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Vícebazénový experimentální reaktor je 

vytvořen ze vzájemně oddělených nádob (5, 6), 
umístěných v šachtách (1) bloku (23) vnějšího 
stínění, jehož horní plocha zároveň tvoří 
technologické podlaží a v jehož stěnách jsou 
vytvořeny horizontální otvory a svislé kanály 
(191). Do bloku (23) vnějšího stínění zasahu-
jí odstiňující průchodky (232) tangenciálního 
kanálu (18) opatřené stinicí zátkou (180) a 
radiálního kanálu (19) se stínicím uzávěrem 
(190). V bloku (23) je vytvořena společná 
šachta (1) pro alespoň reaktorovou nádobu 
(5) a experimentální nádobu (6), které jsou 
v šachtě (1) volně ustaveny na nosných 
prstencích (2). Reaktorová nádoba (5) a ex-
perimentální nádoba (6) jsou spolu spojeny 
koridorem (56) se společnou zárubní (561) a 
hradítkem (7) a vzájemně ve spodní části od-
děleny stínicím blokem (10). Okraje reaktoro-
vé nádoby (5) a experimentální nádoby (6) 
jsou opatřeny uklidňovacími přepady (11) a 
technologickými okny (13), zatímco ke dnům 
reaktorové a experimentální nádoby (5, 6) 
jsou připojeny nosné mříže (4) s nosnými 
deskami (9), rošty (8) a košem (17). Zákla-
dová deska (3) je opatřena vyrovnávacím za-
řízením (31), v experimentální nádobě (6) 
je zase v oblasti dna chrániliště (22) aktiv-
ních palivových článků (52), a to pod dnem 
koridoru (56). 
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Vynález se týká konstrukčního uspořádáni nádob a částí vícebazénového experimentální-
ho reaktoru s jaderným palivem, který pracuje s proměnlivou hladinou reaktoru. 

Dosavadní bazénové experimentální reaktory jsou konstruovány jako celobazénové, kdy 
reaktorovou nádobu bazénového typu tvoří buä prostá bazénová Šachta opatřená nepropustným 
povrchem nebo kovová, nejčastěji hliníková nádoba, trvale zalitá v betonovém obalu. Beton 
obklopující nádobu - beton má stínicí funkci. Mimo takto vytvořené reaktorové nádoby jsou 
umístěny manipulační prostory, potřebné pro přípravu experimentů, pro vymírání ozářených 
komponentů po experimentech, nebo i pro dočasná uloženi provozních palivových článků. Sou-
časné bazénové experimentální reaktory jsou vyráběny jako celek, demontovatelný pouze ná-
ročným způsobem. Nedostatkem těchto řešení je možnost prohlídek reaktorových nádob z hle-
diska bezpečnosti, obtížnost oprav a rekonstrukcí a obtížná manipulace s experimentálními 
komponenty a palivovými články a velké časové a montážní nádoby na montáž, tj. adaptibili-
tu vnitřních částí. Ta je potřebná z hlediska provozu zařízení, kdy jsou často vyvolávány 
požadavky na jeho úpravy, způsobené širokým spektrem experimentů pro základní i aplikovaný 
výzkum v oblasti oborů užívajících experimentálních reaktorů. Podstatnou nevýhodou, která 
vedla к vytvoření nového typu bazénového reaktoru, je nemožnost dodržování radiační bez-
pečnosti, a to především při přípravách experimentů, ale i během nich. 

Uvedené nedostatky podstatně omezuje vícebazénový experimentální reaktor, umístěný 
v bloku vnějšího stínění a sestávající se ze vzájemně oddělených nádob, umístěných v šach-
tách, vytvořených v bloku vnějšího stínění, jehož horní plocha tvoří technologické podla-
ží a v jehož stěnách jsou vytvořeny jednak horizontální otvory a jednak svislé kanály a kde 
jedna nádoba je opatřena oxperimentálními kanály, palivovými články a regulačními elementy. 
Podstata vynálezu spočívá v tom, že do bloku vnějšího stínění zasahují odstiňující průchod-
ky tangenciálního kanálu se stínicí zátkou a radiálního kanálu se stínícím uzávěrem. V tom-
to bloku vnějšího stínění je vytvořena společná šachta alespoň pro reaktorovou a experimen-
tální nádobu, které jsou volně ustaveny na nosných prstencích, připojených к jejich dnům 
s nátrubky a spočívající každý na základové desce a současně tvořící strop obslužné chodby. 
Reaktorová a experimentální nádoba jsou spolu spojeny koridorem, opatřeným zárubní s hra-
dítkem a ve spodní části jsou od sebe odděleny stínicím blokem. Reaktorová nádoba i expe-
rimentální nádoba jsou opatřeny uklidnovacími přepady, jejichž vnější okraj tvoří lem, 
opatřený zevnitř montážními závěsy a výložníkem s nosníky regulace a vertikálních kanálů 
a také technologickými okny, zatímco к dnům reaktorové a experimentální nádoby jsou připo-
jeny nosné mříže s nosnými deskami aktivní zóny šachty a košem aktivní zóny. Každá ze zá-
kladových desek je opatřena vyrovnávacím zařízením, zatímco v experimentální nádobě je 
v oblasti dna upraveno chrániliště aktivních palivových článků a to pod dnem koridoru. 

Vynález bude blíže osvětlen na výkrese, skládajícím se z obr. č. 1, na němž je znázor-
něn podélný řez oběma nádobami a z obr. č. 2, představujícího příčný řez reaktorovou nádo-
bou. 

Podle příkladu provedení na výkrese se sestává vícebazénový experimentální reaktor 
z reaktorové nádoby 5 a experimentální nádoby 6, které jsou umístěny vedle sebe ve společ-
né šachtě ĵ . Obě na'doby jí, £ spočívají svými nosnými prstenci _2 na základových deskách 2-
Základové desky 2 j s o u vloženy do betonového základu tak, že jednak tvoří strop obslužné 
chodby 102 a jednak stavitelnou základnu pod nádobami 2> к seřiditelnou pomocí vyrovnáva-
cích zařízení 21 před zabetonováním. V každé základové desce 2 J e vytvořen otvor M L jímž 
prochází nátrubek 150 se zařízením 16 vstřelování neutronového zdroje z horizontálně děle-
ného stínícího kontejneru 20. Spodní část nádob 2. i. je vzájemné odstíněna stínicím blokem 
10. který sahá do výše shodné s ozařovanou oblastí stěny reaktorové nádoby 5. К aktivní zó-
ně v reaktorové nádobě 5 s košem Г7 aktivní zóny je zaveden hliníkový tangenciální experi-
mentální kanál 181, který pokračuje jako tangenciální kanál jL8 blokem 22 vnějšího stínění 
a je opatřen stínicí zátkou 180. Dále ke koši 17 aktivní zóny vede radiální experimentální 
kanál 1Э_ se stínicím závěrem 190. Blokem 22 vnějšího stínění prochází kanály 1J), 1_9 odsti-
ňujícími průchodkami 232, umožňujícími jejich zasunutí do stěny nádobv i přesné ustavení 
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v průběhu montáže vícebazénového experimentálního reaktoru a jejich případnou snadnou de-
montáž. Prostor mezi experimentálními kanály .18, .19 a odstiňující průchodkou 232 je vypl-
něn stínicím materiálem. Pro rozšíření experimentálních možností je do radiálního kanálu 
19 zavedena shora dvojice vertikálních kanálů 191. V případě otevření některého z experi-
mentálních kanálů 18, .19 je možno před jeho ústí umístit lapač neutronů 170. Plaší reakto-
rové i experimentální nádoby J>, i. je ukončen uklidňovacím přepadem 11, na který navazuje 
lem 12 nádob j>> 6, který je opatřen technologickými okny 1J5, jimiž prochází vstupní a vý-
stupní větve 214 potrubí vodního hospodářství, kabeláž regulačních tyčí ЭД.» vstupy a vý-
stupy experimentální technologie, připojení odsávání vzduchotechniky a klimatizace a podob-
ně. Horní okraj lemu ^2 je u obou nádob 5, .6 opatřen přírubou jL5 s nezakreslenými otvory 
pro upevnění upínacího nosníku 60, dalšího vybavení a experimentů. Na lemech 12 nádob 5, 
6 je z vnější strany připevněno zábradlí 211 s průhledným bočním krytem 120, který je 
opatřen manipulačními otvory JU. Shora je reaktor zakryt děleným průhleným víkem a 
středovým krytem 210 regulace. Uvnitř nádob jsou zavěšeny snížené plošiny 212 s průchozím 
žebříkem 2ГЗ, vycházejícím z horní plošiny 221 a zavedeným až do roštu 8. Plošiny 221, 212 
ulehčují experimentální práce, například osazování palivových článků 52 do koše Г7 aktivní 
zóny a podobně. Reaktorová nádoba 5 je s experimentální nádobou 6 spojena koridorem 56, 
v němž je záruben 561, do které je zasazeno odnímatelné hradítko ]_, opatřené vodotěsným 
těsněním. Kolem spodní části vnitřku experimentální nádoby která je shodná i možnostmi 
vybavení jako reaktorová nádoba J>, je uspořádáno chrániliště 22 pro úschovu aktivních pali-
vových článků při změnách konfigurace aktivní zóny. V horní části reaktorové nádoby 2 jsou 
osazeny výložníky 4Д pro umístění a aretaci regulačních tyčí _50 a vertikálních kanálů 5^, 
které zasahují do aktivní zóny složené z palivových článků 52 v koši aktivní zóny JH, a to 
pro měření a experimenty. Celá horní rovina bloku 23 vnějšího stínění slouží jako technolo-
gické podlaží pro umístění části vodního hospodářství, kabelových a experimentálních tras 
a podobně. Shora je v horní rovině okraje nádob J>> k. zakryta odnímatelnými plechy průchozí 
plošina 220. Praktické využití vícebazénového experimentálního reaktoru je takové, že během 
provozu - činnosti reaktoru v reaktorové nádobě jejíž vnitřek je celý zatopen moderáto-
rem až K uklidňovacímu přepadu II A JE vodotěsně oddělena hradítkem od experimentální ná-
doby je možno uvnitř experimentální nádoby £ připravovat další experiment a pro činnost 
provozního personálu v této experimentální nádobě £ je radiační bezpečnost zajištěna jednak 
vrstvou moderátoru kolem aktivní zóny v reaktorové nádobě J> a jednak stínicím blokem 10. 
Osoby, které se pohybují v okolí vícebazénového experimentálního reaktoru jsou chráněny 
blokem £3 vnějšího stínění dosahujícím výše, zajištující zachycení nepřípustné intenzity 
záření se značnou mírou bezpečnosti. Při požadavku na změnu typu experimentu v nádobě 5 
reaktoru je známou cestou regulačními tyčemi 5Д reaktor zastaven. Experimentální nádoba 6 
se zaplní moderátorem pomocí vstupního potrubí 214 až к uklidňovacímu přepadu 1Л. Po vyrov-
nání hladin v obou nádobách 5, í se uvolní hradítko ]_ a nezakresleným manipulátorem se 
vyjme ze zárubně 561 v koridoru ^6 a zavěsí se do experimentální nádoby jak je na obr. 
1 naznačeno dvojčerchovanou čarou. Vnitřní prostory obou nádob 5, 6_ jsou tak spojeny, na-
plněny moderátorem a z horní plošiny 221 se provede pomocí nezakreslených manipulátorů změ-
na v oblasti koše aktivní zóny 1_7 a případné nadbytečné aktivní palivové články 5_2 se pře-
místí mokrou cestou, tj. pod hladinou moderátoru pomocí nezakreslených kleští a přenosné 
kazetnice do chrániliště 22 v experimentální nádobě Podle požadavku experimentu se po-
třebná experimentální zařízení přemístí také mokrou cestou a pod hladinou moderátoru do ob-
lasti koše 17. aktivní zóny v reaktorové nádobě 2 3 ustaví se včetně vertikálních kanálů 51.. 
Náročnější .úpravy v oblasti koše Г7 aktivní zóny se provádí ze snížené plošiny 212 opět 
pomocí nezakreslených manipulátorů, kleští a například přenosné kazetnice palivových člán-
ků při snížené hladině, která při krátkodobě odstaveném reaktoru zajišíuje bezpečné odstí-
nění personálu do úrovně spodního okraje zárubně 561 koridoru j>6. Odčerpaný moderátor se 
skladuje v zásobní nádrži, která je mimo reaktorový blok, pro okamžité pohotové použití. 
Maximálně náročné změny vyvolané požadavky experimentů lze provést jen po předchozím pře-
místění všech palivových článků 52 mokrou cestou do chrániliště 22 v experimentální nádobě 
6. z důvodu jejich aktivity, kde i v případě následujícího snížení hladiny moderátoru na 
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úroveň spodní zárubne 561 koridoru 56. J 8 zajištěno bezpečné odstínění těchto uložených pa-
livových článků 52. Pak po úplném vyčerpaní moderátoru z reaktorové nádoby 5 může po krát-
ké době dané vymřením zbytkové sekundární aktivity personál sestoupit ze snížené plošiny 
212 až na rošty a osobně provést veškeré požadované změny v určeném čase. Po ukončení 
veškerých změn a instalování nové - povolené konfigurace palivových článků 52 v koši Г7 
aktivní zóny se nezakresleným manipulátorem sejme hradítko ze závěsu v experimentální 
nádobě & a zasune se vodotěsně do zárubně 561 v koridoru 56. Tím se oddělí vnitřní prosto-
ry obou nádob 6 a v reaktorové nádobě 5 se doplní napouštěcím potrubím 214 hladina mo-
derátoru až k uklidňovacímu přepadu .11. Pak lze známým způsobem, pomocí vstřelování neutro-
nového zdroje uvést do provozu aktivní zónu a pomocí regulačních tyčí 5JD zajistit po-
žadovaný výkon aktivní zóny, potřebný pro experiment. Během provozu reaktoru je v oblasti 
radiálního a tangenciálního kanálu lfi, 19. prováděna experimentální činnost standardním 
způsobem. Experimentální možnosti radiálního kanálu rozšiřují svislé kanály 191 tak, že 
v těchto experimentálních výstupech s možností odstínění se pracuje v prázdném radiálním 
experimentálním kanálu 19. zakrytém lapačem 170 neutronů, a to bez stínících uzávěrů 190. 
Obslužná chodba 102 slouží pro zakládání vlastního neutronového zdroje do zařízení J16 
vstřelování neutronového zdroje, jehož součástí je i dělený stínicí kontejner 20. Dále 
slouží pro provozní prohlídky celého reaktoru odspodu a pro potřebná měření pod reaktoro-
vou nádobou 5> i experimentální nádobou 6. Bezpečnost před přímým průchodem záření zajišlu-
je lomení obslužné chodby 102. V bloku 23 vnějšího stínění je zabudována trubkovnice 231 
pro odkládání regulačních tyčí 50 a vertikálních kanálů 51. 

P A T E N T O V É N Á R O K Y 

1. Vícebazénový experimentální reaktor umístěný v bloku vnějšího stínění a sestávající ze 
vzájemně oddělených nádob umístěných v šachtách vytvořených v bloku vnějšího stínění, 
jehož horní plocha tvoří technologické podlaží a v jehož stěnách jsou vytvořeny jednak 
horizontální otvory a jednak svislé kanály, a kde je jedna nádoba opatřena experimen-
tálními kanály, palivovými články a regulačními elementy, vyznačující se tím, že do 
bloku (23) vnějšího stínění zasahují odstiňující průchodky (232) tangenciálního kanálu 
(18) opatřené stínicí zátkou (1B0) a radiálního kanálu (19) se stínicím uzávěrem (190), 
přičemž je v tomto bloku (23) vnějšího stínění vytvořena společná šachta (1) alespoň 
pro reaktorovou nádobu (5) a experimentální nádobu (6), které jsou v této šachtě (1) 
volně ustaveny na nosných prstencích (2) připojených к jejich dnům, opatřeným nátrubky 
(150) a spočívajících každý na základové desce (3) opatřené otvorem (30) a tvořící sou-
časně strop obslužné chodby (102), přičemž reaktorová nádoba (5) a experimentální nádo-
ba (6) jsou spolu spojeny koridorem (56) opatřeným společnou zárubní (561) s hradítkem 
(7) a ve spodní části od sebe odděleny stínicím blokem (10), a přitom jsou okraje reakto-
rové nádoby (5) i experimentální nádoby (6) opatřeny uklidnovacími přepady (11), jejichž 
vnější okraj tvoří lem (12), opatřený zevnitř montážními závěsy (140) a výložníkem (40) 
s nosníky (41) regulace a vertikálních kanálů (51) a také technologickými Dkny (13), 
zatímco ke dnům reaktorové nádoby (5) i experimentální nádoby (6) jsou připojeny vyrov-
návacími prostředky (42) nosné mříže (4) s nosnými deskami (9) aktivní zóny, rošty (8) 
a košem (17) aktivní zóny. 

2. Vícebazénový experimentální reaktor podle bodu 1, vyznačující se tím, že každá základo-
vá deska (3) je opatřena vyrovnávacím zařízením (31). 

3. Vícebazénový experimentální reaktor podle bodů 1 a 2, vyznačující se tím, že v jeho 
experimentální nádobě (6) je v oblasti dna upraveno chrániliště (22) aktivních palivo-
vých článků (52), a to pode dnem koridoru (56). 

1 výkres 
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