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Zařízení k přestavování 

1 

Vynález se týká zařízení k přestavován: 
absorpčních tyčí experimentálních reakto-
rů s .plynulou změnou rozteče nosné mříže 
palivových článků. 

Při fyzikálním modelování aktivní zóny 
energetických reaktorů v experimentálních 
reaktorech se požaduje přestavování růz-
ného počtu absorpčních tyčí tak, aby i při 
změně rozteče nosné mříže a tím i rozteče 
zavěšených palivových článků zaujímaly 
absorpční tyče s tá le polohu ve středu čtyř 
sousedních palivových článků tvořících 
čtverec a jejich výšková poloha se neměni-
la. 

Až dosud se tyto požadavky řešily indi-
viduálním upevněním jednotlivých absorpč-
ních tyčí, a to jak v rovině horizontální, 
tak i vert ikální . Toto zařízení je těžkopád-
né, neumožňuje uplatnění výhod plynule 
nastavi telné rozteče nosné mříže, a proto 
neúměrně prodlužuje dobu experimentů. 

Shora uvedené nedostatky odstraňuje zcle 
popsaný vynález, jímž je zařízení k přesta-
vování absorpčních tyčí experimentálních 
reaktorů . 

Jeho podstata spočívá v tom, že centrač-
ní závěs absorpční tyče uložený posuvně 
na prvním a druhém .nosníku 'nosné mříže 
je spojený s kloubem nůžkovéno mechanis-
mu prvního nosníku a :s kloubem nůžkové-
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ho mechanismu druhého nosníku nosné 
mříže prostřednictvím kyvných táhel a kří-
žového závěsu, přičemž absorpční tyč je 
zavěšena volnou kladkou na laně, převádě-

5 néni přes první kladku a druhou kladku, 
jež jsou uloženy na centračním závěsu, při-
čemž lano je upevněno jedním koncem k 
prvnímu lanovému bubnu uloženému na 
prvním nosníku nosné mříže a druhým ko.n-

io cem je upevněno k druhému lanovému 
bubnu posuvně uloženému :na drážkovaném 
hřídeli, přičemž druhý lanový buben je ve-
den kulisou spojenou s druhým nosníkem 
nosné mříže. • 

i5 Praktické provedení vynálezu je pa t rné 
z přiložených výkresů, kde obr. 1 znázor-
ňuje axometrický pohled na celkové uspo-
řádání a obr. 2 znázorňuje kinematické 
schéma pro případ, že rozteč nosné mříže 

2o palivových článkii je dvojnásobná základ-
ní rozteče nůžkového mechanismu. 

Jak pa t rno z obr. 2, je absorpční tyč 1 
zavěšena vol-nou kladkou 2 na lanu 3, kte-
ré prochází centračním závěsem 4 tak, že 

25 jedna 'větev lana přechází přes prvou k'lad-
: ku 5 a je upevněna n a prvním lanovém 

bubnu 6, uloženém ve s tojanu 25, spojeném 
s prvním nosníkem 7 nosné mříže. Druhá 
větev lana 3. přechází přes druhou kladku 

so 8 a je upevněna n a d ruhém lanovém bub-
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nu 9, uloženém posuvně na drážkovaném 
hřídeli 1C, se kterým se může společně otá-
čet. Druhý lanový buben 18 je s t r anově ve-
den kulisou 11, upevněnou ke druhému nos-
níku 14 nosné mříže. Hřídelem .18 může být 
otáčeno buď ručně, nebo motoricky poho-
nem umístěným z výhodou mimo prostor 
reaktoru. Prvá kladka 5 a d ruhá kladka 
určující polohu absorpční tyče 1, jsou u-
uloženy na cantračním závěsu 4, který je 
svými čepy 12, na kterých jsou nasazeny 
kladky 13, uložen posuvně na prvém nos-
níku 7 a druhém nosníku 14 nosné mříže. 
Klouby E, D, A, j, D jsou kinematickými 
uzly 'ímžkového mechanismu prvého nosní-
ku 7 a klouby F, H, '8, L, C jsou kinematic-
kými uzly nůžkového mechanismu druhého 
nosníku 14 nosná mříže. Klouby A, B, C, B 
isou totožný se středy zavěšených palivo-
vých článků a tvoří vždy čtverec. Centrač-
ní závěs 4 je ve své čtvercové části opat-
řen dvěma prvními čepy 15, rovnoběžnými 
s prvním nosníkem 7 a druhým nosníkem 
14 nosná mříže a půlí jejich rozteč. Na 
první čepy 15 jsou napojena dvě dvojitá 
kyvná t áh la 1B, spojená s druhými čepy 17, 
křížového závěsu 13, uloženého v třetích 
čepech 1S, kinematických kloubů } a K, 
nůžkového mechanismu, jak je znázorněno 
na detailu L. 

V případě, že rozteč nosné mříže je vy-
tvořena zdvojením základní rozteče nůžko-
vého mechanismu nosné mříže a palivové 
články jsou zavěšeny tak, že jej ich středy 
jsou totožný s klouby E, F, B, C tvořících 
vždy Čtverec, jsou čepy 12, centračního zá-
věsu 4, posuvně uloženy v nástavci 2B, spo-
jeném s vozíkem 21 nosná mříže, na kte-
rém není zavěšen palivový článek. Na vál-
cové části centračního závěsu 4 je posuv-
ně uložena objímka 22, opatřená dvěma 
prvními čepy 2,3, rovnoběžnými s prvnim 
nosníkem 7 a druhým nosníkem 14 nosná 
mříže, a půlí jejich rozteč; Na prvních če-

pech 23 jsou nasazena dvě kyvná táhla 24, 
spojená s druhými čepy 17, křížového zá-
věsu 3.8, uloženého v třetích čepech 13, ki-
nematických uziů G, H, K, L .nůžkového me-

s chanismu prvního nosníku 7 a druhého 
nosníku 14, nosné mříže, jak je .naznačeno 
na detailu M. 

Zavěsí-li se absorpční tyč 1 pomocí sho-
r a popsaného zařízení do s t ředu čtyř libo-

m volných palivových článků zavěšených na 
nosné mříži s plynulou změnou rozteče,^bu-
de absporpční tyč 1 zaujímat polohu s tá le 
ve středu těchto čtyř č lánků i během ply-
nulé změny rozteče nosné mříže, tedy i při 

i5 změně rozteče zavěšených palivových člán-
ků. Protože je absorpční tyč 1 zavěšena na 
lanu 3 porno cí volné kladky 2, nebude se 
při změně rozteče nosné mříže měnit ani 
její výšková poloha. Takto může být i do 

so více středů čtyř libovolných palivových 
článků zavěšeno i více absorpčních tyčí 1, 
jejichž nosná l ana 3 ise navíjejí na více la-
nových bubnů S nasazených na společném 
drážkovaném hřídeli 1B, jehož otáčením je 

as možno společně všechny absorpční tyče 1 
výškově přestavovat. Více zavěšených ab-
sorpčních tyčí J. je možno výškově proti 
sobě libovolně nastavit pomocí ručně ovlá-
daného la nového bubnu S. 

so S popsaným zařízením je možno docílit 
maximální variabilitu při fyzikálním mode 
lování aktivních zón energetických jader-
ných reaktorů v experimentálních reakto-
rech a umožňuje tak podstatné zkrácení 

as času pro přípravu jednotlivých experimen-
tů při současné maximální bezpečnosti zú-
častněných pracovníků. Umožňuje plné u-
platnění výhodných vlastností nosné mříže 
palivových článků s plynulou změnou její 

•w rozteče. Jsou-li pro to vhodné podmínky, 
může být místo absorpční tyče 1 zavěšeno 
n a lanu 3 i jiné těleso, například měřici 
sonda. 

P Ř E D M Ě T V Y N Á L E Z U 

1. Zařízení k přestavování absorpčních 
tyčí experimentálních reaktorů s plynulou 
změnou rozteče nosné mříže palivových 
článků, vyznačující 'se tím, že centrační zá-
věs (4) absorpční tyče [1], uložený posuv-
ně na prvním nosníku (7J nosné mříže a 
druhém nosníku (14) nosné mříže, je spo-
jen s kloubem (J] nůžkového mechanismu 
prvního nosníku (7) a s kloubem (KJ nůž-
kového mechanismu druhého nosníku (14) 
nosné mříže prostřednictvím kyvných táhel 
(16) a křížového závěsu (18), přičemž ab-
sorpční tyč (1) je zavěšena volnou klad-
kou (2) na lanu (3), převáděném přes prv-
ní kladku (5) a druhou kladku (8), jež 

« jsou uloženy na ctmtračním závěsu (4), při-
čemž lano (3) je upevněno jedním koncem 
k prvnímu lanovému bubnu (6) uloženému 
na prvním nosníku (7) nosné mříže a dru-
hým koncem je upevněno k druhému lano-, 

so vému bubnu (9) posuvně uloženému na 
drážkovaném hřídel i (10), přičemž druhý 
lanový buben (9) je veden kuliisou (11) 
spojenou s druhým nosníkem (14) nosné 
mříže. 

55 2. Zařízení k přestavování absorpčních 
tyčí podle boriu 1, vyznačující se tím, že 
první čepy (23) kyvných táhel (24) jsou 
uloženy na objímce (22) uložená posuvně 
n a centračním závěsu (4). 

2 listy výkresů 
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