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Úvod

Pro ú£ely testování r·zných detek£ních systém· ve sm¥sných radia£ních polích (gama a ne-
utron·) pro havarijní monitorování (tj. za vy²²ích dávkových p°íkon·) bylo navrºeno a zkon-
struováno zcela nové unikátní za°ízení MONTE-1, které je provozováno na pracovi²ti ²kolního
jaderného reaktoru VR-1. Radia£ní pole jsou simulovaná ²t¥pnými produkty vznikajícími v re-
aktoru VR-1 ozá°ením r·zných druh· paliv (palivový proutek EK-10, peletka s UO2, palivový
£lánek IRT-4M) v aktivní zón¥ reaktoru VR-1.

Palivovým £lánkem IRT-4M je moºné simulovat radia£ní pole, která by odpovídala pod-
mínkám havárie na výzkumných jaderných za°ízeních vyuºívající palivo s vy²²ím stupn¥m obo-
hacení. Z vý²e uvedených vzork· jaderných paliv, obsahuje £lánek IRT-4M nejvy²²í mnoºství
²t¥pného izotopu 235U a tak obsahuje po ozá°ení v reaktoru VR-1 nejvy²²í indukovanou akti-
vitu. Proto z hlediska radia£ní ochrany pracovník· p°íp. ú£astník· experiment· a pro dosaºení
vy²²í jaderné bezpe£nosti bylo nutné navrhnout a zkonstruovat p°epravní za°ízení pro bez-
pe£ný transport palivového £lánku IRT-4M z aktivní zóny reaktoru do kolima£ního kontejneru
s m¥°ícími lavicemi.

Navrºený transportní kontejner byl vyvinut a zkonstruován ve spolupráci s �rmou Lynax
s. r. o. Kontejner umoº¬uje bezpe£né zav¥²ení na je°áb a snadnou manipulaci. Vloºení pali-
vového £lánku do transportního kontejneru se provádí pod vodní hladinou v nádob¥ H02. Pro
stabilní umíst¥ní transportního kontejneru v bazénu p°i manipulaci s palivovými £lánky je ur-
£en stojan do bazénu. K uloºení transportního kontejneru v dob¥, kdy není pouºíván slouºí
odkládací stojan.

1 Popis transportního kontejneru

Transportní kontejner (Obr. 1) byl zkonstruován tak, aby byl kompatibilní s kolima£ním kon-
tejnerem, do kterého se vkládají ozá°ené palivové elementy. Kontejner umoº¬uje shora vloºení
palivového £lánku pod hladinou vody v nádob¥ H02 a bezproblémový výtok vody p°i vyjmutí
kontejneru z nádoby. Kontejner je tvo°en dv¥ma hlavními £ástmi - stínicím plá²t¥m a paticí.
K plá²ti je patice p°ipojena pomocí bajonetového zámku ovládaného pootá£ením její centrální
£ásti (jádra), viz Obr. 2. K ovládání bajonetového zámku transportního kontejneru je ur£en
mechanismus na dn¥ kolima£ního kontejneru.

Stínící plá²´ je tvo°en 10 mm silným válcovým wolframovým stín¥ním, které je vloºeno do
ochranných vrstev nerezového plechu. Ve spodní £ásti má plá²´ nerezovou patku se zá°ezem
pro bajonetový zámek (Obr. 3), v horní £ásti má nerezovou hlavici s voln¥ skláp¥cím záv¥s-
ným okem pro je°áb. Po obvodu hlavice jsou pravideln¥ umíst¥na £ty°i oka, která slouºí pro
zachycení hákem p°i navád¥ní do kolima£ního kontejneru. Z vn¥j²í strany má po celé délce
osov¥ symetricky umíst¥né dv¥ vodící li²ty pro zaji²t¥ní de�nované polohy p°i jeho zavád¥ní do
kolima£ního kontejneru. Z vnit°ní strany je opat°en £ty°mi vodicími li²tami z hliníkové slitiny
pro zaji²t¥ní polohy palivového £lánku v kontejneru. Z d·vodu �leh£ího a m¥k£ího� navád¥ní
£lánku jsou tyto £ty°i vodící li²ty opat°eny vým¥nnými plastovými nástavci.

Patici tvo°í nerezový blok, na horní stran¥ s dosedacím k°íºem pro palivový £lánek a ze
spodní strany osazený mechanismem bajonetového zámku. Po obvodu jsou hluboké zá°ezy
pro odtok vody (Obr. 4) z vnit°ního prostoru mobilního kontejneru. Bajonetové spojení obou
£ástí je provád¥no pomocí p°í£ného kolíku, otá£eného o 30 ◦ ovládacím jádrem mezi polohami
�ODEM�ENO� a �ZAM�ENO�. V poloze kolíku �ODEM�ENO�, lze osovým posunem sejmout
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nebo nasadit stínící plá²´ na patici. V poloze �ZAM�ENO� kolík tomuto spojení nebo rozpojení
zabra¬uje. Pro ovládání tohoto pohybu jsou v ovládacím jádru patice otvory pro zasunutí kolík·
pohonného mechanismu.

Obr. 1: Kompletní transportní kontejner
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Obr. 2: Spodní strana patice transportního
kontejneru

Obr. 3: Spodní £ást plá²t¥ transportního
kontejneru

Obr. 4: Patice transportního kontejneru
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2 Stojan kontejneru do nádoby H02

Pro pevné usazení transportního kontejneru v nádob¥ H02 pod vodou je ur£en jednoduchý
nerezový stojan (Obr. 5), který se p°i vypu²t¥ném bazénu upev¬uje £ty°mi ²rouby s patkami
k nosné m°íºi. Jeho instalací dojde k obsazení pozic pro 16 palivových £lánk·. Stojan je na
horní stran¥ opat°en navád¥cím trychtý°em s dv¥ma manipula£ními oky pro zav¥²ení na je°áb.

Obr. 5: Stojan kontejneru p°ipevn¥ný k m°íºi v nádob¥ H02



Státní ústav radia£ní
ochrany, v.v.i.

P°íloha II List: 6 z 8

Katedra jaderných
reaktor·, FJFI �VUT

P°epravní za°ízení pro palivový £lánek IRT-4M
Datum ú£innosti:

30. 9. 2015

3 Odkládací stojan na podlahu

Pro p°ípad odloºení transportního kontejneru ve svislé poloze voln¥ na podlahu je ur£en od-
kládací stojan (Obr. 6). Je tvo°en jednoduchou nerezovou trubkou s navád¥cím trychtý°em a
roz²í°enou tenkou základnou pro lep²í stabilitu celku. Stojan je vyuºíván v p°ípadech, kdy je
pot°eba odloºit transportní kontejner na podlahu mimo nádobu H02.

Obr. 6: Odkládací stojan kontejneru
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Záv¥r

P°epravní za°ízení pro palivové £lánky typu IRT-4M bylo navrºeno a zkonstruováno tak, aby
po celou dobu manipulace byl ozá°ený palivový £lánek IRT-4M stín¥n. Pouºité °e²ení, umoº-
¬ující zasunutí wolframového p°epravního kontejneru do kolima£ního kontejneru, jeho odji²t¥ní
a za�xování, velmi dob°e spl¬uje poºadavky na zaji²t¥ní stín¥ní po celou dobu manipulace.
Ve²keré úkony p°ed transportem palivového £lánku do kolima£ního kontejneru probíhají pod
vodní hladinou nádob H01 a H02 - p°emíst¥ní £lánku z aktivní zóny reaktoru VR1 z nádoby
H01 do nádoby H02 a vloºení a zaji²t¥ní £lánku v transportním kontejneru.

Obr. 7: Vytahování transportního kontejneru se zaloºeným £lánkem IRT-4M z nádoby H02
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Obr. 8: Zasouvání transportního kontejneru do kolima£ního kontejneru


