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Vynález se týká jaderných reaktoru s 
rychlými neutrony a je možno jej využít pro 
konstrukční zdokonalení bloků jaderného 
paliva, z nichž je sestavena aktivní zóna 
rychlého jaderného reaktoru. 

Známým způsobem uspořádaný blok ja-
derného paliva obsahuje těleso uzavřené na 
jednom svém čele hlavicí a na druhém čele 
přírubou s čepem. V tělese jsou uspořádá-
ny články reaktoru, jejichž úsek je vyplněn 
štěpitelným a množivým materiálem, jakož 
i na články reak toru navazující trubky s 
plynovými dutinami, sloužícími pro jímání 
plynných zplodin štěpení. Všechny plynové 
dutiny jsou při tom uvnitř tělesa bloku uspo-
řádány tak, že ve směru proudění teplo-
nosného média jsou umístěny buď před, ne-
bo za úseky článků reaktoru, naplněnými 
štěpitelným a množivým materiálem. 

Při tomto známém uspořádání tělesa blo-
ku je těleso vystaveno působení vnitřního 
přelaku, rovnéht, rozdílu mezi t lakem tep-
lonosného média proudícího uvnitř bloku ja-
derného paliva a t lakem teplonosného mé-
dia proudícího mezi bloky jaderného pali-
va aktivní zóny. Při uvedeném uspořádání 
bloku odpovídá tlak v prostoru mezi bloky 
t laku teplonosného média na výstupu z blo-
ku. Maximální vnitřní přetlak, působící na 
těleso bloku, odpovídá tudíž tlakovému spá-
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du uvnitř bloku. Mechanickými pnutími, 
vznikajícími v materiálu tělesa působením 
tohoto t lakového rozdílu, je určována velká 
tloušťka stěny tělesa. To znamená, že pro-
storový podíl konstrukčních materiálů v ak-
tivní zóně zůstává značně vysoký, což ne-
příznivě ovlivňuje bilanci neutronů v aktiv-
ní zóně a vede nakonec ke zhoršeným cha-
rakter is t ikám množícího procesu v rychlých 
jaderných reaktorech. Snížení objemového 
podílu mater iá lu stěn tělesa bloku v aktivní 
zóně a z toho vyplývající zlepšení množí-
cího procesu je tudíž důležitým problémem 
rychlých jaderných reaktorů. 

Tento problém je částečně řešen snížením 
odporu proudění v bloku jaderného paliva a 
tím snížením jeho vnitřního tlakového spá-
du. Za tím účelem jsou trubky bloku ja-
derného paliva, vytvářející v návaznosti 
na články reaktoru plynové dutiny pro 
jímání plynných zplodin štěpení, rozdě-
leny do dvou skupin: s třední skupiny, k 
níž náležejí t rubky s plynovými duti-
nami navazujícími na střední články re-
aktoru uspořádané kolem podélné osy blo-
ku, a peri íerní skupiny, k níž náležejí trub-
ky s plynovými dutinami, navazujícími na 
články reaktoru uspořádané na vnějším ob-
vodě svazku článků. 

Trubky s plynovými dutinami článků re-
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aktoru, náležející k uvedeným jednotlivým 
skupinám, jsou vzhledem k podélné ose blo-
ku umístěny na protilehlých koncích;bloku. 
Tak např. t rubky s plynovými dutinami střed-
ní skupiny jsou v bloku umístěny na' s t raně 
vstupu teplonosného média do bloku, za-
tímco trubky s 'plynovými dutinami perifer-
ní skupiny jsou umístěny na s t raně výstu-
pu teplonosného média z bloku. 

Pří tomto uspořádání bloku jaderného pa-
liva zůstává však tlakový spád teplonos-
ného média ještě vysoký, čímž vychází ta-
ké velká tloušťka stěny tělesa bloku. Kro-
mě toho musí být při tomto konstrukčním 
řešení ceková délka bloku jaderného pali-
va bezpodmínečně zvětšena o délku trubek 
s plynovými dutinami vyvedených na opač-
ný konec svazku článků reaktoru, čímž se 
výroba celého bloku stává komplikovaněj-
ší a nákladnějš í a zvětšují se tím také roz-
měry reaktoru. 

Záměrem vynálezu je vyvinutí konstrukč-
ního řešení bloku jaderného paliva pro rych-
lé jaderné reaktory, které by umožnilo sní-
žení vnitřního přet laku působícího na těleso 
bloku, jakož i snížení objemového podílu 
materiálu stěn tělesa bloku v aktivní zóně 
rychlých jaderných reaktorů. 

Okolem vynálezu je tudíž vyvinutí bloku 
jaderného paliva pro rychlé jaderné reak-
tory, z něhož se použije doplňkového kon-
s t rukčního ' prvku,-jímž-1 se zajistí • zvýšení 
odolnosti materiálu stěn tělesa bloku jader-
ného paliva proti mechanickým namáhá-
ním. 

Tento úkol byl ve smyslu podstaty vyná-
lezu vyřešen tím, že u bloku jaderného pa-
liva pro jaderné reaktory s rychlými neu-
trony, v jehož tělese, uzavřeném na jednom 
čele hlavicí a na druhém čele přírubou s 
čepem, jsou uspořádány články reaktoru se-
stávající z úseků vyplněných štěpitelným a 
množivým mater iálem a z- trubek na tyto 
úseky navazujících s . plynovými dut inami 
určenými pro jímání plynnýclr zplodin ště-

. pení, rozdělených na střední skupinu a pe-
r i ferní skupinu, přičemž alespoň jedna sku-
pina těchto t rubek s plynovými dutinami je 
umístěna v : prostoru za vstupními otvory 
teplonosného média do bloku,' provedenými 
v čepu tělesa bloku,- a tudíž- před . úseky 
článků reaktoru* naplněnými: 'š těpitelným a 
množivým materiálem, je ve smyslu vyná-
lezu použito duté těleso*, • zabudované uvnitř 
tělesa bloku a upevněné jedním svým če-

! lem k ' p ř í r u b ě čepu tělesa, přičemž průto-
> kový průřez mezi dutým' tělesem a / s t ěnami 
• tělesa je až 50 % průtokového průřezu tě-

lesa. 
Výšku tohoto přídavného dutého tělesa je 

možno účelně volit >v rozmezí 0,7 a 1,4 dél-
ky t rubek s ' plynovými dutinami určenými 

• pro j ímánr plynných zplodin 'š těpení , umís-
těných ve směru prouděn! tep lonosného mé-
dia před úseky článků reaktoru vyplněnými 
štěpitelným a množivým materiálem. 

Je účelné, když tvar vnějšího povrchu du-

' " tého tělesa je shodný s tvarem vnitřního 
povrchu stěn tělesa bloku. 

Trubky s plynovými dutinami určenými 
1 pro jímání plynných zplodin štěpení, umístě-

né ve směru proudění teplonosného média 
před úseky článků reaktoru vyplněnými ště-
pitelným a množivým materiálem, je mož-

• no rovněž : účelně uspořádat do zhuštěného 
svazku s menšími vzájemnými roztečemi, 
než jsou rozteče na ně navazujících úseků 
článků reaktoru vyplněných štěpitelným a 
množivým materiálem. 

Při umístění trubek s plynovými dutinami 
určenými pro jímání plynných zplodin ště-
pení, náležejících do periferní skupiny, ve 
směru proudění teplonosného média před 
úseky článků reaktoru vyplněnými štěpitel-
ným a množivým materiálem, lze duté tě-
leso vytvořit vzájemným spojením stěn těch-
to t rubek s plynovými dutinami příslušejí-
cích do periferní skupiny. 

Takto ve smyslu vynálezu provedený blok 
jaderného paliva pro rychlý jaderný reak-
tor • umožňuje snížení vnitřního přet laku v 
tělese bloku jaderného paliva, na který jo 
nutno pevnostně počítat a dimenzovat stě-
ny tělesa bloku při maximální rychlosti 
proudění teplonosného média, čímž se do-
sáhne snížení objemového podílu konstrukč-
ních materiálů v aktivní zóně a zvýšení vý-
sledné reprodukce jaderného paliva v rych-
lých jaderných reaktorech. 

V dalším textu bude vynález blíže o-
světlen popisem konkrétních příkladů jeho 
realizace, s odvoláním na přiložené obráz-
ky, znázorňující: na obr. 1 čelní pohled, 
s částečným podélným řezem, na blok ja-
dě rného -pa l i va ' p ro rychlé jaderné reakto-

• ry podle vynálezu; na obr. 2 příčný řez blo-
kem .osou ' I I — II podle obr. l ; . n a obr. 3 

• zvětšené-zobrazení-výřezu A: podle obr, 1; 
na obr. 4 zvětšené- zobrazení- výřezu B po-

• dle obr. 1;.- na obr. 5> zvětšené zobrazení vý-
• řezu C.-podle obr. 1; na obr. 6 čelní pohled, 

s . částečným-podélným řezem, na variantu 
• -provedení bloku- jaderného paliva pro rych-

• lé • jaderné ' reaktory podle vynálezu;-na obr. 
7 příčný- řez blokem osou VII —• VII podle 
obr. 6; na obr. 8 čelní pohled, s-částečným 

. podélným řezem, na j inou-var iantu prove-
•'Mdeníj'blokuwjaderného-paliva pro rychlé ja-
• děrné reaktory podle vynálezu; na obr. 9 

příčný řez blokem-osou- TX — IX podle obr. 
8; na- obr. ' lO čelní pohled, s částečným po-
délným .řezem,-na další variantu provedení 
bloku-ijaderného paliva pro rychlé jaderné 

•^reaktory podle vynálezu, s dutým- tělesem 
i- provedeným^ ve tvaru komolého kužele;, na 

obr. 11: čelní pohled, s částečným podélným 
• řezemj na variantu; provedení bloku jader-
: ného 'pal iva pro rych lé ' j aderné reaktory po-
dle vynálezu, v. níž jsou t rubky s plynovými 
dutinami pro jímání plynných zplodin ště-
pení středové skupiny sdruženy do•zhuště-
ného .s tředového svazku; na obr. 12 . čelní 

. pohled, s částečným podélným řezem, na ji-
nou variantu provedení bloku jaderného pa-
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liva pro rychlé jaderné reaktory podle vy-
nálezu, v níž jsou trubky s plynovými duti-
nami pro jímání plynných zplodin štepení 
per i ferní skupiny sdruženy do zhusteného 
obvodového svazku; na obr. 13 příčný řez 
blokem osou XIII — XIII podle obr. 12; na 
obr. 14 čelní pohled, s částečným podélným 
řezem, na další variantu provedení bloku 
jaderného paliva pro rychlé jaderné reak-
tory podle vynálezu, v níž jsou trubky s ply-
novými dutinami pro jímání plynných zplo-
din štěpení středové i per iferní skupiny 
sdruženy do společného zhuštěného středo-
vého svazku; na obr. 15 čelní pohled, s čás-
tečným podélným řezem, na variantu prove-
dení bloku jaderného paliva pro rychlé ja-
derné reaktory podle vynálezu, v níž je du-
té těleso vytvořeno t rubkami s plynovými 
dutinami, pro jímání plynných zplodin ště-
pení periferní skupiny; na obr. 16 příčný 
rez blokem osou XVI — XVI podle obr. 15; 
na obr. 17 zvětšené zobrazení části stěny tě-
lesa, příruby s čepem tělesa a dutého těle-
sa bloku jaderného paliva v provedení po-
dle obr. 15; na obr. 18 čelní pohled, s čás-
tečným podélným řezem, na jinou variantu 
provedení bloku jaderného paliva pro rych-
lé jaderné reaktory podle vynálezu, v níž je 
duté těleso vytvořeno t rubkami s plynový-
mi dutinami periferní skupiny, přičemž 
trubky s plynovými dutinami středové sku-
piny jsou sdruženy do zhuštěného středové-
ho svazku; na obr. 19 příčný řez blokem 
osou XIX — XIX podle obr. 18; na obr. 20 
čelní pohled, s částečným podélným řezem, 
na ještě ílalší variantu provedení bloku ja-
derného paliva pro rychlé jaderné reaktory 
podle vynálezu, v níž je duté tělesO' vytvo-
řeno t rubkami s plynovými dutinami peri-
ferní i středové skupiny; na obr. 21 příčný 
řez blokem osou XX — XX podle obr, 20. 
• Blok jaderného paliva pro rychlý jaderný 
reaktor podle vynálezu, v provedení podle 
obr. 1, sestává ze šest ihranného tělesa 1, 
uzavřeného na horním čele hlavicí 2 a na 
spodním čele přírubou s čepem 3. V tělese 
1 jsou umístěny články reaktoru 4, jejichž 
úseky 5 jsou vyplněny štěpitelným a množi-
vým materiálem 6, jakož i na tyto články 
reaktoru 4 navazující t rubky s plynovými 
dutinami 7, sloužícími pro jímání plynných 
zplodin štěpení. 

Trubky s plynovými dutinami 7 jsou roz-
lišeny na střední skupinu 8, navazující na 
střední články reaktoru 4, uspořádané ko-
lem podélné osy bloku, a na periferní sku-
pinu 9,. navazující na obvodové články re-
aktoru 4. Alespoň jedna z těchto skupin 8, 
resp. 9 t rubek s plynovými dutinami 7 je 
ve směru proudění teplonosného -média, 
vstupujícího do tělesa 1 vstupními otvory 10 
provedenými v čepu 3 tělesa 1, uspořádá-
na před úseky 5 článků reaktoru 4 vyplně-
nými štěpitelným a množivým materiálem 
6. Teplonosné médium po průchodu vnitř-
kem tělesa 1 bloku jaderného paliva vyté-

(i 0 2 
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ká z něho výstupními otvory 11, provedený-
mi v hlavici 2 tělesa 1. 

V dané variantě provedení bloku jaderné-
ho paliva podle obr. 1 je ve směru proudění 
teplonosného média s třední , skupina 8 tru-
bek s plynovými dutinami 7 uspořádána 
před úseky 5 článků reaktoru 4 vyplněný-
mi štěpitelným a množivým mater iá lem a 
periferní skupina 9 trubek s plynovými du-
t inami 7 je uspořádána za úseky 5 článků 
reaktoru 4 vyplněnými štěpitelným a množi-
vým materiálem. 

Ve vnitřním prostoru tělesa 1 je s meze-
rou 12 vůči stěnám tělesa 1 zabudován du-
té těleso 13, provedené účelně rovněž ve 

: tvaru šestihranu a přiléhající jedním svým 
čelem k přírubě čepu 3 tělesa l a s druhým 
čelem končícím v malé vzdálenosti (asi 30 
až 50 mm) před úseky 5 článků reaktoru 4. 
: Délka dutého tělesa 13 je tudíž přibližně 
s te jná jako délka trubek s plynovými duti-
nami 7 uspořádaných — ve směru proudění 
teplonosného média — před úseky 5 člán-
ků reaktoru 4. V této variantě provedení 

• bloku jaderného paliva odpovídá tudíž výš-
ka dutého tělesa 13 přibližně délce t rubek 
s plynovými dutinami 7 příslušejících ke 
s třední skupině 8. Zabudováním dutého tě-
lesa 13 je umožněno snížení přet laku půso-
bícího na vnitřní povrch tělesa 1 přibližně 
o 30 %. Ve vnitřním prostoru dutého těle-
sa 13 jsou umístěny trubky s plynovými du-
tinami 7 střední skupiny 8. 

V této variantě provedení je vnější po-
vrch . dutého, tělesa 13 řešen . jako tvarově 
shodný s vnitřním povrchem tělesa 1 (viz 
obr. 2). Tento tvar dutého tělesa ;13 umož-
ňu je zvětšení průtočného průřezu teplonos-
ného média uvnitř bloku jaderného paliva, 
a to v prostoru t rubek s plynovými dutina-
mi 7-umístěných před úseky 5 článků reak-
toru 4. 

Úseky 5 článků reaktoru 4, vyplněné ště-
pitelným a množivým materiálem 6, jsou v 
tělese 1 bloku upevněny s použitím distanč-
ních a vodicích mříží-15 (obr. 3) . Trubky 
s • plynovými dutinami 7 s třední skupiny 8, 
umístěné — ve směru proudění teplonosné-
ho média — v tělese 1 před úseky 5 článků 
reaktoru 4, jsou upevněny v dutém tělese 
13 vodicí mříží 16 (obr. 4] a trubky s ply-
novými dutinami 7 periferní skupiny 9, u-
místěné — ve směru proudění teplonosné-
ho média —. za-.úseky 5 článků reaktoru 4, 
jsou upevněny v tělese 1 vodicí mříží -17 
(obr. 5). 

Varianta provedení bloku, jaderného pa-
liva podle obr. 6 se od provedení bloku ja-
derného paliva podle. obr. 1 liší tím, že 

, t rubky s plynovými dutinami 7 periferní 
skupiny 9 jsou v tělese 1 bloku umístěny 
před úseky 5 článků reaktoru 4 a že trubky 
s plynovými dutinami 7 střední skupiny 8 
jsou v tělese 1 bloku umístěny za úseky 5 
článků reaktoru 4. Trubky s plynovými du-
tinami .7 periferní skupiny 9 jsou přitom 
umístěny v mezeře 12 mezi stěnami tělesa 
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1 a dutého tělesa 18 (obr. 7]. V této va-
r iantě provedení má duté těleso 18 tvar 
válcového bubnu — není tudíž tvarově shod-
né s vnitřním povrchem tělesa 1. Tento 
tvar dutého tělesa 18 se vyznačuje jednodu-
chou výrobou. 

Varianta bloku jaderného paliva pro rych-
lé jaderné reaktory podle vynálezu, v pro-
vedení podle obr. 8 a 9, má blok jaderného 
paliva uspořádán podobně s provedením po-
dle obr. 1, avšak lišící se od něho tím, že 
jak střední skupina 8, tak i periferní sku-
pina 9 trubek s plynovými. dutinami 7 jsou 
uspořádány v tělese 1 před úseky 5 článků 
reaktoru 4. Přitom jsou trubky s plynovými 
dutinami 7 střední skupiny 8 umístěny u-
vnitr dutého tělesa 13 a trubky s plynovými 
dutinami 7 periferní skupiny 9 jsou umístě-
ny v mezeře 12 mezi s těnami tělesa 1 a du-
tým tělesem 13. Při tomto uspořádání tru-
bek s plynovými dutinami 7 vychází celko-
vá délka bloku jaderného paliva kratš í o 
délku trubek s plynovými dutinami 7 umís-
těných v provedení podle obr. 1 za úseky 5 
článků reaktoru 4, protože za úseky 5 člán-
ků reaktoru 4 nejsou v tomto provedení u-
místěny žádné trubky s plynovými dutina-
mi 7. 

Pro rychlé jaderné reaktory je možno ta-
ké s úspěchem použít bloku jaderného pa-
liva podle vynálezu ve variantě provedení 
podle obr. 10, v níž je duté těleso 19 prove-
deno jako komolý kuželovitý buben, upevně-
ný svým čelem o menším průměru k příru-
bě čepu 3 tělesa 1. Protilehlé tvořící přím-
ky kuželovitého bubnu svírají přitom úhel 
5 — 10°. Tímto tvarovým provedením duté-
ho tělesa 19 je umožněno dosažení větší 
rovnoměrnosti proudění teplonosného mé-
dia při jeho nátoku do úseků 5 článků reak-
toru 4. V této variantě provedení jsou t rub-
ky s plynovými dutinami 7 střední skupiny 
8 umístěny uvnitř dutého tělesa 19 před 
úseky 5 článků reaktoru 4. 

Varianta bloku jaderného paliva pro rych-
lé jaderné reaktory podle vynálezu, v pro-
vedení podle obr. 11, je uspořádána podob-
ně jako blok jaderného paliva v provedení 
podle obr. 1. Liší se od něho pouze tím, že 
sousedící trubky s plynovými dutinami 7 
s třední skupiny 8 umístěné před úseky 5 
článků reaktoru 4 jsou staženy do hustého 
svazku s menšími vzájemnými roztečemi, 
než jsou rozteče na ně navazujících úseků 5 
článků reaktoru 4. Tím vytvářejí trubky s 
plynovými dutinami 7 střední skupiny 8 
hustý středový svazek. Pro umožnění 'pře-
chodu do tohoto hustého středového svaz-
ku vytvářejí t rubky s plynovými dutinami 7 
s třední skupiny 8 v návaznosti na úseky 5 
článků reaktoru 4 přechodové části 20, je-
jichž průměr je menší než průměr na ně 
navazujících úseků 5 článků reaktoru 4. 
Provedením přechodových částí 20 o men-
ším průměru na t rubkách s plynovými du-
tinami 7 střední skupiny 8 je umožněno lep-

ší rozdělování teplonosného média při jeho 
nátoku do úseků 5 článků reaktoru 4. 

Ve var iantě bloku jaderného paliva pro 
rychlé jaderné reaktory podle vynálezu, v 
provedení podle obr. 12, jsou sousedící 
trubky s plynovými dutinami 7 per i ferní 
skupiny 9, umístěné před úseky 5 článků 
reaktoru 4 v mezeře 12 mezi stěnami tělesa 
1 a dutým tělesem 21 [obr. 13), uspořádány 
s menšími vzájemnými roztečemi, než jsou 
rozteče na ně navazujících úseků S článků 
reaktoru 4, takže vytvářejí zhuštěný obvo-
dový svazek těchto- t rubek s plynovými du-
tinami 7 per i ferní skupiny 9. Pro umožnění 
přechodu do tohoto hustého obvodového 
svazku vytvářejí trubky s plynovými duti-
nami 7 per i ferní skupiny 9 v návaznosti na 
úseky 5 článků reaktoru 4 přechodové čás-
ti 22, jejichž průměr je menší než průměr 
na ně navazujících úseků 5 článků reakto-
ru 4. Trubky s plynovými dutinami 7 střední 
skupiny 8 jsou přitom umístěny v tělese 1 
za úseky 5 článků reaktoru 4. Těleso 1 a 
duté těleso 21 jsou provedeny jako šesti-
hranné (obr. 13) — vnější povrch dutého 
tělesa 21 a vnitřní povrch tělesa 1 mají 
tudíž shodný tvar. Provedením přechodo-
vých částí 22 o menším průměru (obr. 12) 
na t rubkách s plynovými dutinami 7 peri-
ferní skupiny 9 je umožněno lepší rozdělo-
vání teplonosného média při jeho nátoku 
do úseků 5 článků reaktoru 4, přičemž vy-
tvoření zhuštěného obvodového svazku tru-
bek s plynovými dutinami 7 per i ferní sku-
piny 9 umožňuje umístění většího počtu 
těchto t rubek s plynovými dutinami 7 peri-
ferní skupiny 9 do mezery 12 mezi tělesem 
1 a dutým tělesem 21 (obr. 13). 

Nejvyšší účinnost vykazuje svým užitným 
výkonem var ianta bloku jaderného paliva 
pro rychlé jaderné reaktory podle vynálezu 
v provedení podle obr. 14, v níž jsou všech-
ny trubky s plynovými dutinami 7 střední 
skupiny 8 i per iferní skupiny 9 umístěny 
před úseky 5 článků reaktoru 4 ve vnitřním 
prostoru dutého tělesa 23, přičemž jejich 
vzájemné rozteče jsou menší, než jsou roz-
teče na ně navazujících úseků 5 článků 
reaktoru 4. Tímto uspořádáním vytvářejí 
všechny trubky s plynovými dutinami 7 
střední skupiny 8 i periferní skupiny 9 spo-
lečný zhuštěný středový svazek. Pro umož-
nění přechodu do tohoto zhuštěného1 stře-
dového svazku vytvářejí trubky s plynovými 
dutinami .7 s třední skupiny 8 i per iferní 
skupiny 9 v návaznosti na úseky 5 článků 
reaktoru 4 přechodové části 24, jejichž prů-
měr je menší než průměr na ně navazujících 
úseků 5 článků reaktoru 4. Trubky s plyno-
vými dutinami 7 jsou uchyceny v dutém tě-
lese 23 vodicími mřížemi 25. Duté těleso 23 
má šest ihranný tvar — jeho vnější povrch 
je tudíž tvarově shodný s vnitřním povr-
chem pláště 1. Tímto tvarem dutého tělesa 

-23 a vytvořením zhuštěného středového 
svazku t rubek s plynovými dutinami 7 
střední skupiny 8 i periferní skupiny 9 je 
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umožněno snížení odporu bloku proti prou-
dění teplonosného média v úseku umístění 
t rubek s plynovými dutinami 7. 

Ve variantě bloku jaderného paliva pro 
rychlé jaderné reaktory podle vynálezu, v 
provedení podle obr. 15, jsou t rubky s ply-
novými dutinami 7 periferní skupiny 9 u-
místěny před úseky S článků reaktoru 4 
a jsou vzájemně těsně spojeny — např . sva-
řením nebo pájením — tak, že vytvářejí du-
té těleso (obr. 16). V návaznosti na úseky 5 
článků reaktoru 4 vytvářejí t rubky s plyno-
vými dutinami 7 periferní skupiny 9 pře-
chodové části 26, jejichž průměr je menší 
než průměr na ně navazujících úseků 5 
článků reaktoru 4. Trubky s plynovými du-
tinami 7 střední skupiny 8 jsou umístěny 
za úseky 5 článků reaktoru 4. Vnější po-
vrch dutého tělesa vytvářeného t rubkami 
s plynovými dutinami 7 periferní skupiny 9 
má tvar shodný s vnitřním šest ihranným po-
vrchem tělesa 1 bloku (obr. 16), přičemž 
je mezi dutým tělesem a tělesem 1 pone-
chána mezera 12 o rozměru 0,5 — 5 mm. 
Pro možnost uchycení takto utvářeného du-
tého tělesa je v přírubě čepu 3 provedena 
obvodová drážka 27, do níž jsou vsazeny 
konce t rubek s plynovými dutinami 7 peri-
ferní skupiny 9, vytvářejících duté těleso. 

Varianta bloku jaderného paliva pro rych-
lé jaderné reaktory podle vynálezu, v pro-
vedení podle obr. 18 a 19, se od provedení 
bloku podle obr. 15 liší tím, že t rubky s ply-
novými dutinami 7 s třední skupiny 8, jakož 
i per iferní skupiny 9 jsou umístěny před 
úseky 5 článků reaktoru 4, přičemž trubky 
s plynovými dutinami 7 střední skupiny 8 
jsou staženy do zhuštěného středového 
svazku, umístěného uvnitř dutého tělesa vy-
tvořeného vzájemně těsně spojenými trub-
kami s plynovými dutinami 7 per i ferní sku-
piny 9. Trubky s plynovými dutinami 7 
střední skupiny 8 vytvářejí při tom v návaz-
nosti na úseky 5 článků reaktoru 4 rovněž 
přechodové části 28, jejichž průměr je men-
ší než průměr na ně navazujících úseků 5 
článků reaktoru 4. U tohoto provedení blo-
ku je průtočný průřez teplonosného média 
v úseku umístění t rubek s plynovými duti-
nami 7 větší, protože konstrukce bloku ne-
obsahuje žádný doplňkový prvek — duté 
těleso je vytvořeno t rubkami s plynovými 
dutinami 7 per i ferní skupiny 9. 

Ve variantě bloku jaderného paliva pro 
rychlé jaderné reaktory podle vynálezu, v 
provedení podle obr. 20 a 21, jsou všechny 
trubky s plynovými dutinami 7 středové 
skupiny 8 i per iferní skupiny 9 umístěny 
před úseky 5 článků reaktoru 4, přičemž 
jsou uspořádány do obvodového zhuštěného 
svazku s těsně spojenými s těnami — např. 
svařením nebo pájením — tak, že vytvářejí 
duté těleso (obr. 21). V návaznosti na úse-
ky 5 článků reaktoru 4 vytvářejí všechny 
trubky s plynovými dutinami 7 periferní 
skupiny 9 i středové skupiny 8 přechodové 
části 26, resp. 28, jejichž průměr je menší 

než průměr na ně navazujících úseků S 
č lánků reaktoru 4. Aby bylo možno vytvo-
řit duté těleso i z trubek s plynovými duti-
nami 7 s t řední skupiny 8, jsou tyto v uve-
dených přechodových částech 28 vyhnuty 
směrem k obvodu bloku. Vnější povrch du-
tého tělesa vytvářeného těsně spojenými 
t rubkami s plynovými dutinami 7 per i ferní 
skupiny 9 i střední skupiny 8 je tvarově 
shodný s vnitřním šest ihranným povrchem 
tělesa 1 bloku (obr. 21). 

Blok jaderného paliva pro rychlý jaderný 
reaktor podle vynálezu, v provedení podle 
obr. 1, p racuje takto: 

Teplonosné médium vstupuje do vnitřku 
tělesa 1 bloku jaderného paliva vstupními 
otvory 10, provedenými v čepu 3 tělesa 1, 
a při svém dalším průtoku tělesem 1 omývá 
postupně t rubky s plynovými dutinami 7 
ležící před úseky 5 článků reaktoru 4 vy-
plněnými štěpitelným a množivým materiá-
lem 6. Pak část teplonosného média pro-
nikne do mezery 12, vytvořené mezi stěna-
mi tě lesa 1 a dutým tělesem 13, a hlavní 
proud teplonosného média při svém dalším 
průtoku tělesem 1 omývá úseky 5 článků 
reaktoru 4, přičemž přej ímá teplo vznikající 
v průběhu jaderné reakce a sálaj ící z povr-
chu t rubek úseků 5 článků reaktoru 4. 

Teplonosné médium, ohřá té v úsecích 5 
článků reak toru 4, omývá dále trubky s ply-
novými dutinami 7, umístěné v tělese 1 za 
úseky 5 článků reaktoru 4, načež z tělesa 1 
bloku vytéká výstupními otvory 11 prove-
denými v hlavici 2 tělesa 1. Při průtoku tep-
lonosného média vnitřkem tělesa 1 bloku 
se jeho t lak v důsledku odporů třením všech 
vestaveb bloku postupně snižuje. Z toho dů-
vodu je v meziprostoru 14 — tj. ve směru 
proudění teplonosného média těsně před ú-
seky 5 č lánků reaktoru 4 — tlak teplonos-
ného média nižší než na vstupu teplonosné-
ho média do tělesa 1 bloku. Tatáž nižší hod-
nota t laku působí také v mezeře 12 mezi 
s těnami tě lesa 1 bloku a dutým tělesem 13. 
To znamená, že stěny tělesa 1 bloku jsou 
vystaveny působení nižšího vnitřního pře-
tlaku, jelikož t lak v prostoru aktivní zóny 
mezi bloky jaderného paliva je prakt icky 
konstantní a přibližně rovný t laku teplo-
nosného média na výstupu z tělesa 1 bloku. 

Provoz bloků jaderného paliva v ostat-
ních popsaných variantách provedení je 
prakt icky podobný popsanému způsobu pro-
vozu bloku jaderného paliva v provedení 
podle obr. 1. 

Při provedení bloku jaderného paliva pro 
rychlý jaderný reaktor podle vynálezu se 
t lak rozhodující pro pevnostní výpočet stěn 
tělesa 1 bloku snižuje asi o 30 °/o. Z toho 
vyplývá možnost zmenšení tloušťky stěn tě-
lesa 1 bloku a tím snížení objemového po-
dílu konstrukčních mater iá lů v aktivní zó-
ně rychlých jaderných reaktorů. Tím se 
zlepší bi lance neutronů v aktivní zóně ja-
derného reaktoru, reprodukce se zvýší asi 
o 0,07 a čas zdvojení se zkrát í na 20 %. 
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P Ř E D M Ě T V Y N A L E Z U 

1. Blok jaderného paliva pro jaderné re-
aktory s rychlými neutrony, v jehož tělese, 
uzavřeném na jednom čele hlavicí a na 
druhém čele př írubou s čepem, jsou uspo-
řádány články reaktoru , sestávající z úse-
ků vyplněných štěpitelným a množivým ma-
teriálem a z t rubek s plynovými dutinami, 
určenými pro jímání plynných zplodin ště-
pení, navazujících na tyto úseky a rozděle-
ných na střední skupinu a periferní skupi-
nu, přičemž alespoň jedna z těchto skupin 
trubek s plynovými dutinami je umístěna v 
prostoru za vstupními otvory teplonosného 
média do tělesa bloku, provedenými v čepu 
tělesa bloku, a tudíž před úseky článků 
reaktoru vyplněnými štěpitelným a množi-
vým materiálem, vyznačující se tím, že u-
vnitř tělesa (1) bloku je zabudováno duté 
těleso (13), upevněné jedním svým čelem 
k" přírubě čepu (3) tělesa (1),' přičemž prů-
tokový průřez mezi dutým tělesem (13) a 
s těnami tělesa (1) je až 50 % průtokového 
průřezu tělesa (1). 

2. Blok jaderného paliva podle bodu 1 vy-
značující se tím, že výška dutého tělesa 
(13) je rovna 0,7 až 1 ,4 'délky trubek (7) 
s plynovými dutinami, určenými prb !-jímání 
plynných zplodin štěpení, umístěných v pro-
storu za vstupními- otvory '(10) teplonosné-
ho média do tělesa (1),' provedenými v če-
pu (3) lě lesa (1), a před úseky (5) článků 

reaktoru (4) vyplněnými štěpitelným a 
množivým materiálem. (6). 
' 3. Blok jaderného paliva podle bodů 1 

nebo 2 vyznačující se tím, že vnější povrch 
du tého ' t ě lesa (13) má tvar shodný s vnitř-
ním povrchem tělesa (1). 

4. Blok jaderného paliva podle kterého-
koliv z bodů 1 až 3 vyznačující se tím, že 
t rubky (7) s 'plynovými dutinami, určenými 
pro jímání plynných zplodin štěpení, umís-
těné v prostoru za vstupními otvory (10) 

' teplonosného média do tělesa (1), provede-
nými v čepu (3) tělesa (1), a před úseky 
(5) článků reaktoru (4), vyplněnými štěpi-
telným a množivým mater iálem (6), jsou 
uspořádány s menšími vzájemnými rozteče-
mi než na ně-navazuj íc í úseky (5) článků 
reak toru ' (4) vyplněné štěpitelným a mno-
živým mater iálem (6). 

5. Blok jaderného paliva podle některého 
• z bodů 1 až 4 vyznačující se tím, že při u-

• místění t rubek (7) per i ferní skupiny (9), 
• s plynovými' dutinami určenými pro jímání 
• 'plynných zplodin štěpení, v prostoru za 
* "vstupními o tvory ' (10) teplonosného média 

do' tělesa (1),' provedenými v č e p u (3) tě-
lesa- (1)-, a : před-úseky ' (5) článků reaktoru 

• '(4), vyplněnými "štěpitelným a množivým 
mater iálem (6), lze duté těleso vytvořit vzá-

• jemným spojením stěn t rubek (7) s plyno-
' vými1 dutinami periferní skupiny" (9). 

• 9 listů výkresů 

Severografia, n. p.,--závod 7, Most 
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Obr. 17 
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