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i n e d f r u s e t t i l l s t å n d 

Föreliggande uppfinning avser en anordning för samtidig bestrålning av ett 

flertal prover i nedfruset tillstånd innefattande stationer för in- ooh. ut-

matning av proverna, ett till in- ooh utmatningsstationerna anslutet rör-

transportsystem för pneumatisk transport av proverna till en i eller intill 

en reaktors kärna placerad inpile-del i rörsystemet där proverna bestrålas 

liggande i rad efter varandra och till rörtransportsysteinet anordnade organ 

för tillförsel av kylmedel samt för oirkulation av detta för alstring av 

ett gastryok för den pnoumatiska transporten av proverna. 

Neutronaktiveringsanalys av prover används numera rutinmässigt inom industri 

ooh forskning. Icke minst inom miljövården är sådan analysteknik av stor 

betydelse p.g.a. att man härmed kan bestämma mycket låga halter av i proverna 

ingående ämnen. 

Yid bestrålning av vattenhaltiga prover har det tidigare uppstått problem 
12 2 

till följd av att neutronflöden större än ca 10 n/cm • S sönderdelar 

vattnet i olika gaskomponenter genom s.k. radiolys. Gaserna som härigenom 

uppstår kan ge upphov till ökat tryok, explosioner etc. 

För att undvika effekter av ovannämnda slag har det föreslagits att frysa ned 

vattenhaltiga prover omedelbart efter provtagningen, exempelvis med flytande 



7313889-3 
2 

kväve, ooh att bestråla proverna under nedkylda betingelser. En anordning 

för sådan bestrålning beskrivs närmare i en uppsats av N. Gerglund, D . Brune 

ooh B. Schttberg "A Nitrogen Gas Coling Bevice for Operation in Neutron 

Activation Analysis", publicerad i Nuclear Instruments & Methods - Vol 75 

(1969) No. 1. 

Bland annat med hänsyn till att utrymmet i eller i närheten av kärnan hos 

en reaktor är begränsat äro kända anordningar för samtidig bestrålning av 

flera prover utförda så att proverna ligga i rad efter varandra under be-

strålningen. Detta medför att då ett prov i raden har bestrålats färdigt 

och skall tas ut, måste först framförliggande prover tas ut, därefter det 

önskade provet och slutligen måste de tidigare framförliggande proverna 

åter matas in. Förutom risken för att personalen som handskas med bestrål-

ningsanordningen utsätts för olämpliga stråldoser, finns det även risk att 

de sistnämnda proverna smälter under utmatningen av det önskade provet. 

Ändamålet med föreliggande uppfinning är att åstadkomma en bestrålningsanord-

ning där nämnda risker har elliminerats och detta åstadkommes därigenom att 

uppfinningen har de i patentkravet angivna kännetecknen. 

Anordningen på ritningen består av två huvuddelar} en inpile-del 1 placerad 

i eller intill en reaktors kärna och en yttre del innefattande en inmatnings-

station 2, en utmatningsstation 3> ett pneumatiskt rörtransportsystem 4 som 

förbinder in- och utmatningsstationerna 2, 3 med varandra och med inpile-

delen 1, organ 5 för tillförsel av kylmedel till inpile-delen 1 och rör-

transportsystemet samt en i rörtransportsystemet inkopplad enhet 6 för vilken 

skall redogöras senare. Inpile-delen 1 består av tre koncentriska rör; ett 

yttre skyddsrör 7» ett inre preparatrör 8 i vilket rörtransportsystemets 4 

mot inpile-delen vettande ände övergår och i vilket prover i figuren tre stycken 

betecknade 9 , 1 0 , 1 1 bestrålas liggande i rad efter varandra, samt ett mellan 

skyddsröret 7 och preparatröret 8 placerat återledningsrör 12 för kylmediet. 

In- ooh utmatnings s tati onerna 2, 3 äro i huvudsak inbördes lika och arbeta på 

analogt sätt varför endast inmatningsstationerna kommer att beskrivas. Inmat-

ningsstationen består av ett i rörtransportsystemet 4 inkopplat hus 13 i vilket 

en slid 14 är förskjutbart lagrad så att den kan intaga ett av tvenne lägen. 

Sliden 14 har två genomgående urborrningar 15» 16 av vilka i det ena läget 

urborrningen 15 här till uppgift att mottaga prover som skall bestrålas under 

det att urborrningen 16 utgör en obruten förbindelse av rörtransportsystemet 

mellan utmatningsstationen 3 och inpile-delen 1. I det andra läget ingår i 

stället urborrningen 15 i den obrutna förbindelsen varigenom det blir möjligt 
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för ett pjjov att passera ut i rör transportsys temet 4» 

Organet 5 för tillförsel av kylmedel består av en behållare 17 för kylmedel, 

företrädesvis flytande kväve, vilken via en rörkanal 18 är förbunden med 

preparatröret 8 på ett sådant sätt att kylmediet kan droppa ner på proverna. 

I stationärt tillstånd råder proportionalitet mellan droppfrekvens och tem-

peratur i preparatröret, varför temperaturen kan ställas in medelst en på 

ritningen ej visad ventil. Ben kylande effekten uppkommer vid.kylmediets 

övergång till gasform och den kalla gasen bringas att strömma runt proverna 

9-11 för att kyla dem som ej nås av kylmedelsdropparna. Att anordna kylningen 

på det sätt som visas på ritningen är lämpligt i de fall då Inpile-delen är 

vertikalt anordnad, t.ex. vid s.k. swimmingpoolreaktorer? vid bestrålnings-

anordningar med horisontell inpile=del fordras en pump för tillförsel av 

kylmedel. « 

Enheten 6, som enligt det föregående är inkopplad i rörtransportsystemet 4 

mellan inmatnings3tationen 2 och inpile»delen 1, innehåller en kompressor-

ventilanordning 19 som har till uppgift att alstra en gasström för den pneu-

matiska transporten av proverna ooh för cirkulation av kylmediet samt att 

styra gasströmmens riktning med hänsyn till om det sker en in- eller utmatning 

av proverna. 

Kännetecknande ft1r bestr&lningsanordningen enli&t föreliggande uppfinning är 

att den innefattar ett vid sidan av rörtransportsystemet 4 anordnat magasin 

20 till vilket proverna äro styckvis inföxbara medelst en till magasinet an-

sluten ooh i rörtransportsystemet 4 inkopplad väljaranordning 21. Denna och 

magasinet 20 äro båda, tillsammans med Kompressor-ventilanordningen 19, pla-

cerade i enheten 6. Magasinet 20 är här uppdelat i två delar av skäl som skall 

förklaras senare» Täljaranordni.ngen 21 består av ett hus 22 till vilket rör-

transportsystemet 4 osh aagasiriet 20 äro anslutna via fyra öppningar 2J, 2 4 , 

25 och 26. Till motsvarande öppningar på motsatta aidan av huset är anslutna 

ledningar vilka förbinda väljaranordningen med lcompressor-ventilanordningen 

19« Denna är på analogt sätt kopplad till magasinet 20 och utmatningsstationen 

3» I huset är en slid 27 förskjutbart lagrad. Denna har en genomgående urborr-

ning 28 och är operativt .förbunden ned ett .aanöverorgan 29 under vars inverkan 

sliden kan fås att intaga ett av fyra distinkta lägen i vilka urborrningen 28 

befinner sig mitt för en av öppningarna 23-26. Manöverorganet 29 kan vara 

manuellt eller automatiskt och är på ritningen ej angivet sätt operativt för-

bundet med in- och utmatningsatationerna 2, 3 och med kompreseor-ventilanord-

ningen 19 så att bestrålningeanordningen kan fungera så som kommer att beskrivas 

nedan. 
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Ett prov som skall "bestrålas placeras 1 en behållare som Införes i urborr-

ningen 15. Sliden 14 skjuts därefter manuellt eller under inverkan av manöver-

organet 29 över i det läge i vilket urborrningen 15 befinner sig koaxiellt 

med rörtransportsystemet 4. Sliden 27 befinner sig härvid i sitt översta 

läge d.v.s, så att urborrningen 28 befinner sig mitt för öppningen 23. Under 

inverkan av kompressor-ventilanordningen 19 bringas gasströmmen i en sådan 

riktning att provet transporteras mot väljaranordningen 21 och in i dennas 

urborrning 28. Av manöverorganet 29 förs sliden 27 till sitt näst översta 

läge d.v.s. så att urborrningen 28 befinner sig mitt för öppningen 24. Kom-

pressor-ventilanordningen 19 ger en mot inpile-delen 1 riktad gasström som 

transporterar provet till denna. Detta inmatningsförlopp upprepas tills avsett 

antal prover matats in i inpile-delen 1 för bestrålning. 

Utmatning av det yttersta provet, på'ritningen provet % eker i stort sett i, 

relativt vad som beskrivits ovan? omvänd ordning. Manöverorganet 29 påverkar 

kompressor-ventilanordningen 19 att åstadkomma en från inpile-delen 1 mot 

utmatningsstationen 3 riktad gasström, som för med sig provet 9 in i urborr-

ningen 28. Sliden 27 förs till sitt översta läge och provet 9 transporteras av 

gasströmmen vidare till utmatningsstationen 3 där det på liknande sätt som 

vid inmatningsetationen hamnar i en med en urborrning försedd slid, som för-

skjutes så att provet kan falla ut och ned i en blybehållare. 

Utmatningen av ett efter det yttersta provet placerat prov, exempelvis provet 

10, sker på ett något annorlunda och för uppfinningen karakteristiskt sätt. 

Efter det provet 9 på redan beskrivet sätt placerats i urborrningen 28 bringas 

sliden 27 att intaga sitt nedersta eller näst nedersta läge d.v.s. så att 

urborrningen 28 kommer att b&finna sig mitt för öppningen 25 resp. 26. Under 

inverkan av kompressor=ventiXanordningen bringas gasströmmen i en sådan rikt-

ning att provet 9 transporteras in i magasinet 20. Detta är på ritningen- upp-

delat i två delar för att vid återiruaatning av proverna från magasinet 20 till 

inpile-delen 1 gösa det möjligt att placera proverna i en med hänsyn till nästa 

utmatning lämplig ordning» Efter det provet 9 placerats i magasinet 20 Intar 

sliden sitt näst översta läge och utmatningen av provet 10 förlöper enligt 

det ovan beskrivna utmatningsförloppet. 

När provet 10 nått utmatningsstationen 5 förs sliden 27 till det läge som 

svarar mot den del av magasisiet 20 där provet 9 lagrats. Av luftBtrömmen förs 

provet in i urborrningen 28, sliden bringas till sitt näst översta läge och 

av luftströmmen förs provet tillbaka till inpile-delen 1. 
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Med 30 betecknas på ritningen ett block som via en ledning 31 är förbunden 

med kompressor-ventilanordningen 19. Biooket innefattar en backventil som har 

till uppgift att dels förhindra fuktig luft att läoka in i bestrålningsanord-

ningen, vilket skulle kunna medföra att proverna fryser fast i rörtransport-

systemet dels släppa ut överflödig gas när trycket i bestrålningsanordningen 

stiger över ett normalt värde. 

Bet är uppenbart att anordningen enligt uppfinningen kan modifieras på många 

sätt inom ramen för uppfinningstanken med hänsyn till lokala förutsättningar, 

särskilt reaktorns konstruktion och utformning. Så kan t.ex. väljaranordningen 

utföras med en vridslid och magasinet konstrueras så att återmatning till 

inpile-delen kan ske i fullständigt godtycklig ordning. 

Pat entkrav 

Anordning för samtidig bestrålning av ett flertal prover i nedfruset till-

stånd innefattande stationer för in- och utmatning av proverna, ett till 

in- och utmatningsstationerna anslutet rörtransportsystem för pneumatisk 

transport av proverna till en i eller intill en reaktors kärna placerad .. 

inpile-del i rörsystemet där proverna bestrålas liggande i rad efter 

varandra och till rörtransportsystemet anordnade organ för tillförsel av 

kylmedel samt för cirkulation av detta och för alstring av ett gastryck 

för den pneumatiska transporten av proverna, k ä n n e t e c k n a d därav, 

att i kommunicerande förbindelse med rörsystemet (4) mellan laddningssta-

tionen och inpile-delen är insatt ett magasin (20) i vilket de nedfrusna 

proverna äro styckvis införbara medelst en till magasinet ansluten och i 

rörsystemet ( 4 ) inkopplad väljaranordning ( 2 1 ) som är inrättad att för-

medelst gastrycket dels mata de i inpile-delen (l) framför ett utvalt prov 

liggande proverna in i magasinet ( 2 0 ) , dels mata ut det önskade provet från 

inpile-delen (l) till laddningsstationen (2, 3) och dels återmata de i 

magasinet (20) under utmatningen lagrade proverna till inpile-delen (1). 
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