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Vynález se týká bezpečnostních ochran-

ných obálek, které zajišťují okolí před účin-
ky havárií primárních okruhů jaderných 
energetických centrál, je určen zejména pro 
elektrárny a teplárny, které mají tlakovod-
ní reaktory. 

V současné době se věnuje mnoho úsilí 
vývoji bezpečných a spolehlivých jaderných 
energetických centrál vhodných pro výstav-
bu a provoz i v hustě osídlených oblastech. 
Významné snížení ohrožení okolí při havá-
riích jaderných centrál poskytuje realizace 
různých ochranných obálek (containmen-
tů], v nichž je uzavřena aktivní část tech-
nologického zařízení. Dnes jsou známé růz-
né typy ochranných obálek. Bývají buď jed-
noduché, nebo dvojité. Navrhovány jsou bud 
jako plnotlaké, nebo s omezováním vnitřní-
ho tlaku při havárii přídavným zařízením. 
Ochranné obálky jsou ocelové nebo betonové 
nebo je pro ně použito obou těchto mate-
riálů současně. Jednoduché ochranné obál-
ky jsou levnější, ale neposkytují tak spoleh-
livou ochranu okolí jako dvojité. Pro hustě 
osídlená místa se navrhují obálky dvojité 
s odsávaným vzduchovým meziprostorem, 
kde vnější obálka plní i funkci stínění a 
bývá proto betonová. Realizují se též obálky 
s ledovým kondenzátorem nebo s pomocným 
expanzním prostorem doplněným někdy ve-
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stavěným teplovodným zařízením. Snaha o 
potlačení vnitřního přetlaku při havárii pri-
márního okruhu jaderné centrály je moti-
vována odlehčením, zmenšením a tím i zlev-

s něním vlastních ochranných obálek. Přitom 
však vzrostou celkové investice i provozní 
náklady vlivem uvedených přídavných za-
řízení. Ze všech známých provedení je po-
važována za nejbezpečnější dvojitá ochran-

io ná obálka s ledovým kondenzátorem s tr-
vale odsávaným vzduchovým meziprostorem 
a se sprchovým systémem ve vnitřním pro-
storu. Také u tohoto nejpokročilejšího řeše-
ní ochranné obálky trvá dále nevýhoda ne-

1= dokonalé vzduchotěsnosti vnitřního prosto-
ru vůči okolí. Zvýšené průniky vnitřní ak-
tivní atmosféry při přetlaku během havárie 
primárního okruhu, jsou rovněž z mezipro-
storu odsávány, filtrovány a vypouštěny do 

so okolí. Druhou podstatnou nevýhodou tako-
véto ochranné obálky je nutnost výroby a 
trvalé údržby několika set tun ledu v ledo-
vém kondenzátoru, který je určen pro po-
hlceni tepla uvolněného při havárii primár-

25 ního okruhu. 
Uvedené nedostatky dosavadních řešení 

ochranných obálek jsou odstraněny tímto 
vynálezem, jehož podstata spočívá ve vytvo-
ření dvojité ochranné obálky vybavené vý-

3o ztuhami pro kompenzaci zatížení vnitřní 
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uzavřené obálky a vnější uzavřené obálky 
od hydrostat ického tlaku upravené vody, 
která je umístěna v meziprostoru pro vzdu-
chotěsné oddělení vnitřního prostoru od 
vnějšího okolí a pro jímání tepla uvolněného 
při havárii primárního okruhu. Přitom vnitř-
ní uzavřená obálka, zejména je-li provede-
na z betonu, jc opatřena u svého vnitřního 
povrchu tepluodvodnými t rubkami zaústě-
nými horními i dolními konci clo vodního 
meziprostoru, který obzvláště u vysokých 
dvojitých obálek podle vynálezu bude vodo-
rovně rozdělen na samostatné části. 

Vytvořením vodní vrstvy v meziprostoru 
dvojité ochranné obálky se docílí především 
dokonalé oddělení vnějšího okolí od vnitř-
ního prostoru obálky, který je zejména při 
havár i i pr imárního okruhu zamořen radio-
aktivitou. Další významnou výhodou je mož-
nost přenosu tepla uvolněného při havárii 
pr imárního okruhu clo této vody v mezipro-
storu dvojité ochranné obálky. Voda tak 
plně nahradí funkci ledového kondenzáto-
ru při havári i a navíc, během normálního 
provozu, je v tepelné rovnováze s okolím, 
čímž odpadá příslušná spotřeba energie na 
chlazení náplně ledového kondenzátoru. Vo-
da v meziprostoru zlepšuje též vlastnosti 
dvojité ochranné obálky z hlediska stínění. 
Výhodou nového řešení je též to, že při 
vzrůstu t laku siněsi vzduchu a páry ve vnitř-
ním prostoru dvojité ochranné obálky při 
havári i okruhu klesá výsledné zatížení stě-
ny vnitřní uzavřené obálky, která je vylože-
na na stálý vnější hydrostatický tlak vyvo-
zovaný vrstvou vody v meziprostoru. Proto 
v době trvání havarijních situací na primár-
ním okruhu roste spolehlivost funkce vnitř-
ní uzavřené obálky. Vlivem velké tepelné 
kapacity vodní vrstvy v meziprostoru dvoji-
té ochranné obálky zlepší se i teplotní režim 
vnitřní uzavřené obálky za přechodových 
stavů vznikajících při havárii pr imárního 
ok ruhu jaderné centrály. 

Na připojených výkresech jsou znázorněny 
dva příklady řešení dvojité ochranné obálky 
podle vynálezu, které se liší v provedení 
vnitřní uzavřené obálky. Na obr. 1 je vnitř-
n í uzavřená obálka ocelová, na obr. 2 je 
provedena z betonu. Obr. 3 ukazuje možnost 
real izace přenosu tepla uvolněného při ha-
várii do vody v meziprostoru i v př ípadě 
betonové vnitřní uzavřené obálky. 

První příklad řešení předmětu vynálezu 
je znázorněn na obr. 1. Vnitřní uzavřená 
obálka 1 obklopuje prostor určený přede-
vším pro umístění aktivního pr imárního 
okruhu jaderné centrály. Sama je obklope-
na vnější uzavřenou obálkou 2, se kterou je 
spojena několika komunikačními prostupy 
3, určitým počtem různých technologických 
průchodek 4 a nezbytným množstvím výztuh 
5. Tyto výztuhy 5 přenášejí zatížení vnitřní 
uzavřené obálky 1, provedené zde z ocelo-
vého plechu, do vnější uzavřené obálky 2, 
provedené z předpjatého betonu. Napětí ve 
všech výše uvedených částech dvojité 

ochranné obálky je vyvoláno zejména hyd-
rostat ickým tlakem vody, která vyplňuje me-
ziprostor vymezený vnějším povrchem vnitr-
ní uzavřené obálky 1 a vnitrním povrchem 

5 vnější uzavřené obálky 2. Pomocným zaříze-
ním je spojovací potrubí 6, armatury 7, 
odvzclušňovací a zavzdušňovací zařízení 8 
a vodní hospodářství 9, k teré zaj išíuje všech-
ny potřebné manipulace s vodou dvojité 

io ochranné obálky, jako jsou například její 
f i l trace, chemická a tepelná úprava, plnění, 
doplňování, vypouštění a kompenzace rela-
tivní tepelné objemové dilatace. Charakte-
ristikou tohoto řešení je možnost dosažení 

i5 intenzivního přenosu tepla z vnitřního pro-
storu dvojité ochranné obálky do vody v je-
jím meziprostoru. Účelná úprava ocelové 
stěny vnitřní uzavřené obálky 1 spočívá pro-
to ve zvětšení povrchů například zvlněním 

20 stěny nebo/a jejím ožebrovánim a v náhradě 
antikorozních nátěrů metalizovánim povr-
chů. Snížení vnějšího vodního tlaku působí-
cího na spodní část vni třní uzavřené obál-
ky 1 lze dosáhnout vodorovným rozdělením 

25 meziprostoru například v polovině jeho výš-
ky na dvě nezávislé části. V této výšce vý-
ztuhy 5 mají tvar spoji té mezikruhové desky 
vodotěsně připojené jak k vnitřní uzavřené 
obálce 1, tak k vnější uzavřené obálce 2. 

3° Přitom každá část meziprostoru má své 
vlastní odvzdušňovací a zavzdušňovací za-
řízení 8, armatury 7 a spojovací potrubí 6, 
kterým je připojena na společné vodní hos-
podářství 9. Na obr. 2 je znázorněn předmět 

35 vynálezu s vnitřní uzavřenou obálkou 1 pro-
vedenou z betonu armovaného ocelí. Zde 
nemusí být četné výztuhy 5 uvedené na 
obr. 1. Ostatní části mimo vnitřní uzavřenou 
obálku 1 jsou funkčně s te jné a podobné v 

4o provedení a umístění, č í se lné označení i je-
jich názvy se shodují s popisem prvního ře-
šení podle obr. 1. Aby provedení dvojité 
ochranné obálky podle obr. 2 také poskyto-
valo možnost rychlého přenosu tepla z vnitř-

45 nílio prostoru do vody v meziprostoru, jsou 
v betonové stěně vnitřní uzavřené obálky 1 
zality teploodvodné t rubky 10, znázorněné 
na obr. 3. Teploodvodné trubky 10, k teré 
jsou celé zality v betonové stěně vnitřní uza-

50 vřené obálky 1, odvá-Víjí teplo již proniklé do 
této stěny, a proto jsou umístěny co nejblíže 
u vnitřního povrchu. Ostatní teploodvodné 
trubky 10, které mají v betonové stěně vnitř-
ní uzavřené obálky 1 zality jen své konce, 

55 umožňují přímý přenos tepla z vnitřního 
prostoru dvojité ochranné obálky do vocly 
v jejím meziprostoru. Průtok vody ve všech 
teploodvcdných t rubkách 10 směřuje vzhů-
ru a . vznikne vždy při rozdílu teplot vody 

oo v teploodvodných t rubkách 10 a vody v pro-
storu mezi vnitřní uzavřenou obálkou 1 a 
vnější uzavřenou obálkou 2. Vzhledem ke 
s ta t ickému zatížení vnějším vodním přetla-
kem je toto provedení vnitrní uzavřené obál-

65 ky 1 technicky i ekonomicky výhodné. Je 
zřejmé, že lze vytvořit další řešení kombi-

. nací prvního a druhého provedení vnitřní 
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uzavřené obálky 1, přičemž spodní část Je 
betonová a vrchní ocelová. Vhodným výško-
vým rozmezím Je příkladné poloha kruhové 
jeřábové dráhy, která ale není na obr. 1 ani 
na obr. 2 znázorněna. 

Využití předmětu vynálezu je možné u 

jaderných elektráren a tepláren, které mají 
tlakovodní reaktory. Těmi jsou jak sovětské 
vodo-vodní energetické reaktory, tak reak-
tory vyráběná většinou v USA, NSR a dalších 

5 zemích. 

P Ř E D M Ě T V Y N Á L E Z U 

Dvojitá ochranná obálka pro jaderné ener-
getické centrály, zejména pro centrály s tla-
kovodními reaktory, poskytující zvýšenou 
ochranu okolí před účinky havárií primár-
ního okruhu jaderné centrály, sestávající z 
vnitřní uzavřené obálky provedené z oceli 
nebo/a betonu a z vnější uzavřené obálky 
provedené obvykle z betonu, opatřená ko-
munikačními prostupy a technologickými 
průchodkami, vyznačená tím, že má v mezi-
prostoru, vymezeném vnějším povrchem 
vnitřní uzavřené obálky (1) a vnitřním po-
vrchem vnější uzavřené obálky (2), výztu-

hy (5) pro kompenzaci zatížení vnitrní uza-
vřené obálky (1) a vnější uzavřené obálky 
(2) od hydrostatického tlaku upravené vody 

io umístěné v meziprostoru pro vzduchotěsné 
oddělení vnitřního prostoru od vnějšího oko-
lí a pro jímání tepla uvolněného při havá-
rii primárního okruhu, přičemž zejména z 
betonu provedená vnitřní uzavřená obálka 

i5 (1) je opatřena u svého vnitrního povrchu 
teplovodními trubkami (10) zaústěnými hor-
ními í dolními konci do vodního mezipro-
storu, který z pevnostních důvodů je možno 
výškově rozdělit na samostatné části. 
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