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(54) Zariadenie pre dialkové plnenie a vyprázdňovanie rádioaktívnych 
koncentrátov a sorbentov z kontajnerov a nádrží jadrových elektrárni 

Kavrhnuté zariadenie pre d.iajkové plnenie 
a vyprázdňovanie rádioaktívnych koncentrá-
tov a sorbentov z kontajnerov a nádrží jadro-
vých elektrární pozostáva z plntacej - vy-
prazdňovacej hlavice, ktorá je pritesňovaná 
pneumatickým valcom k nádstaveora kontajne-
ra, ďalej ramena, otáčaného tiež pneumatic-
kým valcom, odkvapávacej misky, odsúvateHnej 
spod hlavice samočinným mechanizmom. Plnia-
ca hlavica má prívod koncentrátov, odvzduš-
nenie kontajnera, vedenie, usmerňovač a 
kladičkový otočno-posuvný záves. Kontajner 
je definovatelne nastavovaný čapmi a jeho 
gulové ventily siS ovládané elektromagnetic-
kými prvkami. 
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Vynález rieši dialkové plnenie a vyprázdňovanie rádioaktívnych koncentrátov, sorbentov 
z kontajnerov a nádrží jadrových elektrární. Zariadením možno prevádzať i homogenizáciu 
koncentrátov pred ich spracovaním na fixačnej linke, preplachovanie prívodných plniacich 
potrubí a kontajneru. 

Doterajší ^tav techniky rieši tieto operácie ručne a priamo z miesta. Obslužný personál 
musí prísť priamo ku kontajneru, kde musí naskrutkovať ručne príruby prívodu a odvodu rádio-
aktívnych koncentrátov, previesť manipuláciu s ventilmi, pritom je vystavený vo väčšej miere 
ionizujúcemu žiareniu a ihnalácii aktívnych aerosolov pri výstreku kvapaliny v prípade ne-
tesností alebo havárií. 

Podstata zariadenia pre dialkové plnenie a vyprázdňovanie rádiaktívnych koncentrátov, 
sorbentov z kontajnerov a nádrží jadrových elektrární pozostáva z plniacej, vyprazdftovacej 
hlavice, ktorá je pritesňovaná pneumatickým valcom k nádstavcom kontajnera, ďalej ramena, 
otáčaného tiež pneumatickým valcom, odkvapávacej misky otáčanej spoločným mechanizmom. 

Plniaca hlavica má prívod koncentrátov, odvzdušnenie kontajnera, vedenie, usmerňovač a 
kladičkový otočný záves. Kontajner je nastavovaný čapmi a jeho guľové ventily sú ovládané 
elektromagnetickými prvkami. 

Zariadením pre dialkové plnenie a vyprázdňovanie koncentrátov z kontajnerov a nádrží 
sa docieli zmechanizovanie ručných operácií, zlepšenie ekológie, bezpečnosti práce, obmedzenie 
kontaktu pracovníkov s rádioaktívnami koncentrátmi na minimum a tým i zníženie dávkových 
úväzkov u obsluhujúceho personálu. 

Zavedením tohto zariadenia sa dosiahne i výtazného ekonomického efektu. Takéto zariadenia 
sa u nás nevyrábajú a podobné v zahraničí sú neúmerne technicky zložité a finančne velmi 
nákladné. 

Na pripojenom výkrese je znázornený príklad zariadenia pre dialkové plnenie a vyprázdňo-
vanie rádioaktívnych koncentrátov, sorbentov z kontajnerov a nádrží jadrových elektrární. 

Na obrázku je plniaca /vyprazdňovacia/ hlavica 1 zavesená na pneumatickom valci 2, ktorý 
je upevnený na otočnom ramene Rameno s plniacou hlavicou otáča o 90° pneumatický valec 22. 
Hlavica má vedenie 21, centrovacie púzdro 6 a je opatrená prívodnou pružnou hadicou /pre 
koncentráty/ 5 a obtokovou /odvzdušňovaoou/ 4., ktoré sú zavesené a otočné uložené na závese 25. 

Na čape otočného ramena 20 je zavesená odkvapävacia miska 7 so strojovým ovládaním _17 
i ručným Kontajner 13 je ustavovaný do definovatelnej polohy čapmi 1£. Vo vrchnej časti 
kontajnera sú elektromagnetické prvky /ovládače/9^, _10 pre manipuláciu gulových ventilov 11, 
15 a vodiaci čap 12. 

Na pritesňovanie alebo odtesňovanie hlavice na kontajneri slúžia nádstavce 8, Plniaca 
hlavica s pneumatickým valcom a otočným ramenom je ukotvená prostredníctvom konzoly 24 buď 
na stenu alebo na stľpe. 

Jestvujúci kontajner môže byť uložený na podlahe v plniacom /vyprazdňovacom/ boxe alebo 
na prepravnom vozidle. Otáčanie hlavice na ramene je nutné z dôvodov zdvíhania a transportu 
kontajnera zdvihacím zariadením na vozidlo alebo opačne. Na výkrese značia šípky určité smery 
pohybov jednotlivých agregátov. 

Konkrétne prevedenie vynálezu sa zakládá na použiti dialkovo ovládanej hlavice pri plnení 
koncentrátov, sorbentov z nádrží JE do kontajnerov a po ich pretransportovaní na miesto fixácie 
zas vyprázdňovaní z kontajnera do skladovacíh nádrži. Hlavica l̂  je pristykovaná pneumatickým 
valcom 2 na nádstavce S, 16 , ktoré sú spojené cez elektromagneticky ovládané gulové ventily 
1I, 15 s kontajnerom 13• 
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Do hlavice sú pripevnené pružné hadice prívodu koncentrátov 5 a odvzdušnenia kontajnera 
4 zavesené na hladičkovom závese 25 umožňujúcom hadicou posun i otáčanie. Rameno 3 upevnené 
na konzole umožňuje pomocou pneumatického valca 22 odklápať toto rameno a plniacu hlavicu 
pri transporte a ustavovaní kontajnera do definovatelnej polohy. 

Jednotlivé polohy otočného ramena /hlavice/ sú ohraničené zdvihom valca a dôrazmi £3. 
Na čape 20 otočného ramena 3 je zavesená odkvapávacia .misa 2< ktorá zachytáva kvapky koncentrá-
tov po skončení plnenia a odtesnenia hlavice. 

Misku si vozí do jednotlivých polôh plniaca hlavica s ramenom, len pri pritesňovaní hla-
vice na nádstavce 8, 16. kontajnera 1J3 je miska na dialku odsunutá na dobu plnenia alebo 
vyprázdňovania. Potom sa po odtesnení hlavice opHť prisunie pod plniacu hlavicu a spolu s ňou 
sa odkloní tak, aby mohol byt kontajner _1_3 odtransportovaný. 

Odkvapkávacia miska 2 má pomocnou pružnej hadice odvod únikovej kvapaliny do kanalizácie. 
Plniaca hlavica 1 má vedenie 21 a na presne pritesnenie hlavica na nádstavce jí, 16 centrovacie 
puzdro ktoré dosáhne a je vedené kolíkom 12 umiestneným na kontajneri 13. 

Nádstavce 8, 16, ktorými je kontajner osadený majú na sebe nlekolko tesniacich krúžkov, 
ktoré umožňujú utěsnit prepojenie hlavice a kontajnera. Hlavica je upravená pre presný styk 
s nádstavcami kuželovými nábehmi. Proti výstrekom kvapaliny v miste styku hlavice a kontajnera 
je okrem tesniacich krúžkov i systém napojenia trubky v trubke a prechod kvapaliny z menšieho 
prierezu do väčšieho. 

Hlavica 2 niá i hadicu pre odvzdušnenie kontajnera lji do nádrže, ktorá je odsávaná takže 
pracuje s miernym podtlakom. V kontajneri nebude žiaden protitlak. V havarijnom prípade 
by mohol stúpnuť protitlak na 0,3 MPa, čo predstavuje silu 130 kg. Upínacia sila pneuvalca 2 
/ktorý bude pritesňovat hlavicu/ je regulovaná a môže vyvinút silu až 650 kg. čo predstavuje 
5 násobnú bezpečnost. 

Manipulácie so zariadením pri plnení alebo vyprázdnení kontajnerov budú ovládané diaľkovo 
z velína a budú nasledovné: stávajúci upravený kontajner 1J sa zdvíhacím zariadením uloží na 
ustavovacie čapy JL4. Otočné rameno 2 s plniacou hlavicou predtým horizontálne odklopené 
o 90° mimo os kontajnera sa pneumatickým valcom 22 ovládaným ovládacou skrinkou napr. OSK-A 
vráti do pôvodnej polohy až na doraz 23. 

Hlavica 2 je zdvihnutá v hornej vertikálnej polohe. Odkvapávacia miska J_ sa pomocou páky 
20 odsunie mimo os kontajnera až na doraz. Plniaca hlavica sa prostredníctvom pneumatického 
valca 2 a ovládacej skrinky pristykuje /pritesní/ k nádstavcom 8, 16_ n a kontajneri 13. 

Gulové ventily 11, 15 na kontajneri sa pomocou elektromagnetických prvkov /ovládačov/ 
9, 1£ otvoria. Tým je plniaca hlavica prepojená s prívodom koncentrátov 5 a obtokom 4̂  medzi 

kontajnerom a skladovacou nádržou. 

Spustí sa čerpadlo pre plnenie kontajnera koncentrátmi. Signalizační zariadenie naplnenia 
kontajnera /ktoré je jeho súčasťou/ signalizuje svetelne a zvukovo dva stavy naplnenia. Na-
plnenie na 85 i obsahu kontajnera s koncentrátmi a doplnenie a prepláchnutie trasy na 93 % 
kondenzátom alebo vratnou vodou. Po naplnení a prepáchnutí sa plniaca hlavica zdvihne a nechá 
odkvapkať do kontajnera. 

Odkvapávicia miska 1_ sa pomocou mechanizmu _17 a páky prisunie pod hlavicu a potom 
spoločne miska i hlavica sa presunie pomocou pneuvalca 22 mimo os kontajnera. Gulové ventily 
11, 15 sa uzavrú. Operácia plnenia a preplachovania je ukončená. Kontajner sa premiestni na 
stanovište vyprázdňovania. 
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Zariadenie pracuje pri vyprázdňovaní kontajnera tým istým spôsobom ako u plnenia, len 
používa na jeho vyprázdnenie tlakový vzduch. Pred vyprázdnením obsahu kontajnera je možné 
previesť zariadením 1 homogenizáciu koncentrátov /ktorá je potrebná pre fixáciu odpadov/ 
a prepláchnutie kontajnera od zbytkov rádioaktívnych koncentrátov alebo sorbentov. 

P R Ľ P M E T V Y N Ä L E Z U 

1. Zariadenie pre dialkové plnenie a vyprázdňovanie rádioaktívnych koncentrátov a 
sorbentov z kontajnerov a nádrží jadrových elektrární vyznačené tým, že zahrňuje plniacu 
hlavicu /1/ upevnení! na otočnom ramene /3/ prostredníctvom dialkove ovládaného valca /2/ 
a pritesňovatelnú k nádstavcom prívodu koncentrátov /16/ a obtoku /8/, pričom odkvapávacia 
miska /7/ je odstivatelná spod hlavice pomocou mechanizmu /17/. 

2. Zariadenie podľa bodu 1, vyznačené tým, že rameno /3/ je pomocou dialkove ovládaného 
valca /22/ odsiivatelné mimo os plnenia spolu s rniskou /7/. 

3. Zariadenie podia bodu 1, vyznačené tým, že hlavica /1/ má vodítko /21/, ustavovač 
tvorený puzdrom /6/ a kolíkom /12/ a pružná hadice /4, 5/ pre prívod médií uložené v posuvno-
-otočnom závese /25/. 

4. Zariadenie podia bodu 1, vyznačené tým, že zahrňuje gulové ventily /11, 15/, ktoré 
sú ovládatelné dialkove pomocou elektromagnetických prvkov /9, 10// 

1 výkres 
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