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1 

Vynález se týká skupinových ozařovacích 
zdrojů, stavěných pro průmyslové využívá-
ní nebo pro provádění výzkumných prací. 
Tyto ozařovací zdroje se vyznačují tím, že 
se skládají z více ozařovacích jednotek sta-
bilně rozmístěných. 

Nevýhodou až dosud ozařovacích zdrojů 
je, že tyto ozařovací zdroje sestávají ze sku-
piny výsuvných ozařovacích tyčí, jejichž 
rozmístění je neměnné a je dáno konstruk-
cí ozařovacího zdroje. Výměna zářičů za 
zářiče většího průměru nebo naopak není 
možná, nebo je možná jen za cenu nároč-
né rekonstrukce. Jednotlivé výsuvné ozařo-
vací tyče bývají u vertikálního uspořádání 
zavěšeny na lanech nebo tyčích, kterými 
jsou vytahovány ze skryté polohy. Takový 
způsob ovládání výsuvných ozařovacích ty-
čí spolu s nemožností měnit jejich půdorys-
né uspořádání vyvolává obtíže při zakládá-
ní ozařovaných předmětů do ozařovacího 
zdroje. Neumožňuje instalaci aparatur pro 
radlochemické účely a dosažení optimál-
ních radiačních podmínek pro prováděný 
proces. 

Uvedené nevýhody odstraňuje řešení po-
dle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, 
že ozařovací zdroj sestává z horních a dol-
ních stínících desek, které mají otvory, do 
nichž jsou instalovány ozařovací jednotky. 

2 

Každá ozařovací jednotka sestává z horní 
a dolní osazené zátky, které jsou vzájemně 
pevně spojeny nosnou trubkou. Dále oza-
řovací jednotka sestává z výsuvné ozařova-

s cí tyče, do které jsou vloženy zářiče a stí-
nící zátky. Spodní konec výsuvné ozařovací 
tyče je opatřen ozubením, do kterého zabí-
rá pastorek elektrického pohonu, jehož pře-
vodová skříň je upevněna na dolní osazené 

io zátce. V horní a dolní osazené zátce jsou 
výměnné vložky. Na horní osazené zátce 
je upevněna stupnice. 

Výhodou řešení podle vynálezu je, že kaž-
dá ozařovací jednotka tvoří samostatný, 

i5 kompaktní celek, včetně pohonu. Celková 
konstrukce ozařovací jednotky umožňuje 
velmi jednoduchým způsobem měnit půdo-
rysnou polohu výsuvné ozařovací tyče. Tím 
se dosáhne toho, že celý soubor výsuvných 

so ozařovacích tyčí může půdorysně vytvářet 
nejrůznější geometrické uspořádání tak, aby 
bylo dosaženo optimálních provozních pod-
mínek. Způsob vysouvání výsuvných ozařo-
vacích tyčí pohonem umístěným pod dolní 

25 osazenou zátkou dává optimální podmínky 
pro zavážení a uložení ozařovaných před-
mětů. Také instalace různých provozních 
nebo experimentálních aparatur je snadná. 
Výměnné vložky v horních a dolních osa-

30 zených zátkách umožňují používat vysou-
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vací ozařovací tyče s rňznýinl průměry a 
podle potřeby jo zaměňovat. Stupnice na 
horních osazených zátkách umožňuje pře-
dem naprogramovat nové půdorysné roz-
ložení vysouvacích ozařovacích tyčí. To se 
pak realizuje prostým natočením jednotli-
vých výsuvných ozařovacích jednotek podle 
stupnic. 

Příklad provodění přemětu vynálezu je 
znázorněn na připojených výkresech, kde 
na obr. 1 je příčný řez jednou ozařovací 
jednotkou a příslušnými stínícími deskami 
a na obr. 2 a 3 jsou znázorněny dvě va-
rianty půdorysného uspořádání výsuvných 
ozařovacích tyčí. 

Podle obr. 1 sestává skupinový ozařovací 
zdroj z několika horních stínicích desek 1 
a z několika dolních stínících desek 2. Hor-
ní a dolní stínící desky mají na bocích ně-
kolikanásobné osazení, která se vzájemně 
překrývají. Mezi horními stínícími deskami 
1 a dolními stínícími deskami 2 je vytvořen 
volný prostor, rovný nebo větší, než je výš-
ka sloupce zářičů 7. V horních stínicích 
deskách 1 a dolních stínicích deskách 2 
jsou osazené otvory, do kterých jsou vsu-
nuty ozařovací jednotky. Ozařovací jednot-
ka sestává z horní osazené zátky 3 a dolní 
osazené zátky 4, které jsou navzájem pev-
ně spojeny nosnou trubkou 5. Horní osaze-
nou zátkou 3 a dolní osazenou zátkou 4 
prochází mimostředně (výstřednost e j u-
místěná výsuvná ozařovací tyč 6. Do výsuv-
né ozařovací tyče B jsou vloženy zářiče 7 
a stínící zátky 8. Spodní část výsuvné oza-
řovací tyče B tvoří ozubení 9, do kterého 
zabírá pastorek 10 elektrického pohonu 11, 
jehož převodová skříň je upevněna šrouby 
na dolní osazené zátce 4. V horní osazené 
zátce 3 a dolní osazené zátce 4 jsou výměn-
né vložky 12. Na horní osazené zátce 3 je 
upevněna šroubem stupnice 13. Celá oza-

řovací jednotka je uložena mi axiálním lo-
žisku 14. 

Na obr. 2 je znázorněno půdorysné uspo-
řádání skupinového ozařovacího zdroje. 0-

s zařovací jednotky jsou natočeny tak, že 
středy několika výsuvných ozařovacích tyčí 
6 leží na elipse a po stranách této elipsy 
vytváří další část výsuvných ozařovacích 
tyčí 6 dvě přímé stěny. 

10 Na obr. 3 je znázorněna další z mnoha 
možných variant rozložení výsuvných oza-
řovacích tyči 6. V tomto případě je vytvoře-
na kruhová stěna, obklopená čtvrecovou 
stěnou. 

u Skupinový ozařovací zdroj pracuje tak, 
že jednotlivé ozařovací jednotky se podle 
stupnice 13 nastaví otáčením do potřebné 
polohy. Středy výsuvných ozařovacích tyčí 
G vytvoří požadované půdorysné uspořádá-

20 ní. Vysunutí výsuvných ozařovacích tyčí 6 
ze skryté polohy clo pracovní polohy prová-
dí elektrické pohony 11, jejíchž pastorky 
10 zabírají do ozubení 9 výsuvné ozařova-
cí tyče B jednotlivých ozařovacích jedno-

n tek. Jednotlivé výsuvné ozařovací tyče ti 
mohou být rozdílně vysunuty a tím se vy-
tvoří požadované výškové uspořádání oza-
řovacího zdroje. Výměna výsuvných ozařo-
vacích tyčí 6 za tyče o menším nebo větším 

K průměru se provádí tak, že se výměnné 
vložky 12 nahradí jinými, které mají po-
třebný průměr otvoru. 

Na přiložených výkresech je znázorněn 
elektromechanický pohon 11 pro vysouvání 

m výsuvné ozařovací tyče 6. Tento pohon mů-
že být i pneumatický, hydraulický nebo 
krokovým elektromotorem. 

Horní stínící desky 1 a dolní stínící des-
ky 2, které jsou na výkresech sestaveny z 

« několika osazených desek, mohou být vyro-
beny z jedné desky. Po výšce • mohou být 
tyto desky složeny z několika vrstev. 

P B E D M E T V Y N Á L E Z U 

1. Skupinový ozařovací zdroj, vyznačený 
tím, že sestává z horních stínících desek 
(1), na jejichž bocích jsou do sebe zapa-
dající vícenásobná osazení, a z dolních stí-
nicích desek (2J, na jejichž bocích jsou do 
sebe zapadající vícenásobná osazení, při-
čemž mezi horními stínícími deskami (1J 
a dolními stínícími deskami (2) je vytvo-
řen volný prostor, rovný nebo větší, než je 
výška sloupce zářičů (7J, a v horních stíní-
cích deskách (1) a dolních stínicích des-
kách (2) jsou svislé, kruhové, osazené ot-
vory, do kterých jsou vloženy otočné oza-
řovací jednotky, sestávající z horní osaze-
né zátky (3) válcového tvaru a z dolní osa-
zené zátky (4) válcového tvaru, které jsou 
navzájem pevně spojeny a jimiž prochází 

mimostředně umístěná výsuvná ozařovací 
tyč (6), upravená pro vkládání zářičů (7) a 

« stínicích zátek (8J, vybavená na spodní 
části ozubením (9j, do kterého zapadá pas-
torek (10 J elektrického pohonu (11J umís-
těného na dolní osazené zátce (4), a každá 
otočná ozařovací jednotka spočívá na axi-

5o álním ložisku (14), umístěném na horní o-
sazené zátce (4). 

2. Skupinový ozařovací zdroj podle bodu 
1, vyznačený tím, že v horních osazených 
zátkách (3) a dolních osazených zátkách 

5s (4) jsou výměnné vložky (12). 
3. Skupinový ozařovací zdroj podle bodů 

1 a 2, vyznačený tím, že na horních osaze-
ných zátkách (3) jsou upevněny stupnice 
(13). 
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