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(57) Navrhovaný nafukovací vak sestává 
z textilního opláštění, ve kterém je vložena 
a k němu přilepena polyvinylchloridová 
vzdušnice, tvaru válce s vypouklými dny, 
na němž je ve válcovité části na vnějším 
obvodu navulkanizována těsnicí ochranná 
vrstva a na vypouklém dnu je umístěn hus-
tící ventil s přírubou a úchytnými oky. Na 
vypouklém dnu je rovněž umístěn i bezpeč-
nostní ventil. 

Obr, 1 
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Vynález se týká nafukovacího vaku s těs-

nicí a ochrannou vrstvou, opatřeného hus-
tícím ventilem, určeného к utěsňování a 
oddělování technologických zařízení a částí 
jaderných elektráren, zejména při periodic-
kých kontrolách a opravách. 

Při periodických kontrolách a opravách 
technologických zařízení a částí, zejména 
jaderných elektráren, je nutné dočasně u-
těsnit nebo oddělit od sebe dva prostory. К 
tomuto utěsnění je výhodné použití nafuko-
vacích vaků. V ČSSR i v jiných státech jsou 
pro tyto účely oddělování a utěsňování růz-
ných prostorů v dolech běžně využívány na-
fukovací vaky z opryžovaných tkanin, které 
svým speciálním provedením mohou sloužit 
jako uzávěry větracích důlních komínů pro-
ti spadu kamení a hlíny. 

Ve známém provedení, se zpevněnými, 
ocelovými kordy vyztuženými dny, slouží 
nafukovací vaky jako mobilní uzávěry ka-
nalizačních potrubí a šachet. Dále jsou zná-
my a vyráběny nafukovací vaky chodbové. 
Používají se jako speciální uzávěry důlních 
chodeb iproti šíření důlních plynů, větrů a 
případně proti vodě. Jsou zhotoveny ze 
vzdušnice a textilního opláštění střiženého 
do srdcovitého tvaru o průřezu důlní chod-
by. V obou čelních dnech jsou rozměrné o-
celové příruby, které jsou zevnitř opatřeny 
přes kloubové úchyty, soustavou vymezova-
cích lan, jimiž se udává potřebná čelní 
zploštělost vaku. Uvedené vaky jsou velkých 
rozměrů. Rovněž jsou známy vaky komíno-
vé. Jsou zploštělého tvaru a slouží jako mo-
bilní montážní podlážka při vystýlce, vy-
zdívce a opravě větracích komínů ústících 
z důlních chodeb. 

Komínový vak sestává z ocelové tvarové 
konstrukce trubkového tvaru s ocelovými 
přírubami o vysoké hmotnosti a rozměrnos-
ti, к nimž je šrouby vzduchotěsně napojena 
vzdušnice a textilní opláštění nafukovacího 
vaku. Ocelová tvarová konstrukce je dutá a 
svojí délkou i tvarem vymezuje výšku a 
zploštělost vaku. Dutina umožňuje provlé-
kat středem vaku různá pracovní lana, ha-
dice na betonáž apod. 

Všechny výše uvedené a dosud známé na-
fukovací vaky mají svoje speciální prove-
dení a speciální použití. Navíc jsou z částí 
zhotoveny z materiálů, které nelze používat 
pro účely těsnění, především v jaderní ener-
getice. К nim patří vzdušnice v provedení 
z PVC fólie — izofolu a dále jakákoliv pryž, 
která obsahuje síru anebo chlor. Ani jeden 
z těchto materiálů nesmí přijít do přímého 
styku s materiálem technologického zaříze-
ní, u jaderných zařízení z austenitlckých o-
celí. Polyamidová tkanina, která tvoří obal 
nafukovacího vaku, svou strukturou ne-
umožňuje spolehlivé utěsnění, případně od-
dělení, technologických zařízení a částí, ze-
jména potrubí a parního generátoru jader-
ných elektráren, kde při kontrole těsnosti 
jednotlivých trubek svazku parního generá-
toru je nutné dokonalé utěsnění vyústění 

trubek do jednoho z kolektoru parního ge-
nerátoru, vůči okolí, aby bylo možné v dru-
hém kolektoru provést zkoušku těsnosti 
jednotlivých trubek trubkového svazku. 

Vzhledem к vysokému počtu trubek trub-
kového svazku parního generátoru je po-
stupné utěsňování ústí trubek do kolektoru 
utěsňovacími zátkami pracné, zdlouhavé a 
neefektivní. V kolektoru piarního generáto-
ru je rovněž omezená délka možného po-
bytu obsluhujícího personálu, vzhledem к 
působícímu ionizujícímu záření. 

Podstata vynálezu spočívá v tom, že se-
stává z textilního opláštění, v němž je vlo-
žena а к němu přilepena polyvinylchlorido-
vá vzdušnice, tvaru válce s vypouklými dny, 
na kterém je ve válcovité části na vnějším 
obvodu navulkanizována těsnicí ochranná 
vrstva a na vypuklém dnu je umístěn hus-
ticí ventil s přírubou a úchytnými oky. Va-
riantně je na vypuklém dnu umístěn bez-
pečnostní ventil. Pro použití, zejména v ja-
derné energetice je ochranná vrstva tvoře-
na z navulkanizovaných pásů silikonové 
pryže o tloušťce 0,5 až 5 mm. 

Výhodou použití nafukovacího vaku s těs-
nicí a ochrannou vrstvou, z materiálu vhod-
ného к přímému styku s austenitickými ma-
teriály, kupř. ze silikonové pryže, je doko-
nalé utěsnění a oddělení prostoru mezi se-
bou jednoduchým a bezpečným zařízením, 
nenáročným na obsluhu, které však 
umožňuje podstatně urychlit průběh preven-
tivních, anebo kontrolních činností. Nespor-
nou výhodou je rovněž nízká cena, malá 
váha a mobilnost těsnicího vaku. Použitím 
nafukovacího vaku se rovněž omezí doba 
pobytu obsluhujícího personálu v kombino-
vaném prostředí. Kontaminaci vaku lze po 
použití podstatně snížit dekontaminaci o-
iplachem povrchu běžnými dekontaminační-
mi roztoky. 

Příklad provedení nafukovacího vaku po-
dle vynálezu, s těsnicí a ochrannou vrstvou 
se silikonové pryže, určeného к utěsnění 
vyústění trubek do jednoho z kolektoru par-
ního generátoru jaderné elektrárny, je na 
obr. 1. Obr. 2 představuje utěsnění spodního 
hrdla kolektoru parního generátoru jaderné 
elektrárny, nafukovacím vakem, s těsnicí a 
ochrannou vrstvou ze silikonové pryže. 

Nafukovací vak sestává z textilního o-
pláštění 1, v němž je vložena polyvmylchlo-
ridová vzdušnice 2, která je к textilnímu 
opláštění přilepena. Na textilním opláštění 
jsou přivulkanizovány díly fólie silikonové 
pryže 3 o tloušťce 2 mm. Jednotlivé díly si-
likonové pryže 3 jsou mezi sebou podélně 
i po obvodu vulkanizačné spojeny. Ve vrch-
ním vypouklém dnu 11 je umístěn hustící 
ventil 4 s přírubou 5 a úchytnými oky 6, na 
ventil 4 s přírubou 5 a úchytnými oky 6, za 
které je přichyceno nosné lano 7. Alterna-
tivně lze na horním dně 11 rovněž umístit 
bezpečnostní ventil 8, který zabezpečí na-
fukovací vak proti přehuštění, v případě, že 
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jej nelze napojit ipřes redukční ventil přímo 
na hustící ventil 4. Nafukovací vak nahuš-
těný v kolektoru 9 parního generátoru na 
hodnotu 20 kPA, prostřednictvím silikoinové 

pryže 3 dokonale uzavírá a utěsňuje po celé 
výšce a obvodu všechny ústí truibek parního 
generátoru do kolektoru Я. 

PRK D M E T V Y N A L E Z U 

1. Nafukovací vak s těsnicí a ochrannou 
vrstvou určený к utěsňování a oddělování 
technologických zařízení a částí, zejména u 
jaderných elektráren vyznačující se tím, že 
sestává z textilního opláštění (1), v němž 
je vložena а к němu přilepena polyvinyl-
ch.loridová vzdušnice (2), tvaru válce s vy-
pouklými dny (10, 11), na kterém je ve vál-
covité části na vnějším obvodu navulkani-
zována těsnicí ochranná vrstva (3) a na vy-

pouklém dnu je umístěn hustící ventil (4) 
s přírubou (5) a úchytnými oky (6). 

2. Nafukovací vak podle bodu 1, vyznaču-
jící se tím, že na vypuklém dnu (11) je u-
místěn bezpečnostní ventil (8). 

3. Nafukovací vak podle bodu 1, vyznaču-
jící se tím, že těsnicí ochranná vrstva (3) 
je tvořena z inavulkanizovaných pásů sili-
konové pryže o tloušťce 0,5 až 5 mm. 
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Obr. 2 


