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Účelem vynálezu je zvětšení efektiv-
nosti bezpečnostního systému pro likvida-
ci následků projektové havárie a zvýšeni 
radiační bezpečnosti dvoublokové tlako-
vodní jaderné elektrárny o výkonu 2 z 
440 MWe. Podstata vynálezu spočívá ve 
využiti kapacity jedině využitelné části 
druhéhé systému, tj. vzduchových komor, 
které jsou za dvojitými zpětnými klapka-
mi eventuálně uzávěry, tvořící koncovou 
část každého ze dvou doposud absolutně 
oddělených systémů. Novým zařízením je 
symetrické propojovací potrubí s velmi 
jednoduchou alternativní vybavenosti, 
které vzhledem ke své vysoké technické 
bezpečnosti a naprosto pasivní funkci 
vůbec nesnižuje spolehlivost takto pro-
pojených blokových podsystémů. Výhody 
propojeni spočívají ve sníženi maximál-
ních havarijních přetlaků jak v tzv. 
druhém prostoru, tj. ve spojených vzdu-
chovýoh komorách, tak i v prvním prosto-
ru hermetické zóny havarijního bloku. 
Redukci jak střednědobých tak i krátko-
dobých přetlaků odpovídá zmenšeni celko-
vého množství úniku radioaktivních látek 
a sníženi radiační zátěže okoli elektrár-
ny vlivem její havárie. Vynález lze ap-
likovat na jaderné elektrárny s vodovod-
ními reaktory typu V 213* 
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Vynález се týká barbotážně vakuového systému lokalizace 
havárii standardní jaderné elektrárny se dvěma vodovodními re-
aktory o jmenovitém elektrickém výkonu 2 x 440 ШТ. 

Doposud jsou realizovány u dvoublokových dvouokruhových 
lehkevodnlch jaderných elektráren sovětské koncepce, u kterých 
ui je sajištěna stojná,eventuelně i vyšil úroveň jaderné bezpeč» 
nosti, jako je úroveň této bezpečnosti dnee celosvětově požado-
vaná pro aemá se střední a vysokou hustotou osídlení, dva na* 
proste samostatné a funkčně nezávislé a proto i dispozičně 
oddělené barbotáině vakuové systémy, které jsou bloková při-
řazeny ke každému s ebou jaderných reaktorů, respektive ke kaž-
dému ж ebou primárních okruhů takovéto jaderné elektrárny. Tyto 
unikátmi a velmi účinné strategické bezpečnostní systémy pro 
sniievánl pehavarijního tlaku v hermetické části reaktorovny so-
větského původu maji zatím jednak značné rezervy hydraulicko 
tepleteehnické, které ovšem jsou částečně oddůvodněny prototypo-
vostí a novostí koncepce celého systému, jednak nedočerpanó ně-
které inovační možnosti u tohoto systémy a to i koncepčně pro-
jekčního charakteru. U dosud úplně oddělených systémů jde e ne-
výhodu vyplývající z nevyužité možnosti sice jen částečné, ale 
zato velmi účelné spolupráce obou systémů, která pro dlouhodobý 
provoz znamená zvýšen1 funkční efektivnosti tohoto strategického 
systému protihavar ijního zabezpečení dané dvoublekové jaderné 
elektrárny jakožto celku a tedy i zvětšeni ochrany jejího okolí 
před vlivy případného radioaktivního zamořeni. 

Výše uvedená nevýhoda spočívající v absolutním oddělení 
ebou havarijních lokalizačních systémů u jedné standardní jader* 
né elektrárny e výkonu 2 x 440 lflTe je odstraněna u řešeni systé-
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mů podle tohoto vynálezu, který spočívá v tom, že obô skupiny 
vzduchových komor obou nezávislých barbotážně vakuových eystéaů 
lokalizace havarií jsou opatřeny a navzájem spojeny buoi jenom 
samotným propojovacím potrubím, nebo propojovacím potrubím vyba— 
veným za provozu otevřenými uzavíracími armaturami nebo/a za 
provozu odkrytými saslepovacími víky instalovanými v jednotlivých 
vzduchových komorách na všech ústích alespoň jedné poloviny pro* 
pojovacího potrubí. Přitom pro vzduchotechnická vzájemné odděleni 
obou skupin vzduchových komor jsou za provozu uetl propojovacího 
potrubí překryta lehce průtrfcnými membránami či foliemi, nebo 
opatřena a uzavřena nízkotlakými hydraulickými uzávôry/ a to alea* 
poň v jedné skupině vzduchových komor. 

Charakteristikou technického pokroku dosažitelného provede» 
ním systému lokalizace havarií podle tohoto vynálezu jsou tyto 
jeho hlavní výhody. Výužívají se jen vzduchové komory vzájemné 
druhého systému, které jsou od předřazených částí systémů eddě* 
leny dvojitými zpětnými klapkami o světlosti 500 mm, coš vyluču-
je vznik jakýchkoliv bezpečnostních rizik, nebo provozních ••*» 
zení, nebo technických problémů Si nedostatků,a to ani při uva* 
£ování případu dvou současných projektových havarií na obou ja* 
derně energetických blocích takovéto elektrárny, col je jak zná-
me případ vysloveně hypotetický. 2a druhé, při mnohem pravdip** 
debnější události, kdy projektová havarie proběhne jen na jodnom 
z obou bloků, projeví se propojeni vdech osmi vzduchových komor 
především určitým snížením tlakového maxima vsystémuhermetie-
kých místností havarovaného bloku a odpovídajícím zmeniením 
krátkodobých úniků radioaktivního pohavarijního prostředí netěs-
nostmi prvního prostoru do okolí hermetické юлу během trvání 
vnitřního přetlaku v havarii zachycující hermetické.zorně* Eřitcm 
druhý intaktní blok není nutné odstavovat, neboř zbývajícíjímací 
kapacita osmi propojených vzduchových komor umožňuje přijmout v 
případě vzniku druhé a ěasově posunuté projektové havárie i na 
druhém bloku potřebnou ěást vzduchu i z druhého systém herme-
tických místností. Za třetí, propojené vzduchové komory budou při 
evidentně "četnější* projektové havárii jen jednoho z bou bloků 
zatěžovány podstatně sníženým pohavarijním a několik desítek ho* 
din trvajícím přetlakem, čímž vzroste součinitel bezpečnosti ve 
smyslu pevnostního i těsnostního namáhání příslušné ortogonální 
stavební konstrukce, takže se snižují i druhotné relativně dlou-
hodobé úniky radioaktivního prostředí netěsnostmi druhého hermd* 
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tického prostora tj. vzduchových komor do okolí. Zároveň se 
zmenšuje i rychlost čerpání životnosti zejména hermetizující 
vystélky této koncové části lokalizačního systému. Za čtvrtá, 
nové či přídavné zařízeni, jímž je propojovací potrubí včetně 
jeho alternativní vybavenosti, je zařízením se zcela pasivní 
funkcí, takže je vysoce spolehlivé a bezpečná. Proto jeho insta-
lací nedochází ke snížení funkční pohotovosti a spolehlivosti 
celého systému. Mimoto technická bezpečnost i životnost propojo-
vacího potrubí bude velmi vysoká, neboi během velmi málo častého 
pohavarijního fungování propojovacího potrubí bude jim proudit 
jen chladný a nízkotlaký vzduch. Proto odpadá potřeba kompenzo-
váni tepelné dilatace u tohoto potrubí. Za páté, v případě ke* 
nání provozní kontroly a údržby propojovacího potrubí lze jej 
uzavřením či zaslepením v&eeh ústi úplně odpojit od obou čtve* 
řic vzduchových komor, čímž by se na odpovídající krátkou dobu 
stav zabezpečeni dvoublokové jaderné elektrárny vrátil na před-
chozí tj. původní projektovou úroveň. Při kontrolování a údrž-
bě propojovacího potrubí v období mezikaapanové odstávky obou 
jaderně energetických bloků elektrárny, takovéto "omezení" ovšem 
vůbec nevzniká. Za šesté, s hlediska dnešní problémové struktu-
ry tlakov9dníeh neboli vodovodních jaderných elektráren je cen-
nou výhodou navrženého propojení i zemnfiení rizik představovat 
ných více či méně reálnou možností vzniku s následného účinku 
hořlavé eventuelně třaskavé paro-vzducho-vodíkové směsi zejména 
v prvním prostoru hermetické zony, nebol odvodem větší části 
vzduchu, a tím i kyslíku z prvního prostoru stoupne zastoupení 
či koncentrace vodní páry v uvedené třísložkové směsi а ta. je 
významným inertním ředícím prostředím uvolněného vodíku v prv-
ním hermetickém prostoru. Za sedmé, předložený vynález, který 
očividně vychází z obecných požadavků neustálého zvyšování 
úrovně zajištění technické a radiační bezpečnosti jaderných 
elektráren, lze řadit do kategorie bezprostředně využitelných 
inovací a je realizovatelný u vdech elektráren výše uvedenéha 
typu a provedení, tj. jak u b leků zatím vyprojektovaných a bu-
dovaných, tak dodatečně i u bloků už provozovaných^a to v rám* 
ci jejich budoucích rekonstrukcí. 

Na přiloženém výkresu je znázorněno velmi zjednodušené 
schéma prostorového uspořádání podstatné části barbotážně va* 
kuového systému lokalizace havárií jaderné elektrárny o výkon» 
2 x 440 Mis, kde oba doposud absolutně oddělené a plně nezávislé 
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stejné podsystémy jsou те smyslu tohoto vynálezu nová propojeny 
ve své koncové části, tj. mají funkčně spojené obě čtveřice 
vzduchových komor. 

Na výwrasxz. jsou nakresleny dva stylizované řezy dvojici 
speciálních hermetických přístavků věžového či šachtového tva-
ru, které jsou bezprostředně připojeny к reaktorové části hlav» 
ního výrobního bloku jaderné elektrárny, neboli 'reaktorovně, ve 
kterých jsou umístěny výše uvedené systémy* Obr. 4 
znázorňuje svislý řez A-A 2 ob<\ 1 o. obr. 2. ukazuje vodorov-
ný řez B-B/nTreaktorovně £ jsou vytvořeny dva samostatné pří*» 
vodní kanály 10, které ústí do šachet 11, ve kterých jaeu umí* 
stěny dvanáctipatrové bárbotážní kondenzátory 1£« Každá trojice 
pater barbotážního kondenzátoru 12. je prostřednictvím tří dvo» 
jitých zpětných klapek zapojena do jedné ze čtyř vzduchových 
komor které jsou situovány nad sebou a společně vytváří tzv« 
druhý prostor pro zachycení vzduchu vypuzeného při projektové 
havárii parou z tzv. prvního prostoru, ve kterém je umístěn 
především primární okruh jaderné elektrárny, který už není zná-
zorněn. Dále je schematicky zakresleno základní přídavné zařl* 
zení, kterým je propojovací potrubí jehož ústi ve všeeh 
vzduchových komorách 1 jsou alternativně opatřena uzavíracími 
armaturami nebo zaslepovacími víky ̂  a průtržnými membránami 
£ nebo nízkotlakými hydraulickými uzávěry 6.V místě prostupu 
propojovacího potrubí £ stěnou hermetické zony, tj. podlahou 
nebo stěnou eventuelně při propojeni vrchem i stropem přlsluš» 
ných vzduchových komor jsou osazeny v potřebném počtu a v 
odpovídajících dimenzích nezbytné potrubní hermetické průchodky 
2* V zobrazeném propojení spodem je střední část symetrického 
propojovacího potrubí která má největšl průměr, což je na-
značeno zakreslením přechodových kusů Д.4. uložena v potrubním 
kanálu ve kterém je možné umístit i jednu velkou rozdělovači 
uzavírací armaturu kterou lze nahradit všechny menší uzaví* 
raci armatury £ umístěné alternativně ve všeeh vzduchových ко* 
morách Zbývá dodat, že stejně reálnou se jeví i možnost částeč-
ného nebo úplného propojeni vrchem, kdy propojovací potrubí 2 
by vytvářelo most mezi oběma skupinami vzduchových komer 1, kte-
rý by byl jednak v bezpečné výšce několika desítek metrů nad 
zemí, jednak vzhledem ke své světlosti pohodlně průlezný a prs-
te i snadno kontrolovatelný zevnitř po eventuelní dekontaminsoi 
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jeho vnitřního povrchu. K popisu funkce nutne poznamenat, že 
funkce celého stávajícího barbotážně vakuového systému lokali» 
zace havárií je podrobně pepsóna především v sov. odborné lite-
ratuře, a že funkce přídavného propojovacího potrubí Z včetně 
jeho alternativní vybavenosti je tak jednoduchá, že ji není 
potřeba vysvětlovat. Určitou vizualizaci funkce propojeni před-
stavuji zakreslené šipky směrů proudění pohavarijnlho prostředí, 
jehož parní složka, která se po průtoku ve znázorněném případě 
levým přívodním kanálem JLO zachytl v levém barbotáiním konden-
sátoru je znázorněna silnou plnou šipkou, zatímco nekonden-
zující směs plynů respektive vzduch, který je znázorněn tenkými 
Šipkami, proudí dále přes zpětné klapky a vniká do vdech 
osmi vzduchových komor jL, přičemž jeho jedna polevina prochází 
právě propojovacím potrubím 2. Hutne ještě podotknout, že při 
uvažováni ce do výskytu vysoce nepravděpodobné kombinace ďvou 
ne naproste současných, ale přitom časově relativně blízkých 
projektových havarii se ztrátou chladiva na obou jaderně ener-
getických blocích dochází к určité, ale s hlediska zátěži her* 
metických zon ovšem nepodstatné a tedy zanedbatelné nerovnoměr-
nosti v parametrech i složeni pohavarijnlho prostředí v prvních 
prostorech obou bloků. V případě eventuelní potřeby omezeni 
takovéto nerovnoměrnosti lze instalovat už neznázorněné nesy-
metrické zpětně vysokotlaké, ale částečné průchozí vodní uzá-
věry , které by bud plně nahradily, nebo jen doplnily funkci zpět-
ných klapek 1^» Jejich účinek by spočíval ve zpětném přepu&těnl 
určité části vzduchu ze spojených osmi vzduchových komor 1 během 
koncového ěasového úseku jejich natlakování, а to do prvního 
prostoru hermetické zony toho jaderně energetického bloku, kde 
vznikla a proběhla projektová havarie se ztrátou chladiva dřlveo 
Je zřejmé, že jde o poměrně malé množství zpět propouštěného 
vzduchu, které právě odpovídá rozdílu v množstvích vzduchu pře-
vedeného z jednoho prvního prostoru nejprve do všech osmi spo» 
jených vzduchových komor j. ® podruhé jen do čtyř vzduchových 
komor 1. 

Jako konkrétní příklad využiti tohoto vynálezu bylo uváže» 
váno spojení 7zduchových komor barbotážně vakuového systému lo-
kalizace, Celkevý 
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objem osmi spojených vzduchových komor činí 39200 m3* Propoje-
ní je předběžně řešeno prostřednictvím jednoduchého propojova-
cího potrubí s odstupňovanou světlostí, tj. potrubím o průmě-
rech 700 mm, 1000 mm a 1400 mm. Průměr každého z osmi ústí 
Siní 700 mm. Nutno zdůraznit, že při realizaci vnitřního sta-
vebního vzájemného propojení všech čtyř vzduchových komor 
každé čtveřice, které bylo navrženo už v čs. vynálezu podle 
autorského osvědčení č.220635» zredukuje se podstatně rozsah 
propojovacího potrubí. Zachová se jen jeho střední část o nej-
větším průměru, která tvoří kanálový nebo/a mostový vnější 
ússk propojovacího potrubí mezi oběma čtveřicemi vzduchových 
komor. Takovéto účelně kombinované stavebně technologické spo-
jení všech osmi vzduchových komor je zřejmě nejracionálnější 
a nejlevnější. Přitom je podmíněno jen akceptováním integrace 
objemů vzduchových komor prostřednictvím alespoň tří podlahově 
stropních, eventuelně uzavíratelných .za provozu otevřených, 
otvorů v každé čtveřici vzduchových komor. 
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1» Barbotážně vakuový systém lokalizace havarii standardní ja» 
dorné elektrárny se dvěma vodovodními reaktory, který sestává 
ze dvou samostatných zcela oddělených dvanáctipatrových barb*» 
tážních kondenzát ořů páry а ze dvou po jednom к nim připojených 
skupinových tj*~Styřkomorových záchytných plynojemů, neboli dvou 
čtveřic nad sebou umístěných vdSi okolí hermetických vzduchových 
komor, vyznačený tlm, že obě skupiny vzduchových komor (1) obou 
nezávislých, barbotážně vakuových systémů lokalizace havarii 
jsou opatřeny a navzájem apojeay bud jenom samotným propojovacím 
potrubím (2), nebe propojovacím potrubím (2) vybaveným za pro* 
vosu otevřenými uzavíracími armaturami (3) a/nebe za provozu od-
krytými zaslepovaélmi vlky (4) instalovanými v jednotlivých vzdu-
chových komorách (1) na všeeh ústích alespoň jedné poloviny pro» 
pejovacího potrubí (2), přičemž pro vzduchotechnické vzájemné 
oddělení obou skupin vzduchových komor (1) jsou za provozu ústí 
propojovacího potrubí (2) překryta lehce průtržnými membránami 
(5), nebe opatřena a u&ávřena nízkotlakými hydraulickými uzávě-
ry (б)7 a to alespoň v jedné skupině vzduchových komor (1)* 

2* Barbotážně vakuový systém lokalizace havarii podle bodu 1, 
vyznačený tlm, že ve střední části propojovacího potrubí (2) je 
instalována rozdělovací uzavírací armatura (15), která je za 
provozu otevřena. 

1 výkres 
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