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(54) Zařízeni pro skladování a dopravu štěpných hmot 

Zařízení pro skladování a dopravu štěp-
ných hmot je sestaveno z jednotlivých jed-
noduše a levně vyrobitelných skladovacích 
jednotek. Každá skladovací jednotka sestává 
z ocelového nosiče, opatřeného na povrchu 
absorpční vrstvou bóru a karbidu bóru, nebo 
boridů přechodných kovů ve formě galvanicky 
vytvořeného cermetu, technologické mezery 
mezi palivovou kazetou a absorpční vrstvou 
a z oddělovacích prostorů, které mohou mít 
nulovou tlouštku. 
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Vynález se týká zařízení pro skladování a dopravu štěpných hmot, sestaveného ze sklado-
vacích jednotek, obsahujících absorpční vrstvy pro zajištění podkritičnosti štěpných hmot při 
skladování a dopravě. 

Dosud známá zařízení pro skladování a dopravu štěpných hmot obsahují ve skladovacích 
jednotkách absorpční vrstvy tvořené buá kapalinou, obvykle vodou s příměsí kyseliny borité, 
anebo pevným absorbátorem tvořeným obvykle nerezavějící oceli s příměsí bóru, a to bud rovno-
měrně v celém objemu, anebo jen na povrchu ve formě vrstvy boridů železa. 

Nevýhodou kapalných absorpčních vrstev je náročnost na prostor a na technické opatřeni 
minimalizující jak možnost úniku absorbátoru z vrstvy, tak možnost jeho záměny za méně účinný 
absorbátor, například za vodu. Nevýhodou pevných absorpčních vrstev je technologická nároč-
nost jejich přípravy a z toho vyplývající jejich vysoká cena. 

Uvedené nedostatky jsou odstraněny zařízením pro skladování a dopravu štěpných hmot se-
staveným ze skladovacích jednotek s absorpčními vrstvami vyznačeným tím, že každá skladovací 
jednotka sestává z ocelového nosiče opatřeného na povrchu absorpční vrstvou bóru nebo karbidu 
bóru nebo boridu přechodných kovů ve formě galvanicky vytvořeného cermetů, technologické me-
zery mezi palivovou kazetou a absorpční vrstvou z oddělovacích prostorů, které mohou mít nu-
lovou tlouštku. Absorpční vrstvou ve formě galvanicky vytvořeného cermetů jsou opatřeny buä 
oba (vnitřní a vnější) , nebo jeden z povrchů skladovacích jednotek. Technologické mezery a 
oddělovací prostory obsahují vodu nebo vodu s příměsi neutronového absorbátoru, jímž je kyse-
lina boritá o koncentraci 0-4 % hmotnostních. 

Výhodou zařízení podle vynálezu jsou nízké pořizovací náklady. Tlouštku nosiče lze u za-
řízení podle vynálezu volit podle požadavků na mechanické vlastnosti skladovacích jednotek, 
tlouštku vrstvy bóru nebo karbidu bóru nebo boridů přechodných kovů jako je zirkon, ve formě 
galvanicky vytvořeného cermetů lze volit podle požadavků na absorpční vlastnosti skladovacích 
jednotek. Výhodou je, že potřebné tlouštky jsou vzájemně nezávislé a tlouštka absorpční vrstvy 
není omezena. Další výhodou je možnost použití méně ušlechtilých ocelí jako nosiče, nebot 
vrstva galvanicky vytvořeného cermetů obsahujícího sloučeniny bóru tvoři rovněž protikorozní 
ochranu nosiče. 

Na přiložených výkresech jsou v řezu schematicky znázorněny příklady provedení zařízení 
podle vynálezu pro palivové kazety čtvercového průřezu. Na obr. 1 je příklad provedení části 
skladu nebo transportního kontejneru s oddělovacími prostory mezi skladovacími jednotkami, 
na obr. 2 je příklad provoděni části skladu nebo skladovacího kontejneru pro uspořádání s ab-
sorpční vrstvou pouze na vnějším povrchu skladovací jednotky a bez oddělovacích prostorů mezi 
sousedními skladovacími jednotkami. 

Palivová kazeta 2 je obklopena absorpčními vrstvami bóru nebo karbidu bóru nebo boridů 
přechodných kovů ve formě galvanicky vytvořeného cermetů JL spojenými s ocelovým nosičem 2. 
Technologická mezera 4̂  mezi palivovou kazetou a absorpční vrstvou a oddělovací prostory 5 
mezi jednotlivými skladovacími jednotkami jsou vyplněny vodou. Tlouštka ocelového nosiče je 
např. 3 mm, tlouštka vrstvy galvanicky vytvořeného cermetů obsahující bór nebo jeho slouče-
niny je např. 0,2 mm. 

P Ř E D M Ě T V Y N A L E Z U 

1. Zařízení pro skladování a dopravu štěpných hmot sestavené ze skladovacích jednotek 
obsahujících absorpční vrstvy vyznačené tím, že každá skladovací jednotka sestává z ocelového 
nosiče (2), opatřeného na povrchu absorpční vrstvou bóru ve formě galvanicky vytvořeného cer-
metů (1), technologické mezery (4) mezi palivovou kazetou a absorpční vrstvou a oddělovacích 
prostorů (5). 
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2. Zařízení podle bodu 1 vyznačené tím, že absorpční vrstva bóru je nahrazena absorpční 
vrstvou karbidu bóru. 

3. Zařízení podle bodu 1 vyznačené tím, že absorpční vrstva bóru je nahrazena absorpční 
vrstvou boridu přechodných kovů, jako je zirkon. 

4. Zařízení podle bodů 1, 2 a 3 vyznačené tím, že oddělovací prostory (5) mají nulovou 
tlouš£ku. 

5. Zařízení podle bodů 1, 2, 3 a 4 vyznačené tím, že absorpční vrstvou ve formě galvanic-
ky vytvořeného cermetů (1) jsou opatřeny pouze vnější povrchy skladovacích jednotek. 

6. Zařízení podle bodů 1, 2, 3, 4 a 5 vyznačené tím, ze technologické mezery (4) a oddě-
lovací prostory (5) obsahují vodu. 

7. Zařízení podle bodů 1, 2, 3, 4, 5 a 6 vyznačené tím, že technologické mezery (4) a 
oddělovací prostory (5) obsahují vodu s příměsí neutronového absorbátoru. 

8. Zařízení podle bodů 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 vyznačené tím, že neutronovým absorbátorem 
je kyselina boritá o koncentraci 0-4 % hmotnostních. 

2 výkresy 
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