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In internationaal opzicht war. 1974 voor da natriumtechnologie oen

zeer belangrijk jaar door dn inbedrij fatcllinq vnn do Franuc snelle

kweekreactor "Plienix" on de Britne tegenhanger do "Prol'o type Fa at

Reactor". Hoewel hot ßritso prototype oon aantal problemon onder-

vond, bleek uit de oor 3 te bedrijfservaring met de Phenix. do moge-

lijheid van oen ongestoorde vormogenr.produc tic mot dit typo reac-

toren. Dichter bij huis block hetzelfde Len aanzien van de KMK

reactor in Karlsruhe terwijl met de boprocvingsinstallatie te

Hengelo ook zeer gunstige cijfers over do beschikbaarheid van de

installatie konden worden verwezenlijkt. Ton aanzien van de be-

proeving van de in Nederland ontwikkelde prototype componenten

word de volgende stand bereikt:

- rechte pijp stoomgenorator : 3000 uur beproeving bereikt medio

1974; bij do inspectie na demontage

bleken oen aantal onvolkomenheden

waarvoor een verklaring kon worden

gevonden aan de hand waarvan corri-

gerende acties konden v/orden vast-

ges teld.

De reiniging van de component door

middel van de vacuum destillatie

methode bleek met goede resultaten

te kunnen worden toegepast op deze

grote componenten nadat reeds eer-

der op kleinere componenten erva-

ring v/as opgedaan. Een onvolkomen-

heid bij de toepassing van de

methode vloeide voort uit een nog

onvoldoende instrumentatie.

- de tussenwarmtewisselaar ; medio 1974 kon ook deze component

van de beproevingsinstallatie

worden afgekoppeld. Bij de inspec-

tie na demontage bleken ook hier

een aantal onvolkomenheden.
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- ctoomqone ra tor met achroof ; Do corsto faso van de beproeving

gewonden pijpon kon in het voorjaar van 1974 worden

affje.'iloten, torwij 1 de beproeving

word voortgezet in de tweede helft

van het jaar. De beproeving ver-

toonde tot dusverre eon zeer be-

vredigend beeld daar de meetresul-

taten ten opzichte van de bereke-

ningen geen verrassingen opleverden.

Terugkerend naar do internationale situatie op hot gebied van de

snelle reactor dient het bezoek aan Japan to v/orden genoemd waar-

aan ook TNO deelnam, liet bezoek vond plaats in november en bestond

uit discussies over de DeBeNcLux en Japanse programma's op het ge-

bied van de met natriumgekocldo snelle reactor en bezoeken aan een

aantal centra en instellingen van onderzoek. Hoogtepunt vormde daar-

bij zonder twijfel het bezoek aan het OARAI engineering center van

PNC. Hoewel ook in Japan aanzienlijke problemen bleken te bestaan

met de publieke opinie over de invoering van het gebruik van kern-

energie kon toch v/orden geconstateerd dat Japan vastbesloten is het

onderzoek- en ontwikkelingswerk voor de LMFBR tot een succes te

maken en zo snel mogelijk de fase van coinmercialisatie te bereiken.

Naast de verbale verzekering hieromtrent v/erd die vastbeslotenheid

vooral gedemonstreerd door de grootscheepse aanpak in de opbouw

van het centrum in OARAI waar een indrukwekkende hoeveelheid onder-

zoekfaciliteiten van hoge kwaliteit zijn opgesteld. Aanzienlijke

indruk maakt daar de voortgang met de Joyo reacotr terwijl de op-

zet, de organisatie en de oprichtingstijd van de 50 MW stoomgenera-

tor-bcproevingsinstallatie grote bewondering afdwingen. Principe

afspraken werden gemaakt om te komen tot de gezamelijke opzet

van programma's waarbij van TNO zijde vooral naar voren is gebracht

de wens te komen tot aanvullende of deugdelijk onderling afgestemde

parallel programma's op de gebieden van corrosie en depositie,

eigenschappen van materialen bij hoge temperatuur en lange exposi-

tie-tijden en berekeningswijzen van installaties voor toepassingen

bij hoge temperatuur of meer in het bijzonder installaties waarbij

kruip, vermoeiing en plasticiteit een rol spelen«



-3-

Van do zijd« van do gastheren bleek voor doze onderv/u rpen ook

be lang at c I ling te be s taan zodat to verwachten if; dat op die ge-

bieden con afstemming oC op zljn minst oen meer effectieve uit-

wisseling van vergelijkbare experimentele gegevens kan worden

bereikt.

De situatie in eigen land ten aanzien van de acceptatie van kern-

energie in het algemeen en de snelle kweekreactor in het bijzonder

verbeterde niet of vorslecheterde zelfs, hetgeen oen aanzienlijke

druk op de bij het onderzoek betrokken medewerkers tot gevolg had.

Naast liet ondersteunend onderzoek - waarover hierna moer - vonden

in of met behulp van de bestaande installaties een aantal onder-

zoeken direct in opdracht van de industrie, bij sommige mot par-

ticipatie uit hot ondorstounend onderzoek plaats. De belangrijk-

ste waren:

- corrosie onderzoek - met name gericht op ontkolingsverschijn-

selen van het niet gestabiliseerde forritisch staal met 2'4% Cr

en 1 "£ Ho als belangrijkste logeringsbostanddolen.

Na een aanvankelijk gekozen expositioduur van enige duizenden

uren werd de expositioduur op grond van beschouwingen betreffende

de te verwachten resultaten tenslotte gesteld op 10.000 uur.

- afstoponderzoek ten behoeve van het afstoppen van met natrium-

verontreinigde pijpon van warmtewisselaars, waarbij de uit-

voering van de zijde van TNO vooral bestond uit het geschikt

maken van de natriuminstallatie voor de accomodatie van een

proefbundel en de bevochtiging met natrium.

- de beproeving van meerlagenpijpen voor wat betreft hun warmte-

doorgangseigenschappen.

- de beproeving van een 50 mm natriumafsluiter wat betreft zijn

functioneel gedrag bij blootstelling aan de operationele con-

dities zoals die kunnen worden verwacht (inclusief snelle

thermische wisselingen etc.),

- de beproeving van oen model van een reinigingsapparaat voor

natrium voor de vaststelling van het gedrag rnet betrekking tot

de effectiviteit van het verwijderen van opzettelijk in een

circuit aangebrachte verontreinigingen en de optimalisatie van

het ontwerp van dat apparaat.
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Voor wnl: betreut het ondurc tonnend onderdook y.Ljn in het tweede

gedeelte van dit verslag min of wear gedetailleerde beschrijvingen

opgenomen van de belangrijkste onderdelen van het in 1074 uit-

gevoerde programma. Een aantal muur algemene beschouwingen volgt

hieronder;

Dij do bedrijfsvoering van do installaties deden zii.-h goen ernstige

storingen voor,

Tegen het einde van de verslagperiode word hot wennelijk geacht de

280 m /uur pomp aan een nadere inspectie te onderwerpen, hetgeen

blijkens het aanwezig zijn van een ernstige scheur in oen flens

van eon toestroomgedee1 te boven de waaier juist op tijd was om

ernstiger schade te vermijden. Mot behulp van do leverancier

(Koninklijke Machinefabriek v/h Gübrc., Stork) v/erd een reparatio-

on onderhoudsplan van bredere aard opgesteld dat ook gericht is op

het elimineren van de waargenomen ernstige trillingen van de as.

liet trillings onderzoek of moor algemeen het hydrodynamische onder-

zoek aan de gestileerde pijpenbundel voor nabootsing van de stoom-

generator met schroefvormig gewonden pijpen leverde belangrijke

gegevens voor do stoomgenerator, Een afsluiting van het onderzoek

is in do eerste helft van 1975 te vorwachten aangezien het be-

staande programma op grond van de eerste meetresultaten en op

grond van elders opgedane ervaringen diende te worden uitgebreid.

Met de warmteovordrachts- en daarmee verbonden metingen aan de

stoonigeno rator testsectie met rechte pijp word goede voortgang

geboekt. Een zekere bekroning werd bereikt met het beschikbaar

komen van aangepaste correlaties voor de berekening van de warmte-

stroomdichtheid bij het zg. "dry-out" punt en correlaties voor de

berekening van de warmtostroomdichtheid in het gebied van film-

koken. Om tot deze gegevens te komen werden 400 meetruns uit een

totaal van ca. 2000 meetruns geselecteerd en de gegevens ervan

verwerkt.

De opgestelde betrekkingen tussen de voor deze grootheden rele-

vante parameters blijken in aanzienlijke mate af te wijken'van die

welke in de literatuur voorkomen.



Do verklaring litcrvnn in vooral te vinden in de beperkte toc-

pa-óbr.arhcirl van do betrekkingen in do literatuur die vrijwel

allo worden opgesteld met behulp van experimenten in zg. warmte-

st room gcc tuurde systemen (door middel van e loctriuche woor-

etandsvorwarming verhitte profiEbulznn) die een duidelijke af-

wijking vertonen van de bij do na tr iurns toomgene ra tor voorkomende

temperatuur gestuurde systemen.

Ken ach torn tand is geboekt in de uitwerking van meetgegevens

van de rechte pijp tor; t;;ec tie die betrekking hebben op dampgc-

halt'.Q en beldynamica voornamelijk door de prioriteit die aan de

uitwerking van do direct voor SMR van belang zijnde gegevens met

betrokking tot warmtoovorilrtcht en drukval moest v/orden gegeven,

terwijl tevens de inzetbare capaciteit aan mankracht slechts be-

perkt was,

Hot gereedkomen van de testnee tie met schroofvormig gewonden

pijp betekent een belangrijke stap in het warmteoverdrachtspro-

rjramma ten behoeve van de stoomgeneratoren, Gezien de graad van

moeilijkheid in verband met do vervaardiging - ook gezien do uit-

gebreide instrumentatiegraad - is lof voor de vervaardigers hier

zeker op zijn plaats,

Do corrosie- en massatransport studies bereikten het punt dat ge-

start kon worden met de vervaaridiging van een overzichtsrapport

over werkzaamheden samenhangend met eerder uitgevoerde exposities

van monsters van roestvrij staal in het circuit nr. 2 nl. de runs

2/3 t/m 2/7 en 2/9. In het eerste kwartaal van 1975 is de evalua-

tie uitgevoerd en kunnen de conclusies nader worden bestudeerd.

Problemen deden zich voor bij de fundamentele corrosie studies

op het gebied van de vaststelling van de evenwichten van systemen

met Na, Cr, Fe en 0. Na een samenvatting van de ber-eikte resulta-

ten en de ondervonden moeilijkheden zal v/orden overwogen of dit

onderzoek in do huidige vorm zal dienen te worden voortgezet. Een

beslissing daarover is in het begin van 1975 te verwachten.

Goede voortgang we.vd mot het roterende schijf apparaat gemaakt dat

in 1974 gereed kwam voor inbedrij fstellingsproevon. Bij bevredigen-

de afloop daarvan zullen oplosbaarheidsproeven kunnen v/orden ge-

start.
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Op hot gebied van do t o o. g e p a s t e in o n h a n i c: a wcrtl belangrijke voort-

gang g e b o o k t.

Voor de beschrijving van het p l a g t i c i t o i 1: n q e d r a g volgcn.i hot: fractie-

model werden do bonoiligdo plas ticl tei tsprooven uitgevoerd door do

TU-Delft.

Voor do experimenten ten behoeve van du beschrijving van kruip

kwam in eigen beheer oen eerste bo las t ing:;J machine gereed voor do

moerassige belasting van buisvorraigo procfstaven. Door combinaties

van trekbelasting en/of torsie-belasting on/of belasting door in-

wendige druk kan het qehelo veld van hoofdspanningen (^oals be-

schreven door -1 •£ W(-j'4 +1 ) worden bestreken.

In de loop van 1975 zijn twee extra machines voor deze toepassing

nog te verwachten,

Door de uitvoering van deze werkzaamheden voor de beschrijving van

het matoriaalgcdrag onder moerassige belastingen neemt hot onder-

steunend programma - ook internationaal gezien - een vooraanstaande

plaats in op het steeds belangrijker wordende gebied van sterkte

berekeningen van constructies voor gebruik bij hoge temporatuur.

Met name de mogelijkheden tot kennisverwerving door uitwisseling

en/of combinatie met elders in uitvoering zijnde programma's vormt

hier een interessante mogelijkheid.

In het afgelopen jaar werden werkzaamheden en het programma be-

sproken met de belangrijkste projectpartners, voornamelijk voor de

afstemming van de presentatie naar de kouringsinstan ties (TÜV) .

Bij het lassen van met natrium verontreinigde onderdelen werd een

interessante voortgang geboekt, zowel op het gebied van vaststel-

ling van de geschikte lasprocedes als op het gebied van waarneming

ten behoeve van afstandsbediening en het beschikbaar komen van ge-

gevens voor de automatisering. De belangrijkheid van deze laatste

twee onderwerpen hangt samen met de te verwachten reparaties in

ruimten waar door de daar heersende omstandigheden een langdurig

verblijf niet mogelijk is, door bijv, de aanwezigheid van natrium

of door het bestaan van een te hoge stralingsachtergrond.

Daar het type warmteoverdrachtssystemen waarvan hier sprake is

tegen het inlekken van lucht wordt beschermd door het aanbrengen

van een schutgas onder een overdruk ten opzichte van' de atmosfeer,

is het sluiten van het laatste gedeelte van de lasnaad ' dikwijis

problematisch.
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Een aantal technieken worden beproefd orn KQlfs onder oma LandLy-

hodon van con betrekkelijk hoge syr>toemdruk de sluiting te kunnen

verwezenlijken .

De samenwerking met GfK, RCM en Interatom op het gebied van het

GRIM programme! loopt voorbeeldig.

In do loop van het komende jaar zijn gegevens te verwachten rond

het gedrag van het materiaal 1.4940 onder gecombineerde belasting

door kruip en vermoeiing welke van grote betekenis kunnen zijn in

verband mot de beoordeling van de veiligheid van de installatie.

In het overige gedeelte van hot materialen programma werden even-

eens goede vorderingen gemaakt en belangrijke vaststellingen ver-

richt, '/o werd van liet materiaal 1.6770 vastgesteld dat de kerf-

slagwaarden ervan in verschillende voorkeursrichtingen van het

materiaal ruimschoots voldoen aan do geldende Duitse specificaties.

Ook de kruipductilite it blijkt voor vorschillende uitgangscondities,

vcrwerkingstoostanden en expositie temperaturen geen ten opzichte

van de specificatie (te) lage waarden op te leveren.

Onder de specifieke projectactiviteiten verdienen twee activiteiten

oen afzonderlijke vermelding met enige toelichting.

Allereerst het inerte circuit of molybdeen circuit. Hot ontwerp

van de installatie en de belangrijkste onderdelen kwamen in 1974

nagenoeg geheel gereed bij de Koninklijke Maatschappij Do Schelde.

Problemen deden zich voor met de vervaardiging van twee essentiële

groepen van onderdelen t.w.: de koppelingen waarmee het gehele

systeem wordt samengebouwd en de electromagnetische pompen en flow-

meterü. Te verwachten valt dat door deze tegenslagen ee:i zodanige

vertraging bij de realisering van de installatie zal optreden, dat

gevreesd moet worden dat de eerste oplevering per medio 1975 aan-

zienlijk zal worden uitgesteld.

Experimenten voor het ontwerpen en vervaardigen van een toestel

voor de regeling van het natrium debiet leidden tot een electro-

magnetische rem waarmee goede resulaten worden bereikt. •

Door TNO werd medewerking verleend bij de werkzaamheden die in

samenwerking tussen Neratoom, TNO en RCN werden verricht op het

gebied van de studie van grote natriumsystemen.
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Voorts leverde TNO ondersteuning aan NoraUoom met betrekking

tot de studios betrekking hel) bond o op do i.ndoling en opzet van

oen zogenaamd stoomgcncratorhuis.



1.1

Dool TT. Menj: qcrtn La i. lion rdo bc: nchr 1 j v i n't van de iioo

I. Ontworpstudios nn theorobincho studies

a. Programma 1974

1. massatransport in natrium ins talIntios

2. hot gedrag van waterstof in nntriumsyntcraon

3. hot bestrijden van natriumbrandon

b . Kort o boschr i. j ving va n hot qnd e rzock van de :;t aiui_ van

y.aken olnd 1M7 4

1. Het onderzoek was voorr.l gericht op do problcma t Lek

van "cold trapping" (= het verwijderen von veront-

reinigingen on mot name oy.ydon on hydroxiden ui.t

natriuminstallatios) waarvan het belang centraal

staat in een belangrijk doel van do onderzookingen

in het ondersteunend program.

Tot on mot 1974 werd con theoretisch model voor de

berekening van eol.d traps opgesteld in welk model mot

bepaalde aannames wordt getracht do stof- en wormtc-

overdrachtsverschijnsclen in een geïdealiseerde aniso-

thermo cold trap te beschrijven.

In 1974 kwam voorts oen ontwerp van een schaalmodel van

een cold trap gereed voor vervaardiging en beproeving

in 1975.

2. do onderzoekingen onder dit hoofd leidden in 197 4 tot

de definitie van een programma van uil: te voeren experi-

menten. Op grond van de afmetingen (vnl. natrium inhoud

en natrium debiet) werd de pompbeproevingsinstallatie

gekozen voor de uitvoering van het experimentele pro-

gramma. Aanpassingen voor v/a ters tof in j ectie en water-

injectie in de installatie werden ontworpen en kwamen

gedeeltelijk gereed. Voorts werd apparatuur voor do

calibratie van de standaard uaterstofinonitors beproefd.

De werkzaamheden gingen gepaard met theoretische studies

met betrekking tot het ontstaan en diffunderen van

waterstof in resp. uit de stoorn-water gedeelten van

circuits en de diffusie en distributie van waterstof

in de natriumzijde van warmtewisseiende apparaten.



1.2

Ui f. de •/.(: » m i l I ar, h l l j k I; s

- d o b e r e k e n i n g v a n rl I L'f'ur.Lo v a n v/a t.o r.<; f. o I.' f l o o r d e

w a n d l i i v n r l : g o e n p r I n u 1 p 1 '51 '-• p r o b 1 union o p . Kun

p r a k t i s c h p r o b l o o m v / o r d t : g e v o r m d d o o r het ' , i n d u

1 I i c r .i i' im r o n l li r i ' ku ii v a n d i C f u a i e c o i " j ' j" i c i ö n I o n .

- d o vi! r i n u n g i. ruj v a n w.i t o r :> l;o f' m e t <.<MI I M t; r t imiti t r o o m

LG - y.n] l:a o v e r d(! l o i u j t o v a n do c o c h t o - p I j [)-r. t o o r n -

y e n o r a t:o r - p r o b l.i'ina t i. . 'ich h o t c j n e n c o n fi o rj ut1 n t i r;:; k a u

h e b b e n v o o r o o n t i. j cl i f/ o d o l . u c t i o v a n c « n k l ' i i n o l o k .

Do o / . p o r Linen t o ].<• o u d o r i'.o'"1 k i n qt.'n v /o i .don i n 1') 7 'i cjor; t a r: L ;

n o n v f ) " i r a ' j l n ' i z a l v/.ia r ü c l i i. j n 1.1 j k o p L r o d o n d o o r n r o b l e m o n

mot. d u n,i t. [• i umo i r c u La t: i fjpomp .

3 . B l j d e b o s t r L j d i n q v a n n a t.r L u m b r ü i n l o n w o r d l i e t p u n t . b o -

r o i k t f l a t e u n v o o r l o p i q b e p r o e v i n c j f j p r o q r n i i n n a q o r o e d

kwam, Lorv/ljl voor t s het ontv/orp van oen hop roe vin q«-

L'aci 1 i te i t vaü tnro vorm g infj nannomcn .

Mot d«j p a r t n e r s in hot GMU program (in hoofdzaak Intoratom

en Gi:K) zal Ln do nab i je toekomt;!; hot procvoiiprotjrain

kunnen worden afqeritenid, zodat vorwacht mag worden Oat

in 1975 fierste proeven kunnen worden u i tgevoe rd d ie

zu l l en z i j n g e r i c h t op de v a s t s t e l l i n g van de e f f e c t i v i -

t e i t van een a a n t a l brandb 1 usmiddo 1.on b i j voor de SMR

r e p r e s e n t a t i e v e op . s t e l l i ngon .



II. 1

I I . Pity» 1. »eh 'Mi tnr.'f.'lianj. f!_£.h_ otKlc r / o o j

a ' ILL21LL^^

1. r. t ram i ncf.'i tochn inch oni>; r zonk naai: do opwokkincj van tril-

lingen in pi. j ponbundo Is wolko In kruin« Loom wordon aan-

yttü troomd .

2. v/a rmtrjovordrach t, drukval, boldynainica in oonpi jps« toom-

y o no r a t o r e n .

3. v/o rkZiiamhcden mot b e t r e k k i n g tot p o m p o n tv/ikke liny . O n t -

v/ikkelincj v<\n Laqurs v.n a f d i c h t i n g e n . B e r o k e n imjywi j ücn

voor hot dynami r.cli fjedrag van p o m p o n .

Kor to bo f.; ehr i. j y i_n(j van hot: o n d e r d o o k on d n « tand v a n

o i n d 1 ^74

1. Met programma mot betrekking tot r, trominqs tochniüch

ondor/.ook voorzaq in do uitvoering van metingen aan

eon nagebootste pijpbundel van de SNR schroefpijp-

stoomgnnera tor,

Moor gedetailleerd bestond hot onderzoek uit de vol-

gende delen:

- do vaststelling van het optreden van fluctuerende

krachten in de eerste en de nosdc pijponrij. De

resultaten toonden aan dat de krachten in de zesde

rij aanzienlijk groter v/aren dan die in de eerste

pijpenrij,aan de hand waarvan is besloten de metingen

uit te breiden tot de elfde pijpenrij. Deze laatste

metingen zullen worden gerapporteerd in 1975.

Allo krachtmetingen werden uitgevoerd met een pijp

welke als stijf mocht worden beschouwd. Teneinde na

gaan in hoeverre een elastische pijp aanleiding gaf

tot beïnvloeding van do meetresultaten door coördi-

natie van d« wervelloslating v/erd voorts besloten

metingen met een elastische pijp uit te voeren,

- de vaststelling van de mate van dwarsmenging in de

bundel door zoutinjecties. De metingen werden uit-

gevoerd doch nog niet uitgewerkt.
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- do va;; t<; te 11 ing van het o p t r e d e n v.in kor ts I. u i. la tro-

mt n (j e n bij t; wijo p i. j p / k ti n a a 1 w n n d r; p o ] t IUJ o n .

Ook h i e r w o r d e n mcjtinrjan u i t g e v o e r d doch nog nlot

geëva 1uoorcl ( T o e g e p a s t e u p o t i n g e n 11 rnrn en G m m ) .

Voor de e e r s t e h u i f t van 1975 zijn a f a l u i t e n d u m e t i n g e n

voorzien mot betrokking tot de invloed van mogelijke

wervel loulatinq on evaluatie en rapportage van in 1974

uitgevoerde metingen.

2. Het onderzoekprogramma me'c betrekking tot v/armtoovor-

dracht, drukval, utabtlitctt en b e 1 d y n a rn i c a bestond uit

do volgende deelonderzoek f:n :

- diverse metingen aan een testsoctie met rechte pijp

- de vervaardiging, inbouw en inbedrij f rs telling van een

s c h r o e f p i j p t e a t s o c t i e

- evaluatie en interpretatie van meetresultaten.

In 197 4 werden aan de tcstsectio met rechte pijp de

volgende metingen uitgevoerd:

- herha.lingsme tingen mot betrekking tot een geconsta-

teerd niet normale warmteovordracht in het filmkokon-

gebiod,

De uitgevoerde metingen uit de eerste periode konden

niet worden herhaald; de anomaliteiten konden ook niet

v/orden verklaard uit eigenschappen van de binnenwand

van de pijp daar een visuele inspectie geen resultaten

opleverde.

- metingen ter vaststelling van een eventuele invloed

van de verhouding van de massastromen van water en

natrium op de • warmteovordrachtsproficlen.

Een bijzondere invloed kon binnen de voor de SMR 300

stoomgenerator geldende verhouding niet worden vast-

gesteld.

- vasts telling van het optreden van Ledinegg instabili-

teiten. In het qchelegebied van met SNR 300 overeen-

komende condities kon geen Ledinegg instabiliteit

worden vastgesteld.

- vaststelling van dynamische instabiliteiten. In hot

gebied van met SNR 300 overeenkomende condities kon

geen dynamische instabiliteit worden vastgesteld.



11:. 3

- vns to t:o .1.1 Lay Vein do bo trekking die bestaat tu:;sen do

stoomkwal1 toit en do warm tot; troomd ich thoid bij hot

punt wanr be Is trom i.nq overgaat in t'i Linkokun ("dry-out").

Do roiiult.iton van de uitgevoerde experimenten leidden

tot do opstelling vr a n eon (aangepaste) correlatie. Een

dergelijke correlatie v/erd voor hot gebied van film-

koken opgesteld.

- vaststelling van wand tempo ra tuur variaties in het

"dry-out" gebied. Aanzienlijke variaties zovioL in

totale grootte a lis betreffende do afgeleide naar de

tijd w orde n vast g o ste 1d.

- vaststelling van w a r mt e o v o r d r a c h t s e i g e n s c h a p p e n bij

zeer lage belastingen ten behoeve van de voorspelling

van het gedrag bi.j gebruik van de stoomgenerator voor

de afvoer bij vervaIwarmte. Door beperkingen in do

installatie worden metingen uitgevoerd tot ca. 151

van het waterzijdige debiet.

De situatie is bereikt dat de eerste serie metlnqon die

van direct belang zijn voor SMR 300 vri.jwcl is afgesloten.

Een (beperkt) afrondend program is voorzien voor do

tweede helft van 1975.

Verdere onderwerpen van belang zijn nog het onderzoek

aan een testsectie uit forritisch materiaal voor zowel

warmteoverdrachtsmetingen, het gedrag met betrekking

tot waterstof en integriteit bij lange bodrij fsperioden.

De bouw van een - eenvoudiger - ferritischo testsectie

zal daarvoor in 1975 worden overwogen.

Met de testsectie met schroefvormig gewonden pijp werden

de volgende resultaten geboekt:

- de vervaardiging kwam gereed in augustus terwijl de

opstelling in de v/armteoverdrachtsins tallatie plaats-

vond in de periode tot november.

- eerste bedrijfsexperimenten met lage druk aan de water-

zijde konden worden uitgevoerd.
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Hot oxpor imnnl'.Q l« programma y.al. worden uiLgovocrd in

19 7 5 en v;e 1 in do stadia:

- bevestigende ra o t i n g c n op direct voor S N U 300 van be-

lang zijnde c o n d i t i. eB .

- uitvoering van con moor uitgebreid program van metingen.

Teneinde de invloed van do schroofdiameter op v/a r into-

overdracht, drukval on instabiliteit na te gaan werd be-

sloten in 19 7 5 oen tv/cede tests or: tie met grotere «fhroef-

diameter te la o u w o n .

Dij de theoretische studies met betrokking tol; stabili-

teit v/ordt voort medewerking verleend aan een samenwer-

king tussen TH Delft, Muratoom en TNO.

3. Werkzaamheden met betrekking tot pompon tv/ikkeling voor-

zagen in:

o studies van vii;co afdichtingen

deze V/G rkzaamhedon v/aron van een afrondend karakter

en haddon betrekking op studies rond de optimalisatie

en de extrapolatie van de visco afdichting.

Enige detailonderwerpen betroffen:

- de productie van warmte in do nporvloeistof. Een

berekeningsmethode voor de vaststelling van de

v/rijvingsverliezen kon v/orden ontwikkeld.

- de koelmcthodo van de spervlocistof. Een aantrekke-

lijke koelmethode blijkt gevonden in de gebruik-

making van olie in oen koelmantel.

9 lagers tabili toi t

In theoretische en experimentele werkzaamheden werden

een aantal onderwerpen onderzocht zoals:

- stijfheids- on dempingscoëfficiënten van lagers

- de invloed van groefparameters met betrekking tot

de belastingsmogelijkheden

- de bepaling van wrijvingsverliezen.

o rotor dynamicaontv/ikkeling

De ontwikkeling van een algemeen computerprogramma

voor de analyse van de wervelresponse van de wervel-

response van een elastische rotor in gedempte flexi-

bele lagers in een flexibele constructie kan worden

afgesloten met het gereed-en beschikbaar k'omen van dat

programma.
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III. Materialen

n . Programma 197'!

1 . eigenschappen van SNI? conDtructicmatcrinlnn bij hoge

temperatuur en bij lange duur

2. corrosie- en depositicondorzoek

3. lagermaterialen voor natriumpoinpcn .

k • Korte beschri jvlng van het onderzoek en de stand y a n_

?,akcn eind 1974

1. Eigenschappon van SMR cons true tie in a tor ia 3. en bij hoge

temperatuur en bij lange duur. Dit programma bevatte

als onderdelen:

a. hoge rokvermoeij.ng en kruip van gelaste verbindingen

van het staal 1.4948

b. idem voor staal. 1.6770

c. afname van de O,2"o lekgrens in stacil 1.G770

d. de lange duur beproevingen van do stalen 1.4 940 en

1.6770

e. invloed van natrium op de mechanische eigenschappen

van s talen.

Ad a. De TNO werkzaamheden maken deel uit van een ge-

zamelijk ondorzockprograra dat wordt uitgevoerd door

GfK, RCN, Interatom en TNO on wordt tussen de partners'

aangeduid als het GRIM programma. Dit GRIM programma

mikt op vaststelling van de cumulatieve schade-effec-

ten ten gevolge van kruip, vermoeiing on bestraling op

het constructiemateriaal 1.4948 in voorkomende leverings-

condities .

Een aanloopprogramma dat gericht was op de vaststelling

van de invloed van diverse materiaal- en beproevings-

parameters op zuivere kruip en vermoeiingseigenschappen

ten gevolge van hoge rek belastingen werd afgesloten in

1974, terwijl het eigenlijke programma gericht op vast-

stolling van de interachtie van kruip en hoge rek ver-

moeiing op de levensduur kon worden gestart met het

samenstellen van een literatuurstudie door de verschil- ,

lende partners.
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Ad b. Hot program mikt op v»ststcLling van de kruipstorktc,

kruLpducLil.ito.it: en do gevolgen van veroudering op do

due t.i. lite it van dynaminche bo Inn tingen van uitgangs-

materiaal en golnstn verbindingen.

In 19 7 4 worden een aantal experimenten uitgevoerd w. o. :

- vaststelling van kruipsterkte en due till toit

- vaststelLing van de eigenschappen onder condities

van hoge rok vermoei ing

- vaststelling van trek on kerfslag eigenschappen.

Voorts werden me tallographischo onderzoekingen uit-

gevoerd .

Ad c. Tn de studie omtrent de afname van de O,2t rekgrens

van het materiaal 1.G770 wordt de invloed op do rek-

grens bestudeerd welke hot gevolg is van expositie

b i. j verhoogde temperaturen voortvloeiend uit warmte-

behandelingen gedurende de fabricage of uit expositie

bij de gebruikstempera tuur. In 1974 werden bestudeerd:

- de kinotiek van de sterkte veranderingen

- do verandering van de microstructuur in het bijzonder

voor v/at betrof t carbiden , Fe-Nb intermetallische

verbindingen en korrelgroei.

Ondor do aanname dat de sterkte verandering door een

diffusieproces kan worden beschreven, blijkt de sterkte

verandering door één relatie te kunnen v/orden weerge-

geven,welke relatie werd gevonden door expositie-

experimenten in het gebied van 600 C tot 800 C en in

do tijdsduur 1/6 tot 1000 uur bij een aantal materiaal-

samenstellingen met verschillende warmtebehandelingen.

De microstructuur blijkt voor verschillende materiaal-

samenstelling, voorgeschiedenis en expositieverschillend

hetgeen globaal kan worden verklaard op basis van het

gehalte aan Nb, C en M.

Ad d. De lanrje duur beproeving van de stalen .1.4948 en

1.6770 is gericht op vaststelling van de ductiliteit

na zeer lange expositieduur. Voor het materiaal

1.4948 werd uitgegaan van de volgende condities:

2
- temperatuur 550 C

- belasting 16,6 kgf/mm'

De restductiliteit wordt vastgesteld door middel van

hoge rek vermoeiing bij 550 C en e , = 1 i•
Pi
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U L tgovoerd worden oxporimontcn met een expositie-

duur tol: 20.000 uur.

Voor hot materiaal. 1.6770 werd <;on oxpositicduur

van 5200 uur bereikt.

Ad d. Hot onderzoek omtrent de invloed v n nr.trium op de

mechanische eigenschappen van stalen beperkt /••.ich tot

een literatuurstudie gericht op het verkrijgen van

inzicht in de mate waarin do mechanische eigenschappen

die in experimenten in lucht zijn bepaald, toepasbaar

zijn op de conditie die in de reactor voorkomen waar

sprake is van contact mot rntriura. Voorts zal v/orden

nagegaan of een experimenteel programma noodzakelijk

is.

2 . C o r r o s i e- e n d e p o s i t i o o n d e r ?. o e k

Het onderzoek in het ondersteunend programma omvatte de

volgende onderdelen:

a. Corrosie van constructiematerialen in natrium

b. Fundamenteel corrosieonderzook in natrium.

Ad a. Het onderzoek met betrekking tot de corrosie van

construe t iemateria len in natrium v/as gericht op het

verkrijgen van technische gegevens over de corrosie-

snelheid van austonitisch roestvast staal en over het

depositiegcdrag van corrosieproducten op austenitisch '

staal. Als procesvariabelen v/erden daarbij gehanteerd

de temperatuur, het zuurstofgehalte en de natriumsnel-

heid.

De kennis van zaken per eind 1974 is als volgt:

bij toenemende temperatuur zowel als bij toe-

nemend zuurstofgehalte neemt de corrosiesnel-

heid toe. Bij laag zuurstofgehalte blijkt sprake

te zijn van sterkere selectieve uitloging van

chroom en nikkel, waardoor meer oppervlakte en

korrelgrensferriet optreddt. Bij hogere tempera-

tuur en hoger zuurstofgehalte treedt sterkere

depositie op; bij hoog zuurstofgehalte in de vorm

van natriumchromiet, terwijl bij een lager zuurstof-

gehalte chroomcarbidedepositie optreedt. Invloed

van de ruwheid van de preparaten kon niet worden

aangetoond.
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Ad b . Hot onderdeel fun fi'imejTĵ o/jJ __££ƒ _ro s J o o n d n r zo e_k_ bo va 11o

do onderworpen;

- vii f» tü te 11 i.n ci van de 11 ggi ng van chemische cven-

wichton varî  covrosioproduch en met: name van do sys-

temon Hn-Cr-0 on Na-Fe-O.

Ton aanzien van do reproduceerbaarheid van do uit-

komsten van uitgevoerde capsulo-oxporimonton doden

zich problemen voor.

~ de bouw van eon incrto kringloop

Eon ontwerp van do kringloop kwam gereed; probloraon

deden zich voor mot toe te leveren ondordelen in

het gekozen materiaal (Holybdoen) met name voor v/at

betreft de koppelingen en de e loctromagnotischo pomp

on flowniQtors (in het laatste geval door het optreden

van soldeorproblemon),

~ de bouw van oen roterendo schijven apparaat

Het apparaat kwam in 1974 gereed on eerste bc drijf s-

proeven konden v/orden uitgevoerd. Do moting berust

op het principe dat de oplossing in oen alleen door

de cchijfrotatie gedefinieerd stromingsveld plaats-

vindt. Hierdoor was onderdrukking van andere stro-

mingen (zoals convec ties trornen) nodig, waarvoor een

zeer bevredigende oplossing werd gevonden door middel

van het natriumvat voor oplosproeven door een omhul-

lende ruimte gevuld met natrium,

- onderzoek in de bestaande circuits (2,3,11 en 12)

Het onderzoek is gericht op het opstellen van kwanti-

tatieve theoretische modellen voor het corrosie- en

depositiegedrag van austen.it.isch staal en het deposi-

tiegedrag van verscheidende radioactieve veront-

reinigingen die van belang zijn voor de contaminatie

van componenten in het primaire systeem.



E 1 1 . b

Naast reedt; eerder ui. tge voerde experimenten in vooraf-

gaarulu jaren ta in 19 74 vooral, do invloed van hot aub-

straatmatoriaal op do doponittoanolheLd van do elementen

Fe, C r , Mi en Mn onderzocht, uiteraard bij de gebruike-

lijke invjooc!!;groor.hodcn (temperatuur, f.uurs tof gehalte

en stromingsanolhcid). Tot dusver zijn in hoofdzaak Fe,

Ni on Co a 1 s a .ibs traa tma ter taal onderzocht.

3 . Lage rma to r ia 1 en voor na t r iurnpompen

In 1974 kon samenvattend worden gerapporteerd mot be-

trekking tot het tot dan verrichte onderzoek aan stol-

lieten, cermets, binaire legeringen en enkele andere

legeringen.

Aangezien uit dit onderzoek do binaire legering van Co

en Ho over zeor goode eigenschappen ala logermator taal

bloek te beschikken werd in 1974 een beperkte hoeveel-

heid werk besteed aan oen aantal legering van de samen-

stelling met 20-30 & Mo, De werkzaamheden betroffen do

vervaardiging van proefstukken en voorbereidingen voor

de bepaling van fysische on mechanische eigenschappen

zoals de uitzettings coëfficiënt, treksterktc, rok en in-

snoering, ïn 1975 zullen naar verwacht slijtagemetingen

kunnen worden uitgevoerd.
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TonqopasLc mochan i ca

n. Programma 197 4

Onderzoek vnn do mechanische n 1 r; misch nppon van hot in a t: o r i a a I

1 . 4940 ondor mult i-axiale h(* las tin qsrjoiuU tics

Dit onderzoek is gericht up do ! •> c p a I i n g van li c t plasticitoits-

cn kruipgedrag van conn trvic ti es ta len (voornamelijk 1.19'lfl)

onder mulUi-axialc condities van bclanting.

Ui I:oinde I i jk dool van het onderzoek ia to komen tot bc-

s c h r i j v i n <j van het plasticiLcLts- r o s p . kruipqedrag mot be-

hulp van hot zq. fructiemodel van Bcaatling.*

In 19 74 v;ord bereikt dat oen zeer goode beschrijving van hot

plas tici tci tcgcdrag onder enkele combinaties van cixiale en

torsiübolastiny van het materiaal 1.4948 mot bohulp van het

Crac tirjmodel kon worden gegeven.

Voor wat betreft het kruipgedrag van het genoemde materiaal

werd begonnen met een serie uni-axiale kruipprooven. Een

deel van dq meernssige kruip- en vermoeiingsnpparatuur kwam

gereed.

Besseling, J,F,

A theory of elastic plastic and creep deformations of

an initially isotropic material showing anisotropic strain

hardening, creep recovery and secondary creep.

J, Appl. Mech. , 2J5_, 1958 pp 529-536,
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V . Vu rh Lud i ngs t:o chn ioken

a. Proq L arama 197<1, kort« beschrijving van het onderzoek van

stand van zaken eind 1974.

1. Lasba a r h o Ld van met natrium verontreinigde dele n.

Lasprocven iri cianwtj/..LyhG i d van dunnu lager "vors"

natrium aan do t e g o n z i j d e van do las werden mot ver-

schillende iasprocessen uitgevoerd.

Geblöken is dat lassen door middel van het o 1ctrode-

lasprocedé en pulsed TIG procédé goed mogelijk is, tor-

wijl lassen volgens het pulsed MIG procédé aanleiding

geeft tot problemen,

Eon onderzoek naar do tijd van blootstelling van hot

natrium aan de atmosfeer toonde dat na een expositie-

periode van > 5 uur geen significante invloeden w a r -

neembaar zijn.

2. Mechaniseren van lassen volgens het TIG procédé van

me t natrium ver on t r c i ni gde onderdelen.

Doel iü de toelaatbare iasnaad afwijkingen te leren

kennen v/elke zonder ingrijpen van de lasser toelaat-

baar zijn.

Gebleken is dat bij het lassen een Ar-He mengsel als

schutgas van de boog goede resultaten levert. Verder

is gebleken dat slechts geringe naadvormafv/ijkingen

zijn toegestaan.

3. Op afstand bedienen van het TIG lasproces

Doel is vast te stellen of een lasbad op afstand op

zodanige v/ijze kan worden waargenomen dat de voor een

goede laskwaliteit nodige ingrepen in het. lasproces op

afstand kunnen worden uitgevoerd.

Eerste experimenten werden uitgevoerd met behulp van

een videocamera v/aarbij een van de problemen bleek te

zijn dat een aanzienlijke mate van overstraling van

hat beeld optreedt,

^' Lasbaarheidsonderzoek van het constructies taal 1.6770.

Het onderzoek betreft een afronding en aanvulling van

onderzoek dat in de periode 1969-1971 werd gedaan ter
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bepaling van do warmfichuureji» voo liqheid van liet staal

in a ffhankßl ijkhe Ld van de sainenstollinfj (mot name Mb/

verhouding) en onderzoek vanaf 197 2 verricht aan een

aantal charges 1, f5770 materiaal. Afronding en rappor-

tage v/an het onderzoek zijn in 1975 te verv/ach ten.


