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Védősátor tervezése radioaktív hulladék kezeléséhez
Molnár Szabolcs, Tábori Béla, Béres Zsolt
PÖYRY ERŐTERV Zrt.
1094 Budapest, Angyal u. 1-3.

Az MVM Paksi Atomerőmű egyik térfogatkompenzátor helyiségének tetején tárolt, a Helyreállítási Projekt során keletkezett
alfa szennyezett hordós, valamint más, elsősorban nem használatos berendezésekből származó hulladékok lehetetlenné teszik a
terület rendeltetésszerű használatát. A terület lezárás alatt van, a hulladékok fóliaborítást kaptak. Az ipari biztonság
szempontjából a területet ismét az eredeti funkciójának megfelelő használati állapotra kell hozni, vagyis az övezetet meg kell
tisztítani.

Bevezetés
A felhalmozódott hulladékok feldolgozására védősátor kerül
kialakításra. A sátor feladata, hogy függetlenítse, elválassza a
hulladék feldolgozó terület légterét a reaktorcsarnok
levegőjétől. Ezáltal biztosítani tudjuk, hogy a csarnok egyéb
területei ne szennyeződjenek el – a hulladékdarabolási
munkálatok során - a potenciális veszélyforrást jelentő,
kontaminálódott hulladéktól.

 hulladék darabolás céljára elegendő hely lehatárolása;
 zsilip kialakítása a be-kilépéshez;
 hulladékkiadás zsilipelt biztosítása;
 védőruha lemosás céljára zuhany telepítése;
 megfelelő komfortú ideiglenes építészeti terek létrehozása;
 sátor körüljárhatóságának biztosítása;
 öltözőterület elhelyezése sátoron kívül;

A feladat végrehajtására modul elemekből felépülő sátort
terveztünk. A hulladék feldolgozását végző dolgozók további
védelmét szolgálja, hogy a munkálatok során a sátorban
túlnyomásos ruhában fogják a műveleteket elvégezni.

 légtechnikai elszívó berendezés elhelyezése.

A tervezési munka súlypontját az építész, a statikai és a
légtechnikai tervezés jelentette.

 a területre érkezés után a védőruhát az öltözőterületen
veszik fel a munkát végzők;

A feladat egyedisége minden szakági tervrészletben
megtalálható volt. Cikkünkben részletesen bemutatásra
kerülnek a három szakági főtervező „pillér” gondolatai.

 a zsilipben kapott helyet a védőruha lemosására szolgáló
zuhany;

Építészet
Az építészeti tervezés szempontjából meghatározó volt a
szennyezett hulladékok darabolásához és hordóba zárásához
minél nagyobb szabad felület biztosítása. A maximálisan
kihasznált szabad terület nemcsak a könnyebb munkavégzést
teszi lehetővé, hanem a biztonságosabb munkavégzés
feltételeihez is hozzájárul.
A reaktorcsarnokban szigetszerűen elkülönülő pódium
területén az azt tagoló meglévő építmények (daru távirányító
kabin és lépcső) nehezítették a terület felhasználást. További
nehezítő tényező volt, hogy a radioaktív hulladék
megbolygatását mindenképpen el kívántuk kerülni a
védősátor építése során.
Mindezen szempontok mellett biztosítani kellett a
védősátorral szemben támasztott funkcionális követelmények
teljesülését, amelyek a következők voltak:

Kontakt: szabolcs.molnar@poyry.com
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A terület kötöttségeit sikerült kompromisszumok nélkül
kiküszöbölni az alábbi megoldásokkal:

 a hulladékkiadást a sátor külső
hordókiadó szekrény biztosítja;

síkjába

integrált

 a hulladékdarabolás a „nagy” sátortérben történik egy fém
asztalon, áthelyezhető állványra szerelt helyi világítás
mellett.
Fontos szempont volt a hulladékdarabolás és elszállítás
befejezése után a radioaktívan szennyezetté vált fóliapalást
egyszerű, felporzásmentes eltávolítása. Erre a célra előre
elhelyezésre kerültek a tartóváz felső peremére integráltan
végigfutó csévélő szerkezetek, amelyekkel feltekerés után
leemelhető a fóliafelület, így a fóliába bezártan eltávolítható a
lerakódott szennyeződés. A kialakítandó sátor látványképe
az 1. ábrán látható.
A
védősátor
alatti
biztonságos
munkavégzéshez
hozzátartozik a megfelelő megvilágítottság biztosítása. A
fóliapalást felhelyezése után a sátor alatt a csarnok általános
megvilágítása már nem biztosított volna elég fényerőt, ezért
helyi mobil világítási állványokkal teljesítettük ezt a
követelményt.
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meghatározható. A támaszelmozdulások a szerkezeti
adottságok alapján feltételezett elmozdulás képesség szerint
kerültek meghatározásra.

1. ábra: A kialakítandó sátor látványképe
(forrás: Béres Zsolt munkája)
További érdekesség volt a fóliafelület rögzítésére felhasznált
sínrendszer, amelyet a mindennapok során fóliasátrak
építéséhez használnak. A teherhordó acél tartóvázra először
csavarozással rögzítik az alumínium alapsínt. Ebbe kerül
elhelyezésre egy „U” alakú műanyag rögzítő betét, végül a
fóliapalást illesztése után a leszorító műanyag betéttel zárják
le a felületet. Ez a megoldás a sátor bontása során az egyszerű
szétpattinthatóság miatt sérülésmentesen teszi lehetővé a
fóliapalást eltávolítását.

A védősátor szerkezetének kialakítását nagy gondossággal
kellett elvégezni, a fóliával érintkező szerkezeti részeit le
kellett kerekíteni, a sorjákat el kellett távolítani, a hegesztési
varratokat meg kellett munkálni, hogy azok a fólia
anyagában ne tudjanak kárt tenni. A fóliarögzítés pontos
csomóponti kialakítása a 2. ábrán látható.

Statika

Légtechnika

Az üzemeltető kérésére sem hegesztett, sem fix csavaros
rögzítés kialakítására nem került sor. Ezen okok miatt a
statikai tervezés két fő peremfeltétele a rögzíthetőség hiánya
és a moduláris kialakítás volt. A rögzíthetőség hiányának
következtében a szerkezetek kitámasztásával, illetve a
meglévő szerkezetekhez történő szorítással került rögzítésre a
védősátor szerkezete. Ebből következően a modellezés során
csak adott referencia irányú támaszokat lehetett
meghatározni, amelyek így csak az azoknak megfelelő
irányokban tudtak igénybevételeket felvenni. Nyomatékbíró
kapcsolat kialakítására nem volt lehetőség.

A tervezés során az alábbi alapvető gondolatmenetek mentén
végeztük a légtechnikai tervezést, melyek részben
megrendelői igények is voltak:

A modularitás több szempontból is lényeges volt a feladat
megoldása során. Egyrészt az organizáció miatt, mivel a
telepítés helye nehezen megközelíthető, ott a munkavégzés
szűk helyen, illetve nagy - 6,5 m-es - magasságban történik.
Ezért az egyes elemeknek kézzel mozgathatónak kellett
lenniük, ami mind a hosszukat, mind a súlyukat befolyásolta.
Így meglehetősen egyedi tervezési feladat volt, hogy a
szerkezeti egységek súlyát és méretét úgy kellett kialakítani,
hogy a helyszíni szerelést biztosítani tudjuk. További
szempont volt még, hogy az egyes szerkezeti elemek
rögzítése a helyszínen könnyen és gyorsan megoldható
legyen, ezért ezek homloklemezes csavaros kapcsolattal
kerültek kialakításra. Az organizáció és a szerelhetőség
mellett fő szempont volt az elszállíthatóság is, oly módon,
hogy egy későbbi dekontaminálás után a szerkezeti elemek
újrafelhasználhatósága biztosított maradjon.
A védősátrat két fő tehercsoportra kellett tervezni: az
önsúlyra és a depressziós hatásra, illetve az esetleges
támaszelmozdulások hatására is készült egy külön elemzés.
Az önsúly a szerkezet és a védőfólia súlyából adódott, a
depressziós
hatás
egy
közelítő
számítással
volt
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2. ábra: Fóliarögzítés csomóponti kialakítása
(forrás: Béres Zsolt munkája)

 a munkaterületet huzatmentessé kellett tegyük, vagyis a
légáramok egyenletes képét biztosítanunk kellett;
 meg kellett határozzuk a szükséges légcserét, melyet az
elszívó ventilátorral biztosítunk;
 a sátor légterét depressziós nyomásviszonyúnak kellett
kialakítanunk;
 a sátorból elszívott levegőnek a kérdését tisztáznunk
kellett.
A légtechnikai tervezés szoros összefüggésben volt a
kialakított építészeti geometriával. Az építészeti tervezés
során meghatározásra került az építmény alaprajza, és vele
egy időben a védősátor geometriája. Definiálódtak a
hulladékdarabolás munkafolyamatai, és ez által az
elvégzendő légtechnikai feladat.
Az ipari és nukleáris biztonságot elsődlegesnek tekintettük –
kiváltképp az ALARA elv betartását – ezért a sátor légterében
depressziós nyomásviszonyt alakítottunk ki, mellyel a sátor
levegőcseréjének szabályozását tudjuk megvalósítani.
A szabályozással tudjuk biztosítani, hogy a helyiség
légtérfogatából és a légterének meghatározott pontjairól
állandó mennyiségű levegő távozzék. Ezt a tervezés során
úgy oldottuk meg, hogy az elszívó vezetékekbe légmennyiség
szabályozókat terveztünk be. A szabályozott áramlásnál a
bejutó és a kiáramoltatott levegő mennyiségének arányát
szellőztetési légmérlegnek nevezzük.
Az elszívás szabályozott módon elszívó elemeken keresztül
történik. A levegő beszűrődését viszont nem irányított

2

Nukleon

2015. június

áramlással valósítjuk meg. Az elszívás során a sátor
térfogatából elvett levegő a külső falak tömítetlenségein és a
betervezett réseken keresztül jut be a védősátor térfogatába.
A sátor acélszerkezeti talpgerendája és a sátor
homlokszerkezet csatlakozási kialakítását úgy terveztük meg,
hogy a sátor anyaga és a hordozó gerenda között 4 cm rés
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van, vagyis közvetlenül nem csatlakozik hozzá. Ebben az
esetben a levegő beáramlási helye ismert. Azonban
számoltunk
a
tervezés
során
olyan
bejutó
levegőmennyiséggel is, melyek pontos mértani helyei nem
lesznek ismertek, melyek különböző réseken, a külső
falszerkezeti elemek tömítetlenségein szívódnak be.

3. ábra: Légtechnikai kapcsolási séma (forrás: Molnár Szabolcs munkája)
A radioaktív szellőzés-technika egyik alapelve, hogy a
„tiszta” – vagyis a nem szennyeződött – légtérbe vezetünk be
levegőt, majd egyirányú levegőáramlást megvalósítva a
szennyezettebb légterek felé jutatjuk a levegőt. Az elszívás
mindig a szennyezettebb légterekből történik.
Jelen feladatnál a sátor légtérfogatából történik az elszívás. A
védősátor légtechnikai tervezésénél a megrendelő kérése volt,
hogy a munkatérben huzathatás ne érje a dolgozókat. A
légáramkép – kiemelten a munkatérben – homogén eloszlású
kellett legyen, vagyis direkt légáram ne érje a dolgozókat. A
huzatmentességet az elszívások pontos méretezésével és
matematikai modellezésével alakítottuk ki. A tervezési
szempontokat figyelembe véve a 3. ábrán látható légtechnikai
kapcsolási séma kerül megvalósításra.
A sátor légteréből való elszívás egy konfúzor alakú elszívó
elemen keresztül történik egyenes csőbe (lásd a 4. ábrát). A
huzatmentesség biztosításának ellenőrzése miatt elemeztük
az elszívások közelében kialakuló sebességképeket. Az
elszívás során a beszívó nyílásokat egyenes csőbe való
levegőbeszívásnak minősítettük. Ennek az a magyarázata,
hogy a konfúzor alakú beszívó elemeket e feladathoz
egyedileg terveztük. A beszívó elem geometriájához nagy
alfa (α), és kis hosszúságú (l) méret tartozik. Alakja szerint
egyenes csőbe való beszíváshoz hasonlíthatjuk.
Ezek alapján a 4. ábrán látható a légsebességprofil alakulása
az elszívások közelében.
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4. ábra: Az elszívó elem és a közelében kialakuló légsebesség
alakulása [1]
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Az elszívó szerkezetek homlokfelületétől távolodva a
légsebességek változása, csökkenése igen rövid úton
bekövetkezik. Az elszívó elemek környezetében már kis
távolságban is alig észlelhető a levegő sebessége. A 4. ábrán
látható légáramképen a nyílás felé tartanak a légáram
vonalai, az ezeket metsző tojásalakú görbék az azonos
sebességű pontok mértani helyei.

térfogatából elszívott levegő kezelésének a kérdése.
Alapvetően kétfajta koncepció állt rendelkezésünkre:

A tervezési feladathoz az elszívás közelében
sebességleépülés matematikai leírását is elvégeztük.

A mai technikai lehetőségeinkkel - még ipari körülmények
között is - rendkívül nagyfokú részecskeleválasztást tudunk
elérni. Vizsgáltuk annak lehetőségét, hogy a sátor légteréből
való elszívás után, megfelelő szűrőegységeken keresztül a
reaktorcsarnokba közvetlen jutatjuk a levegőt. Azonban a
szűrés kialakításának precíz tervezéséhez szükség van pontos
„portérképre”, mely tartalmazza a légtérben található lebegő
por részecskék egyértelmű szemcsenagyságát, ill. azok lokális
eloszlását is. Ilyen azonban a tervezés során nem állt
rendelkezésünkre. Részben ezért is vetettük el azt a
gondolatot, hogy szűrés után „kidobjuk” a levegőt a
csarnokba. Másrészt a területen található hulladékok jelenleg
fóliatakarás alatt vannak. Amennyiben a szilárd
szennyezőanyagok (por részecskék), csak a levegőben
találhatóak, vagyis a légtérben lebegnek, akkor aerosol-ról
beszélünk. Jelen feladatnál azonban az aerosolok leülepedése
is időben lezajlott, vagyis ekkor már aerogel szerű
részecskékről beszélhetünk. Tehát itt a levegő megtisztítása
során nem csak lebegő, hanem kiülepedett részecskékkel is
számolnunk kell.

lévő

Légáram az elszívás közelében:
(1)
A (2) összefüggésből számítható a K értéke:
(2)
Jelölések az (1)-(2) egyenletekhez:
wx – tengelysebesség [m/s]
wo- sebesség az elszívó légcsatornában [m/s]
K – a beszívónyílás alakjától függő, dimenzió nélküli tényező
A – a beszívónyílás keresztmetszete [m2]
x – az áramlat távolsága az elszívás helyétől [m]
a – az elszívó elem nagyobbik mérete [m]
b – az elszívó elem kisebbik mérete [m]
Az elszívó elemek és nyílásuk közvetlen közelében van csak
jelentősebb légsebesség.

 az elszívott levegőt megfelelő kezeléssel (szűréssel),
közvetlen a reaktorcsarnok légterébe vezetjük, vagy
 egy kialakított rendszerbe, vagy annak közelébe vezetjük a
romlott levegőt.

Az üzemeltetővel közösen azt a megoldást választottuk, hogy
a pihentető medence légfüggönyéhez vezetjük a sátorból
elszívott romlott levegőt.

A teljes átöblítés érdekében az elszívó nyílásokat magasan
kell elhelyezni. Ennek egyik oka, hogy a munkaszinten nem
szívhatunk el, mert az ott található por és egyéb
szennyeződések miatt az nagyon könnyen szemétgyűjtő
hellyé válhatna. Ha a sátorba beszívódott levegő részben
irányított, részben pedig nem irányított módon történik,
vagyis vannak olyan részek, ahol jut be levegő a sátor
belsejébe, (de mégsem geometriailag szabályozott réseken),
viszont a kiszívás pedig egy nyílásban összpontosul, ebben az
esetben a helyiségben egyenletes légáram biztosítható. Az
egyenletes levegőbejutás fontos feladata, hogy ne maradjanak
pangó övezetek. Ezekben az övezetekben úgynevezett
másodlagos, harmadlagos stb. cirkulációs légáramok
keletkezhetnek, melyeket a fő áramlat ejekciós hatása idéz
elő.
A sátor tervezésénél figyelembe kellett vegyük azt az
alapvető gondolatot, hogy a sátort teljesen hermetikussá nem
tudjuk tenni a kivitelezési hibák, egyenlőtlenségek miatt.
A sátor alsó kerülete mentén talpgerenda fut végig. Ezekhez
a gerendákhoz a sátor anyaga nem mindenhol illeszkedik
légmentesen, csak szakaszos kialakítással. Ezt a rendszert a
sátor függőleges gerendáihoz is alkalmaztuk. Így a beáramló
réseken keresztül elegendő helyet biztosítottunk a sátorba
jutó friss levegőnek.
Az elszívások elszívó elemeken keresztül történnek. A légtér
teljes átöblítését az elszívó nyílások és a levegő beáramlások
geometriai elhelyezkedése határozza meg. Míg a levegő
beömlés a sátor teljes magasságával azonosan megy végbe,
addig a levegő elvétele elszívó elemeken keresztül történik. A
tervezési feladat komplex légtechnikai megoldásához
hozzátartozott a - depresszió létrehozásához szükséges - sátor
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5. ábra: Védősátorhoz légtechnikai 3D-s látványterve
(forrás: Molnár Szabolcs munkája)
A kialakított légvezeték nyomvonala viszonylag hosszú. Így a
légtechnikai rendszer nyomásveszteségi elemzését is
elvégeztük. A kapott eredmények az 1. táblázatban kerülnek
bemutatásra.
Az eredményekből kiderült, hogy az eredetileg betervezett
légkezelő egységéhez tartozó ventilátor statikus nyomás
emelése kevesebb, mint a teljes rendszer összes
nyomásvesztesége.
Emiatt
a
légcsatorna
hálózatba
nyomásfokozó ventilátorokat kellett betervezzünk.
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1. táblázat Légcsatorna méretezése (forrás: Molnár Szabolcs munkája)

Összefoglalás
A beépítendő ventilátorokkal elértük, hogy a romlott levegőt
a pihentető medence légfüggönyébe ki tudjuk „dobni”, a
rendszer nyomásellenállását a ventilátorok nyomásemelése le
tudja küzdeni.
Ezen megoldással és a sátor légterének depressziós nyomás
kialakításával elértük, hogy a reaktorcsarnok légterét
függetleníteni tudtuk a sátor légterétől.

A cikkben bemutattuk egy gyakorlati probléma megoldását –
„tervezői szemmel”. Amint láttuk, a végeredmény
megszületéséhez először körül kellett határoljuk pontosan a
megoldandó feladatot. Miután kijelölésre kerültek a szakági
tervezők feladatai, a cél végrehajtásához elméleti
vizsgálatokat is kellett alkalmaznunk, hogy a beépítendő
megoldások működőképességéről már a „fehér papíron”
meggyőződjünk.
A kapott eredmények hozzájárultak a feladat végrehajtásának
sikerességéhez, melyek részt vállalhatnak a jövőbeni
esetlegesen adódó hasonló problémák megoldásában.
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