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Vynález řeší dávkovací zařízení pro vib-

rační plnění a zhutňavání zrnitého materiá-
lu do trubkových kontejneru, zejména pali-
vových článků. 

Dosud se trubkové kontejnery, především 
palivové články plnily volným sypáním smě-
si zrnitého materiálu. Zluitňování se prová-
dělo působením vibrací. Při zhutňování pů-
sobením vibrací docházelo k segregaci čás-
tic určité velikosti zrnitého materiálu a tím 
ke vzniku nežádoucí nehomogenity vibrač-
ně zhutněného zrnitého materiálu v palivo-
vém článku. 

Uvedené nedostatky odstraňuje dávkova-
cí zařízení pro vibrační plnění dle vynále-
zu. Jeho podstata spočívá v tom, že pozů-
stává ze základní desky, ke které je při-
pevněna jednak upevňovací objímka trub-
kového kontejneru, jednak vodicí slnup, ne-
soucí výškově přestavitelný suport, k němuž 
je připevněna plnicí trubka. Na vodicím 
sloupu může být upravena vodicí drážka 
pro zamezení relativního natáčení přestavi-
telného suportu na vodicím sloupu. Mezi vo-
dicím sloupem a přestavitelným suportem 
mohou být upraveny indikační prostředky, 
pro stanovení jejich vzájemného posunu. 

Dávkovací zařízení podle vynálezu zame-
zuje segregaci částic zrnitého materiálu a 
tím umožňuje docílit rovnoměrné hoinogeni-
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ty tohoto materiálu v celém zhutňovacím ob-
jemu palivového článku. Dávkovací zařízení 
umožňuje určit výšku sloupce zrnitého ma-
teriálu v trubkovém kontejneru bez de-
struktivního vlivu na již uložený materiál. 
Zařízení je s úspěchem používáno při ově-
řování prípravy zkrácených palivových ele-
mentů a je jedním z klíčových zařízení tech-
nologie přípravy palivových článků vibrač-
ním zhutňováním zrnitého materiálu. 

Na přiloženém výkrese je schematicky 
znázorněno příkladné uspořádání dávkova-
cího zařízení spolu s plněným trubkovým 
kontejnerem. 

Na základní desku 10 je připevněna jed-
nak upevňovací objímka 11 a jednak vodicí 
sloup 30. Na vodicím sloupu 30 je suvně 
uložen přestavitelný suport 40, opatřený dě-
lenou objímkou 43 a fixačním elementem 44. 
Na vodicím sloupu 30 je vytvořena vodicí 
drážka 32, ve které je nasunut vodicí čep 

suportu 40. K suportu 40 je připevněna 
plnicí trubka 41. Mezi vodicím sloupem 30 
a přestavitelným suportem 40 jsou uprave-
ny indikační prostředky 42 vzájemného po-
sunu, tvořené odečítacím raménkem 46, při-
pevněným na suportu 40 a nezakreslenou 
stupnicí na voďcím sloupu 3i0 V upevňo-
vací objímce 11 je připevněn trubkový kon-
tejner 20, do kterého je nasunuta plnicí 
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trubka 41. Konoc plnicí trubky 41, nasunu-
tý clo trubkového kontejneru 20, je opatřen 
dnem, vo kterém jsou provedeny otvory. 

Dávkovací zařízení pro vibrační plnění a 
zhutňování je prostřednictvím základní des-
ky 10 uloženo na budiči vibrací. Po naplně-
ní trubkového kontejneru 20 zrnitým mate-
riálem, pouze jeho největšímí částicemi, se 
trubkový kontejner fixuje v upevňovací ob-
jímce 11, a je podroben působení vibrací. 
Posunem přestavitelného suportu 40 je plni-
cí trubka 41 zasunuta do trubkového kon-
tejneru až po hladinu zrnitého materiálu. 
Tato hladina je zafixována pomoci dna plni-
cí trubky 41, klen.' má otvory menší, než je 

velikost umístěných již největších částic zr-
nitého materiálu. Předem stanovená dávka 
jemných částic zrnitého materiálu je při-
váděna plnicí trubkou 41 do trubkového kon-
tejneru 20 za působení vibrací clo prostorů 
mezi největšími částicemi, které jsou fixo-
vány proti segregaci dnem plnicí trubky 41. 
Indikační prostředky 42 umožňují odečíst 
výšku hladiny zrnitého materiálu v Lrubko-
vém kontejneru 20. 

Zařízení podle vynálezu je určeno pro pří-
pravu zkrácených palivových elementů. Je 
jedním z klíčových zařízení v technologii 
přípravy těchto palivových elementů vibrač-
ním zhutňováním zrnitého materiálu. 

P R E D M E T V Y N A L E Z U 

1. Dávkovací zařízení pro vibrační plnění 
a zhutňování zrnitého materiálu do trubko-
vých kontejnerů, zejména palivových člán-
ků, vyznačené tím, že pozůstává ze základ-
ní desky (10), ke které je připevněna jed-
nak upevňovací objímka (11) trubkového 
kontejneru (20), jednak vodicí sloup (30), 
nesoucí výškově přestavítelný suport (40), 
k němuž je připevněna plnicí trubka (41). 

2. Dávkovací zařízení pro vibrační plnění 
podle bodu 1 vyznačené tím, že na vodicím 
sloupu (30) je upravena vodicí drážka (32). 

3. Dávkovací zařízení pro vibrační plnění 
podle bodu 1 vyznačené tím, že mezi vodi-
cím sloupem (30) a přestavitelným supor-
tem (40) jsou upraveny indikační prostřed-
ky (42). 
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