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' Účelem řešení je snížit množství ma-
teriálu potřebného pro kompaktní sklady 
nebo dopravní kontejnery palivovýcb kazet 
jaderného reaktoru. Uvedeného účelu se do-
sáhne tím, že se absorpčními pouzdry neod-
dělují vzájemně jednotlivé palivové kazety 
ale oddělují se celé skupiny kompaktně us-
pořádaných palivových kazet. 
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Vynález se týká absorpčních pouzder pro kompaktní skla-
dování nebo dopravu palivových kazet jaderného reaktoru, kte-
ré zajišíují potřebnou podkritičnost při skladování nebo do-
pravě palivových kazet jaderného reaktoru. 

Dosud známá absorpční pouzdra pro kompaktní skladování 
nebo dopravu palivových kazet jaderného reaktoru jsou obvykle 
z nerezového plechu s příměsí neutronového abso-rbátoru, např. 
boru a obvykle ve formě samostatné vnější obálky pro každou 
palivovou kazetu. Mezi sousedními absorpčními pouzdry je 
obvykle moderační vrstva, ale jsou rovněž známá provedení, 
v nichž přilehlé stěny dvou sousedních absorpčních pouzder jsou 
tvořeny jediným absorpčním plechem, společným pro obě pouzdra. 
Jsou rovněž známá absorpční pouzdra, která vytvářejí vnější 
obálky pro celé řady palivových kazet. Nevýhodou všech uvede-
ných absorpčních pouzder je značná spotřeba absorpčního mate-
riálu a tím i jejich cena. 

Výše uvedené nevýhody jsou odstraněny absorpčními pouzdry 
pro kompaktní skladování nebo dopravu palivových kazet jaderné-
ho reaktoru podle vynálezu, jejichž podstatou je, že absorpční 
vrstva pouzdra tvoří vnější obálku skupiny alespoň tří kompakt-, 
ně uspořádaných palivových kazet, jejichž podélné osy jsou 
rovnoběžné a tyto osy neleží v jedné rovině. Část absorpční 
vrstvy jednoho absorpčního pouzdra může přitom tvořit současně 
i část absorpční vrstvy sousedního absorpčního pouzdra. 

Výhodou absorpčních pouzder podle vynálezu je jejich niž-
ší cena, neboí spotřeba absorpčního materiálu je nižší. Výhodou 
je i další zmenšení rozměrů skladované nebo dopravované konfi-
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gurace palivových kazet oproti provedení s dosud známými absorp-
čními pouzdry. 

Na připojených výkresech jsou schematicky znázorněny čtyři 
příklady provedeni absorpčních pouzder pro kompaktní skladování 
nebo dopravu palivových kazet jaderného reaktoru podle vynálezu. 
Na obr. 1 je v řezu zobrazen příklad provedení části skladovací-
ho bazénu nebo transportního kontejneru s absorpčními pouzdry 
pro palivové kazety Šestiúhelníkového průřezu v kompaktních 
skupinách po třech palivových kazetách, na obr. 2 je příklad ob-
dobného provedení pro kazety šestiúhelníkového průřezu v kom-
paktních skupinách po čtyřech palivových "kazetách, na obr. 3 je 
příklad absorpčních pouzder pro skupiny po třech palivových ka- ' 
zetách a na obr. 4 příklad provedení části skladovacího bazénu, 
nebo přepravního kontejneru, v němž jsou absorpční pouzdra pro 
skupiny s různými počty palivových kazet. 

Absorpční pouzdro je tvořeno absorpční vrstvou ve formě 
vnější obálky pro skupinu palivových kazet J. stejně jako pro 
sousední skupinu palivových kazet 2» Palivové kazety jsou v ab-
sorpčním pouzdru rozmístěny s mezerami 2,. Absorpční pouzdra 
jsou vzájemně oddělena moderační vrstvou anebo jsou vzájemně 
spojena v místech 6.. 

Vynález lze využít při skladování a dopravě palivových 
kazet jaderných energetických nebo výzkumných reaktorů i při 
skladování nebo dopravě Štěpných hmot jiného tvaru nebo formy. 
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1. Absorpční pouzdro pro kompaktní skladování nebo dopravu pa-
livových kazet jaderného reaktoru,vyznačené tím, že jeho ab-
sorpční vrstva (4) tvoří vnější obálku skupiny alespoň tří 
kompaktně uspořádaných palivových kazet (1), jejichž podél-
né osy jsou rovnoběžné a tyto osy neleží v jedné rovině. 

2. Absorpční pouzdro podle bodu 1,vyznačené tím, že část jehp 
absorpční vrstvy tvoři současně část absorpční vrstvy sour-
sedního absorpčního pouzdra. 

2 výkresy 
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