 2 MPa uvádí Graf 4, z něhož vyplývá, že průměrná relativní chyba ҧ𝛿 je pro: CTU kond. model - Siddique, RSRP 13,11 %; KIM model 20,03 %; WU model 19,05 %.

K predikci chování kondenzace páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu byl vytvořen komplexní CTU
kondenzační model s možnou variabilitou pro geometrie kondenzátoru, nekondenzující plyn (i
kondenzující páru) ve směsi a rozsah operačních podmínek (tlak, teplota atd.). Možná variabilita je
docílena propojením teoretického přístupu řešení kondenzace par za přítomnosti nekondenzujícího
plynu pomocí teorie difúzní vrstvy s analogií mezi přenosem tepla a hmoty spolu se třemi teoretickými
metodami řešení směsi (ISPP, ISRP, RSRP) a třemi přístupy řešení dílčího kondenzačního součinitele
přestupu tepla 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑 (Peterson, Herranz, Siddique). Na základě validace bylo sestaveno (doporučené)
nastavení CTU kondenzačního modelu pro různé rozmezí celkových tlaků, především však pro podmínky
odvodu tepla ze Studené pasti, viz Tabulka 1. Takto definované nastavení bylo následně použito v
celkovém výpočetním modelu chlazení Studené pasti, a to pro ustálené (tzv. quasistacionární) provozní
stavy k ustanovení požadovaných provozních parametrů I.O. Studené pasti. Např. pro vybraný provozní
stav, kde tekutý kov PbLi17 vstupuje/vystupuje o teplotě 300/250 C při hmotnostním průtoku 1 kg.s-1,
byly stanoveny průběhy teplot podél teplosměnných ploch mezi I.O. a vypařovací částí II.O., viz Graf 6.
Průběh teplot mezi kondenzační částí II.O a III.O. uvádí Graf 7. Pro tento stav byla zjištěna maximální
možná hodnota hmotnostní frakce argonu v objemu směsi s vodní párou 𝑤𝑛𝑐,𝑏= 2,83 %, ale také bylo

zjištěno i možné riziko zamrzání tekutého kovu (především) v blízkosti ochlazované stěny 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙,𝑃𝑏𝐿𝑖.


