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MERANIE TESNOSTI 
hermetických priestorov na JE

Účelom každej elektrárne je bezpečne a efektívne vyrábať elektrickú energiu. Túto požiadavku musí
spĺňať aj jadrová elektráreň so zvláštnym zreteľom na celkovú bezpečnosť. Rozdiel oproti klasickým
elektrárňam je v spôsobe získavania primárnej tepelnej energie. U klasických elektrární je to vývin
tepla z exotermických reakcií kyslíka s fosílnymi látkami. Jadrová elektráreň je priemyselný komplex, v
ktorom sa primárna tepelná energia získava premenou kinetickej energie štiepnych produktov z
atómových jadier ťažkých prvkov na teplo. Obzvlášť vhodným prvkom je urán 92U235.
Při uvoľňovania tepla při štiepení jadrového paliva so v porovnaní s fosílnym palivom vo veľmi krátkom
časovom úseku sa môže uvoľniť veľké množstvo energie s tendenciou stále sa zväčšovať. Tento proces
musí byť v každom okamihu pod kontrolou. Proto si konštrukcia JE vyžaduje si viac pomocných,
bezpečnostných, kontrolných a riadiacich systémov.

Počas prevádzky jadrového reaktora dochádza k postupnému vyhorievaniu jadrového paliva, čo je
sprevádzané vznikom veľkého množstva rôznych štiepnych produktov so značnou aktivitou. Jednou z
bezpečnostne dôležitých úloh je udržať tieto rádioaktívne látky v každom režime bloku (pri normálnej
prevádzke, pri odstávke, aj pri haváriách) v palivovom článku a nedopustiť ich únik do iných zariadení a
priestorov jadrovo-energetických zariadení a v konečnom dôsledku až do životného prostredia.
Hermetické priestory tvorí súbor hermeticky uzatvoriteľných miestností v stavebnom objekte
reaktorovej budovy. Usporiadanie zariadení PO okolo reaktora je také, aby zabralo minimálny priestor.
Oddeľujúca konštrukcia (kam patrí oceľovobetónová konštrukcia budovy) sa nazýva „hermetická
obálka“ alebo tiež „kontejment“. Ten je značne členitý. Tvorí ho: šachta reaktora až po hermetický
vrchlík, pod ktorým sa nachádza reaktor, box PG, paluba HCČ, miestnosť KO a tzv. barbotážna veža.
Všetky tieto miesta tvoria jeden integrovaný, priestor. Kontejment zároveň plní funkciu mechanickej
ochrany pred vonkajšími vplyvmi. U moderných energetických blokov je dimenzovaný tak, aby odolal aj
pádu lietadla. V HP sú okrem zariadení PO umiestnené aj viaceré pomocné systémy slúžiace na
potlačenie narastajúceho tlaku po havárii, zariadenia na zachytávanie rádioaktívnych látok, na
chladenie, čistenie a výmenu vzduchu v hermetických priestoroch. Hermetické priestory sú poslednou
bariérou, ktorá musí zachytiť prípadné rádioaktívne úniky a nedopustiť ohrozenie okolia JE.

Hermetické priestory – kontejment

I. Metóda poklesu tlaku
Citlivosť tejto metódy je 10 Pa.l.s-1. Metóda je vhodná na skúšanie potrubných systémov,
tlakových nádrží a zásobníkov. Skúšaný priestor sa natlakuje na požadovaný tlak a
veľkosť úniku všetkými netesnosťami za určitý čas sa určí:

•turbínkovými plynovými prietokomermi
•presnými manometrami s jemným delením
•pomocou “U” manometrov, pričom priemer trubíc sa prispôsobí časovej zmene hladín.

II. Metóda bublinová pretlaková
Touto metódou sa identifikujú netesnosti rádove 10-1 Pa.l.s-1. Jej použitím sa zisťujú
lokálne poruchy zvarov alebo rozoberateľných spojov, pričom celkové úniky sa zistia inou
metódou (napr. poklesom tlaku). Skúšaný predmet sa natlakuje na požadovaný tlak.
Pokiaľ sa jedná o rozmerove malé teleso, ponorí sa do indikačnej kvapaliny. Na
netesných miestach sa vytvoria väčšie či menšie bubliny. Na spoje veľkorozmerných
zariadení sa po natlakovaní z vonkajšej strany nanesie vhodný indikačný roztok.
Vzniknuté bubliny označujú netesné miesta. V oboch prípadoch citlivosť metodiky závisí
od použitého roztoku, od jeho povrchového napätia a viskozity.

III. Metóda vákuová
Táto metóda je opakom metódy poklesu tlaku a jej citlivosť je 10-2 Pa.l.s-1. Používa

sa na skúšky tesnosti systémov, u ktorých sa môže vytvoriť potrebný skúšobný podtlak.
Celkové úniky sa počítajú z rychlosti zvyšovaného tlaku v skúšobnom objeme. Metóda
neumožňuje priamu lokalizáciu netesnosti.

IV. Metóda bublinová vákuová
Slúži na lokalizáciu zvarových defektov, jej citlivosť je 10-3 Pa.l.s-1. Kontrolovaný zvar sa
natrie vhodným indikačným roztokom, priloží sa prísavná komôrka a pomocou vývevy sa
v nej vyvodí podtlak. Na netesných miestach zvarov vznikajú bubliny, ktoré sa sledujú
cez priezor vákuovej komôrky. Výška vytvoreného vákua je ohraničená bodom varu
indikačnej kvapaliny pri danej teplote.Táto metóda při členitom povrchu si vyžaduje
značné množství prípravkov, špecifických pre kontrolované miesto.

V. Metóda halogénová
Citlivosť tejto metódy je 10-4 Pa.l.s-1. Metóda je založená na zvýšení emisie kladných
iontov, emitovaných rozžeravenou platinovou anódou v prítomnosti halogénových
plynov. Iontový prúd zachytávaný katódou je mierou veľkosti netesnosti. Sonda, ktorá sa
posúva nad zvarom je pištolového tvaru a v prípade prieniku halogénového plynu (Ledon
12, Freon 12, Freon 22, ...) cez netesnosť nastáva jej okamžitá indikácia.
Halogénová metóda je buď pretlaková alebo podtlaková podľa spôsobu snímania
snímačom detektora.

VI. Metóda héliová
Héliová skúška tesnosti je vysoko citlivá skúška, ktorej citlivosť je rádove 10-6 až 10-10

Pa.l.s-1. Pri skúške touto metódou sa vyžaduje veľmi čisté okolie a prakticky laboratórne
podmienky. S použitím héliových skúšok priamo na stavenisku JE sa zatiaľ neuvažuje.
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LOKÁLNE SKÚŠKY TESNOSTI

Lokálne skúšky tesnosti sa vykonávajú v priebehu odstávky bloku. Lokálnymi 
skúškami tesnosti teda zisťujeme existenciu prípadných netesností na montážnych 
zvaroch priechodov, priechodiek a na elastických tesniacich spojoch a 
kontrolujeme tesnosť výstelky hermetických priestorov. 

VII. Metóda priľnavej farby
Táto metóda sa používa na určenie netesnosti spojov s elastickými podložkami. Podstatou
tejto metódy je, že pri rozobratom spoji sa jedna strana natrie priľnavou farbou (moridlo,
krieda, špeciálne farby) a po zložení a opätovnom rozobraní spoja sa táto farba prenesie na
druhú stranu spoja. Tesnenie vyhovuje, ak šírka prenesenej farby tvorí najmenej 60 %
šírky tesnenia. V tomto prípade sa jedná o skúšku beztlakovú.

VIII. Hmotnostný spektrometer
Metóda využívajúca hmotnostný spektrometer ako detektor úniku patrí k najcitlivejším
metódám detekcie úniku vôbec. Tieto zariadenia sú upravené na sledovanie atómovej, resp.
molekulovej hmotnosti sledovaného plynu. Tým je obvykle Hélium, pretože jeho malá
molekulová hmotnosť a objem molekúl sú ľahko rozlíšitelné od molekulových hmotností
iných plynov. Jeho parciálný tlak vo vzduchu je veľmi nízký, cca 4.10-3 mbar. Ďalším
najbližším vhodným plynom na sledovanie by bol H2, avšak ten sa nepoužíva z hľadiska
bezpečnosti (výbušnosť). Hmotnostné spektrometry sú nastavitelné aj na iné plyny, napr.
argón.

IX. Rádioizotopová metóda
Táto metóda je vhodná iba na testovanie hermeticky uzavretých komponentov. Tie sú
umiestnené v komore, z ktorej sa odčerpá vzduch a naplní sa rádioaktívnym plynom
(spravidla Krypton 85). Ten nasiakne do netesností skúšaného prvku. Po odobraní prvku
z prostredia skúšaného plynu sa tento vracia cez netesnosti späť a je detekovatelný
špeciálnymi čidlami. Nástroje a zariadenia pre sledovanie tohto typu úniku sú veľmi drahé,
ale umožňujú meranie úniku s vysokou citlivosťou až 10-9 Pa.l.s-1.

X. Akustické metódy
Akustické detekcie úniku fungujú na princípe zachytávania zvukovej alebo ultrazvukovej
energie generovaného plynu, ktorá sa zvetšuje cez otvor – defekt. Pretlakovaný plyn uniká
z testovacieho priestoru cez netesnosti, ktoré sú zvonka detekované dostatočne citlivou
sondou – mikrofónom (cca 40 000 Hz). Akustické metódy zisťovania netesností sa
používajú hlavne pri testovaní vysokotlakých vedení. Metóda vyžaduje len nenáročné
meracie vybavenie. Je jednoduchá a rýchla, avšak jej citlivosť je obmedzená na 10-1 Pa.l.s-

1[10].
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