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Program “Kapacita za nápady”
Nabídka provozního času reaktoru LR-0
Výzkumná organizace Centrum výzkumu Řež s.r.o. (CVŘ) provozuje
od roku 2011 jednu z velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace
zapsanou na českou cestovní mapu – Reaktory Řež. V souladu s účelem
podpory CVŘ poskytuje otevřený přístup k využívání infrastruktury pro vědecké
a výzkumné účely. Nad rámec zmíněných podmínek a motivována zejména
snahou o posílení spolupráce s vysokými školami nabízí společnost CVŘ
kapacitu experimentálního jaderného reaktoru LR-0 pro realizaci výjimečných
individuálních experimentálních programů vysokoškolských studentů či
studentských týmů.
Celková nabízená roční kapacita činí 6 týdnů provozního času bezplatně
(s plnou podporou provozního personálu reaktoru), přičemž na jeden projekt
se počítá s 1-3 týdny reaktorového času. Pro odborné konzultace související
s projekty lze využít vybrané specialisty CVŘ v rozsahu do 10 hodin na projekt.
V rámci projektu může být sponzorována cesta jednoho reprezentanta projektu
na konferenci v Evropě či USA, kde budou prezentovány výsledky dosažené
práce.

Závazné termíny pro rok 2014:
O přidělení kapacity reaktoru podaným
projektům bude rozhodovat komise expertů
na základě
- originality projektu
- přínosu cílů pro obor
- realističnosti námětu vzhledem
k požadované kapacitě
- aplikačního potenciálu projektu

31. 3. 2014
uzávěrka přihlášek:
vyhodnocení a udělení grantů: 14. 4. 2014
ukončení grantů (obhajoby): 15. 12. 2014

Kontaktní informace - garant programu
Ing. Vlastimil Juříček
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
tel.:
266 173 617
e-mail:
vlastimil.juricek@cvrez.cz
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Technické parametry reaktoru LR-0:
LR-0 je nulový experimentální jaderný reaktor primárně určený pro měření
neutronově fyzikálních charakteristik palivových mříží tlakovodních energetických
reaktorů a stínění.
Maximální tepelný výkon
5kW
Maximální tok tepelných neutronů
109 n/cm2/s
Atmosférický tlak
Pokojová teplota (případně až 70°C s externím ohřevem moderátoru)
Nádoba reaktoru
Palivo

hliníková, průměr 3,5 m, výška 6,5 m
rozebíratelné palivové soubory VVER-1000 a VVER-440
obohacení uranu: přírodní až 4.4 %
volitelný obsah vyhořívajícího absorbátoru Gd
standardní rozteč souborů („na klíč“) 237 mm

Konstrukce palivového proutku

výška uranového sloupce 1250 mm
průměr palivové tablety 7,53 mm
rozměr pokrytí 9,15x0,72 mm (Zr + 1 % Nb)
rozteč proutků v kazetě 12 mm

Moderátor

demineralizovaná voda
volitelně s obsahem H 3 BO 3 do 12 g/kg

Řízení reaktoru

absorpční klastry (absorbátor B 4 C)
provozně měnitelná výška hladiny moderátoru

Další experimentální vybavení
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Speciální nosné desky aktivní zóny umožňující volitelnou rozteč palivových souborů
Maketa vnitřních vestaveb, tlakové nádoby a stínění reaktoru VVER1000
Suché vertikální a horizontální kanály pro neutronová měření a ozařování vzorků
Laboratoř pro spektroskopická měření štěpných produktů
Laboratoř pro spektroskopii směsných polí záření gama a neutronů
Mechanická dílna
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Přehled dosavadních experimentů
Poproutková měření rozložení výkonu:
Měření radiálního a axiálního rozložení hustoty
štěpení uranu, například v blízkosti regulačních
klastrů či na okraji aktivní zóny
Kompaktní skladování vyhořelého paliva:
Experimentální ověření dostatečné podkri-tičnosti
kontejnerů v závislosti na vzájemné vzdálenosti
pal. souborů a na vložených absorbátorech
Maketa VVER440 a VVER1000:
Měření prostorového a energetického rozložení
neutronů v blízkosti a uvnitř tlakové nádoby
reaktoru s cílem zpřesnění výpočtů radiačního
poškození
Prostorová kinetika:
Měření časově prostorového chování rozložení
neutronového pole při změnách reaktivity
Ozařování a testování vzorků:
Testování funkce či radiační odolnosti
v experimentálních kanálech (např. detektory
záření, polovodičové součástky, biologické vzorky).
Dávky gama dosahují cca 1 kGy/h, neutronová
efektivní dávka až 1 kSv/h.
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Podrobné informace a podmínky účasti
Cíl:
poskytnout VŠ studentům prostor a kapacitu reaktoru LR-0 pro realizaci jejich
unikátních experimentálních projektů.
Pro koho je nabídka určena: pro kteréhokoli studenta nebo studentský tým české
technické vysoké školy.

Specifikace nabídky:





1 až 3 týdny provozní doby reaktoru LR-0 včetně podpory provozního týmu
Čas vedoucího práce (zaměstnanec CVŘ)
Možnost využít konzultace vybraných odborníků CVŘ v rozsahu do 10 hodin
Náklady na cestu člena týmu na mezinárodní konferenci v Evropě či USA,
bude-li spojena s prezentací výsledků práce (100% sponzoring v případě
přednášky, 50% v případě posteru)

Způsob výběru projektů k realizaci:
O přidělení kapacit rozhodne expertní komise na základě kritérií:
 originalita projektu
 přínos cílů pro obor
 realističnost námětu vzhledem ke kapacitám
 aplikační potenciál projektu

Náležitosti návrhu projektu:







název projektu
cíle projektu
představení žadatele nebo týmu
požadavek na kapacitu reaktoru (min. 1 týden, max. 3 týdny)
požadavek na součinnost při řešení
Specifikace vlastního vybavení použitého k řešení

Termíny:

Termín podání přihlášek: 14. 3. 2014
Termín vyhodnocení a schválení projektu k realizaci: 14. 4. 2014
Termín ukončení projektu (obhajoba): 15. 12. 2014
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