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KUPOLE CHEMICKÝCH REAKTORŮ 

PROBLEMATIKA 
 

Kupole reaktorů jsou vystavené různým nepříznivým 

podmínkám - korozi z agresivního průmyslového prostředí 

- - napadení korozí uvnitř nebo vně, které pronikne stropem a 

způsobí poškození těsnění, by mohlo být vážné (toxické plyny 

unikající do atmosféry, plyn pod tlakem v reaktoru). 

Technika opravy těsnění tedy musí vyřešit řadu problémů : -  

protikorozní těsnění          (odolné vůči prostředí a chemickým 

látkám skladovaným v reaktoru) - hermetické vůči plynu pod 

tlakem. 

TRADIČNÍ TECHNIKA 
Oprava navařenými plechy na 1 reaktoru a protikorozní 

ochrana nátěrem. 

• nevýhoda : svařování je často nebezpečné, pokud reaktor 

obsahuje výbušné plyny. Taková operace by vyžadovala 

kompletní vypuštění plynu z reaktoru, což vylučuje zásah na 

zařízení v provozu. 

Použití litých železobetonových desek na kupoli. 

• Nevýhoda : výrazné přetížení střechy. Riziko popraskání 

betonu, které vytvoří další poškození těsnění. 
 

TECHNIKA SOUPLETHANE  
Provedení opravy těsnění je často možné na zařízení za 

provozu. Oprava se provádí za studena, bez svařování, čímž 

se zabrání riziku výbuchu. SOUPLETHANE se aplikuje s velmi 

dobrou přilnavostí na všechny typy podkladů : ocel, nerez, 

hliník, galvanizovaná ocel, izolační materiály atd. 

SOUPLETHANE se aplikuje v nepřerušované tekuté vrstvě 

beze spár. Díry v podkladu způsobené vadami těsnění se 

překryjí nylonovou rohoží, která zajistí nepřetržitost podkladu 

a na niž se aplikuje nepřetržitá vrstva SOUPLETHANE. 

• výhoda : 

- SOUPLETHANE chrání podklad před agresivním prostředím : 

kyselými výpary atd. 

-  SOUPLETHANE umožňuje zásah za provozu 

- SOUPLETHANE je odolný vůči UV záření 

- Je odolný vůči řadě chemických látek. Nicméně je nutné 

zkontrolovat obsah reaktoru (plyn a tekutiny) a ujistit se, že 

nejsou nekompatibilní. 

V případě nekompatibilty by bylo vhodné opravit díry 

navařeným plechem v daných místech, aby se zabránilo 

přímému kontaktu SOUPLETHANE s chemickými látkami v 

reaktoru. 

- Je velmi přilnavý k podkladu (20 MPa). 

- Opravy a údržba jsou velmi snadné (za studena, bez 

rozpouštědla, přímou aplikací na místo). 

- Může se aplikovat na horké místo (do 120°C). 

 

 

 

 

 

PROVEDENÍ 
Pískování podkladu : pokud je pískování nemožné 
například kvůli bezpečnosti, energicky zbrousit podklad 
měděným kartáčem, aby se zabránilo vzniku jisker. 
V určitých případech je možné odstranit horní vrstvu 
tryskáním písku pod tlakem pomocí vodní pistole. 
-Ošetření všech detailů (děr, prasklin apod. překrytím 
syntetickou rohoží přilepenou k SOUPLETHANE). 
Aplikace SOUPLETHANE válečkem nebo pomocí 
vakuového stroje ze dvou součástí  pod vysokým 
tlakem. Tloušťka : od 0,5 mm do 2 mm, je-li třeba podle 
agresivity prostředí. 
 

 
 
TESTY A ZKOUŠKY 
• Odolnost vůči UV záření : LCPC - Kvalifikace SNCF 

• Odolnost vůči chemickým činidlům : Laboratoř SGN. 

Rhône Poulenc 

 

 

REFERENČNÍ PRÁCE 
• Odolnost vůči UV záření : LCPC - Kvalifikace SNCF 

• Odolnost vůči chemickým činidlům : Laboratoř SGN. 

Rhône Poulenc 
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