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 PLÁŠTĚ TRANSFORMÁTORŮ 

       PROBLEMATIKA 
 

Poškození těsnění transformátoru způsobuje protékání nebo 

stříkání chladící tekutiny. Toto chladící médium (PCB nebo 

jiné) může následně proniknout do půdy a podloží, čímž hrozí 

riziko kontaminace půdy a podzemních vod, kde se 

nahromadí, jelikož není biologicky odbouratelné. 

V případě vážné nehody (zahřátí, poškození transformátoru a 

požáru) může rozkládání PCB teplem vyvolat tvoření 

toxických plynů (dioxinového typu), které představují 

nebezpečí pro životní prostředí. Z tohoto důvodu je vhodné, 

aby byla zajištěna izolace místa, kde se nacházejí 

transformátory, a aby bylo provedeno i utěsnění místa proti 

plynu. 

Jen výfukové kanály budou moci odvádět kouř do zón, které 

představují malé riziko pro životní prostředí i osoby. 

 

TECHNIKA SOUPLETHANE  
Provedení zábran za použití celého povrchu půdy v místě 

instalace transformátoru umožňuje: 

-  zachytit dielektrickou tekutinu a v případě chráněných 

zábran zamezit proniknutí tekutiny do půdy. Tekutina může 

být následně sebrána a zlikvidována ve vhodném 

specializovaném středisku. Poté budou zábrany 

dekontaminovány. 

- velká vodorovná plocha umožní sebrat veškerý olej v 

případě vzniku kaluží nebo rozstříknutí při výbuchu nádrže.  

Výhody: 

• SOUPLETHANE chemicky velmi dobře odolává PCB 

(testováno ALSTHOM, Unelec, EDF)   

• vlastnosti SOUPLETHANE jako neporéznost a chemická 

neměnnost pod vlivem PCB umožňují perfektní a úplnou 

dekontaminaci izolační vrstvy. 

• V případě nehody a úniku PCB existují podmínky vzniku 

prasklin v betonovém podkladu. Prudký tepelný šok při 

kontaktu horkého PCB (často více než 100°C) s betonem o 

teplotě prostředí skutečně způsobí praskliny v betonu.  

• Test Laboratoře mostů a dálnic (simulující tepelný šok při 

více 140°C způsobený horkou živicí na SOUPLETHANE jako 

těsnění mostů) prokázal, že charakteristiky těsnění 

SOUPLETHANE se nezměnily a že byly překryty trhliny v 

betonu až do šířky 2 mm. 

• SOUPLETHANE odolává velmi dobře mechanickým šokům a 

nárazům a umožňuje tak postupovat bez rizika při výměně 

transformátorů. 

V případě náhodného poškození lze snadno opravit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEDENÍ 
• Vlastní nádrž : zadržovací nádrž může být provedena 

konstrukcí zídky z cementových bloků, které tvoří zadržovací 

obvod. 

Tyto bloky jsou přilepené k zemi pomocí SOUPLETHANE 

(těsnící lepidlo). Podklad se musí předem vykartáčovat, 

zbrousit nebo očistit podle potřeby. 

Zaoblení v rozích bude provedeno pomocí rohoží ze skelného 

vlákna přilepených k SOUPLETHANE. Průchod kabelů : 

ošetření může být provedeno následovně : 

• vstřikování polyuretanové pěny mezi kabely ve výšce asi 30 

cm. 

• položit na žlaby překližkovou desku 

• překrýt spáru překližka/beton. V případě potřeby zásahu do 

žlabů odříznout těsnění ostrým nástrojem. Poté bude těsnění 

obnoveno stejnou technikou jako položení rohože ze 

skelného vlákna na podklad. 

• aplikace SOUPLETHANE válečkem na veškerý povrch při 

minimální vrstvě těsnění  1,5 mm (ve 3 vrstvách). 

 
 
 

 
TESTY A ZKOUŠKY 
• Laboratoř mostů a dálnic : schopnost překrýt praskliny o 
šířce 2 mm při tepelném šoku. 
• CEA : schopnost dekontaminace = 99% PV č. 860611 
• CSTB : ohnivzdornost - třída Bfl-s1 
 

REFERENČNÍ PRÁCE 
•  EDF Lyon : provedení EDF 
•  EDF Vídeň : provedení Sté Gabriel v Bollenu 
•  EDF Nice : provedení SAP$ 
•  DOT : Grenoble, Paříž, Lille etc. 
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