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•General Electric Company te Schenectady, New York, Verenigde 
Staten van Amerika 

Nucleair brandstofelement 

De uitvinding houdt zich in de ruimste zin bezig met 
een verbetering van nucleaire brandstofelementen voor gebruik 
in de kern van kernreactoren, en meer in het bijzonder met 
verbeterde nucleaire brandstofelementen, die een vuurvaste 
metalen voering bezitten, die ingebouwd is in het brandstof-
element tussen de bekleding en de nucleaire brandstof. 

Kernreactoren worden op het ogenblik:rontworpen, ge-
construeerd en in bedrijf gesteld, waarbij de nucleaire brand-
stof zich bevindt in brandstofelementen, welke diverse geo-
metrische vormen kunnen hebben, zoals platen, buizen of staven. 
Het brandstofmateriaal wordt gewoonlijk opgesloten in een 
corrosie-bestendige/i niet-reactieve, warmtegeleidende houder 
of bekleding. De elementen worden tezamen gemonteerd inleen 
Vakwerk op vaste afstanden van elkaar in een koelmiddel-^stroom-
kanaal of zone onder vorming van een brandstofsamenstel, en 
voldoende brandstofsamenstellen worden gecombineerd ter vor-
ming van het kernsplitsing, kettingreactie veroorzakende samen-
stel of reactorkern in staat voor een zichzelf in-stand houdende 
splitsingsreactie. D̂ e kern is op zijn beurt opgesloten binnen 
een reactorvat, waardoorheen men een koelmiddel laat stromen. 

"De bekleding dient voor twee hoofddoeleinden: ten 
eerste om kontakt en chemische reacties te. voorkomen tussen 
de nucleaire brandstpf en het koelmiddel of de moderator, in-
dien een moderator aanwezig is, of beide, indien zowel het 
koelmiddel als de moderator aanwezig zijn;' en ten tweede om 
te beletten, dat de. radio-actieve splitsingsprodukten, waarvan 
sommige gassen zijn, uit de brandstof worden vrijgemaakt en 
'terecht komen in het koelmi'ddel of de moderator of beide, indien 
zowel het koelmiddel„als de moderator aanwezig zijn. De ge-

! 

bruikelijke bekledingsmaterialen zijn roestvrij staal, alumi-
nium en de legeringen ervan, zirconium en de legeringen ervan, 
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niobium (cólumbium)*, bepaalde magnesiumlegeringen, en andere. 

Een breuk in de bekleding, d.w.z. een storing in dé lekdicht-

heid, kan het koelirliddel of de moderator en de bijbehorende 

systemen verontreinigen 'met radio-actieve produkten met een 

lange levensduur iri een zodanige mate, dat een goede werking 

van de fabriek verhinderd wordt. 

Problemen hebben zich voorgedaan bij de vervaardiging 

en het in bedrijf hebben van nucleaire brandstofelementen, welke 

bepaalde metalen en legeringen toepassen als bekledingsmateriaal 

ten gevolge van mechanische of chemische reacties van deze 

bekledingsmaterialen onder bepaalde omstandigheden. Zirconium 

en de legering ervan zijn onder normale omstandigheden uit-

stekende materialeri als nucleaire brandstofbekleding, aange-

zien zij lage. neutronenabsorptiedoorsneden bezitten èn bij tem-

peraturen benedên dngeveer 315°C sterk, taai, uitzonderlijk 

stabiel en niet-reictief zijn in aanwezigheid van gedemine-

raliseerd water of stoom, welke gewoonlijk worden gébruikt 

als koelmiddelen en moderatoren in een kernreactor. Binnen de. 

begrenzingen van een afgedicht brandstofelement echter kan het 

door de langzame reactie tussen de bekleding en het residu-

water binnen de beklëding opgewekte waterstofgas een 'druk op-

bouwen tot een niveau, dat onder bepaalde omstandigheden kan 

resultërenr.in een plaatèelijke waterstofbrosheid van de lege-

ring met daarmede gepaafcd gaande een plaatselijke Verslechtering 

van de mechanische,eigenschappen van de beklèding. De bekle-

ding kan eveneens aangepast worden door gassen zoals zuurstof, 

stikstof-, koolmonoxide en kooldioxide over een wijd temperatuur-

bereik. Tevens heeft het gedrag van een brandstofelement een 

probleem onthuld met betrekking tot de splitsing van dê bekle-

ding als gevolg v^n wisselwerkingen tussen 'de nucleaire brand-

stof, de bekleding en de tijdens de kernsplitsingsreacties ge-

produceerde splitsingsprodukten. 

De zirconiumbekleding van een nucleair brandstof-

element wordt blootgesteld aan ëên of meer van de hierboven 

genoemde gassen en. splitsingsprodukten tijdens bestraling in 
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een kernreactor en dit vindt plaats in weerwil van het feit, 
» 

dat deze gassen niet aanwezig kunnen zijn in het koelmiddel 

of de moderator van de reactor, en voorts zoveel mogelijk uit~ 

de omringende atmosfeer verwijderd kunnen zijn tijdens de ver-? ! 
vaardiging van de bejkleditxg en het brandstofelement. Gesinter-

de vuurvaste en keramische samenstellingen, zoals uraniumdio-

xide en andere als nucleaire brandstof gebruikte samenstellingen 

maken meetbare hoeveelheden van de hiervoor genoemde gassen 

vrij tijdens het verhitten, zoals tijdens de vervaardiging van 

het brandstofelement en in het bijzonder tijdens de bestraling. 

Van korrelvormige vuurvaste én keramische samenstellingen, zo-

als •uraniumdioxidepoeder en andere als nucleaire brandstof * 

gebruikte poeders, is het bekend, dat zij zelfs grotere hoeveel-

heden van de hiervoor genoemde gassen tijdens de bestraling 

vrijmaken. Deze vrijgemaakte gassen zijn -in staat om te rea-

geren met de zirconiumbekleding, die-de nucleaire brandstof 

bevat. Deze reactie kan aanleiding geven tot broswording van 

de bekleding, welke een gevaar inhoudt voor de samenhang van 

het brandstofelement. Ofschoon .water en waterdamp niet recht-

streeks behoeven te reageren om dit resultaat te produceren, 

reageert waterdamp bij hoge temperaturen wel met zirconium 

en zireoniumlegeringen onder vorming van waterstof, In dit 

gas reageert voorts plaatselijk met het zirconium en de zir-

coniumlegeringen, waardoor broswording ontstaat. Het vrij-

komen van deze residu-gassen binnen het afgedichte metaal-

beklede brandstofelement verhoogt eveneens.de inwendige druk 

binnen het element en introduceert alsdus extra spanningen in 

de aanwezigheid van corrosieve omstandigheden,. Eerst onlangs 

is ontdekt, dat deze ongewenste resultaten'sterk vergroot 

worden door de plaatselijke mechanische spanningen als gevolg 

van de verschillende uitzetting van brandstof-bekleding (plaat-

selijke spanning bij UO2scheurtjes)• Corrosieve gassen worden 

uit de scheurtjes in de brandstof vrijgemaakt juist daar waar 

plaatselijke spanning optreedt op het snijpunt van de brand-

stofscheurtjes met het bekledingsoppervlak. Dè plaatselijke 
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spanning wofdt verstër^t door hoge wrijving tussen de brand-

stof en de bekleding*. ' 

Aldus .in hèt licht van het bovenstaande is het ge-

wenst gebleken te stirevenl naar een minimale aanpassing van de 

bekleding door water ̂ .'waterdamp en andere gassen, in het bij-

zonder waterstof, die reactief zijn met de bekleding binnen 

het brandstofelement gedurende de gehele tijd, dat het brandstof-

element in het bedrijf van kërnenergiefabrieken wordt gébruikt. 

Een eerste aanpak van dit probleem is geweest hët vinden van 

materialen, welke chemisch snel met het water, waterdamp en 

andere gassen zullen reageren teneinde deze uit het inwendige 

van de bekleding te elimineren, en dergelijke materialen 

worden "getters" genpemd.. 

Een andere, benadering van dit probleéiti is gëweest het 

nucleairé brandstofmateriaal te bekleden met'-keramièch mateè 

riaal om te voorkomen, dat vocht in kontakt komt met het nucle-

aire brandstofmateriaal, zoals geopenbaard in het Amerikaanse 

octrooischrift nr. 3.108.936. Het Amerikaanse octrooischrift 

nr. 3.085.059 beschrijft een brandstofelement omvattende een 

metalen omhulling bevattende éên of meer tabletten splijtbaar" 

keramisch materiaal en een lag glasachtig materiaal tuêsen het 

keramische materiaal en hét omhulsel, waarbij het'glasachtige 

materiaal gebonden is aan: de keramische tablëtten. Dit ver-

zekert jeen gelijkmatige goede warmtegeleiding van de- tabletten 

naar het omhulsel. Hët Amerikaanse octrooischrift nr. 2.873.238 

beschrijft ommantelde splijtbare uraniumbrpkken 'ingeblikt in 

een metalen huis, waarin de beschermende mantels of bedêkkingen 

voor de brokken gevormd wiörden door een zink-aluminium bindlaag. 

Het Amerikaanse octrboischrift nr. 2.849.3B7 openbaart een ont-

manteld splijtbaar lichaam bevattende een aantal aan beide 

einden open ommantelde lichaamssecties van nucleaire brandstof, 

welke gedompeld zijn in een gesmolten bad van een bindmateriaal, 

dat een effectieve thermisch geleidende binding verschaft 

tussen de secties van het" uraniumlichaam en de houder (of be-

kleding) . De opbrenglaag Irordt beschreven als een willekeurige 
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metaallegering, die "goéde thermisch geleidende eigenschappen 

bezit met voorbeelden omvattende aluminium-silicium en zink-

aluminiumlegeringen. Het Japanse octrooischrift nr. SHO 47-

46559 openbaart het verdichten van discrete nucleaire brand-

stofdeeltjes tot een kool stof houdende matrixbrandstofsamenstel-

ling door de brands tof deeltjes te overdekken met een gladde kool-

stof houdende bedekking van hoge dichtheid rondom de tabletten. 

Nog een andere beschrijving van een bedekking wordt gegeven in 

het Japanse octrooischrift nr. SHQ 47-14200, waarbij de bedek-

king van êên van twee groepen tabletten geschiedt met een laag 

siliciumcarbide, terwijl de andere groep-bedekt wordt met een 

laagrpyrokoolstof of 'metaalcarbide. 

De bedekking van nucleair brandstofmateriaal intro-

duceert het probleem van de betrouwbaarheid, doordat het ver-

krijgen van gelijkmatige bedekkingen, die vrij zijn van fouten, 

moeilijk is. Voorts kan de verslechtering van de bedekking 

problemen introduceren ten aanzien van het gedrag van het 

nucleaire brandstofmateriaal bij lange levensduur. ^ 

Een andere benadering is geweest het introduceren 

Van een barrière of'metalen voering tussen het nucleaire brand-

stofmateriaal en de\bekleding, welke het nucleaire brandstof-

materiaal omgeeft, ioals--geopenbaard in het Amerikaanse oc-

trooischrift nr. 3.230.150 (koperfolie), het Duitse "Auslege-

schrift" 1,238.115 Utitaénlaag), het Amerikaanse octrooischrift 

nr. 3.212.988 (omhulling van zirconium, aluminium of beryllium), 

het Amerikaanse octrooischrift nr. 3.018.238 (barrière van 

kritallijn koolstof tussen de U02 en de zirconiumbekleding), 

en het Amerikaanse octrooischrift nr. 3.088.893 (roestvrij-

stalen folie). Ofschoon het denkbeeld van' een barrière veel-

belovend is gebleken, houden verschillende van de hiervoor ge-

noemde literatuurplaatsen zich bezig met materialen, die zich 

niet kunnen verdragen met.hetzij de nucleaire brandstof (zo 

kan koolstof zich combineren met de zuurstof uit de nucleaire 

brandstof), hetzij de bekleding (zo kunnen koper en andere 

metalen of koolstofdiffunderen in de bekleding, -waardoor de 
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eigenschappen van de - bekleding gewijzigd worden}', hetzij de 
kernsplitsingsreactie (bijvoorbeeld door te gaan werken als 
neutronenabsorptiemiddelen). 

Bovenstaande discussie van de bekende stand der 
techniek demonstreert dat er behoefte bestaat aan een brandstof-
element, dat een spleet bezit tussen de nucleaire brandstof 
en de bekleding, welke bescherming met zich meebrengt (1)"door-
dat zij de mechanische wisselwerking onderdrukt tussen de bekle-
ding en de nucleaire branetstof, die het gevolg is van het 
zwellen of uitzetten van de brandstof tijdens het bedrijf,(2) 
doordat zij de in de brandstof geproduceerde spli jtingsprodukten 
isoleert van de bekleding, en (3) doordat zij de axiale ther-
mische piekgradiënten langs de lengte van de brandstofstaaf 
verbetert. 

In overeenstemming hiermede is het gewenst gebleken 
om nucleaire brandstofelementen te ontwikkelen, waarbij de 
hierboven besproken problemen tot een minimum.zijn teruggebracht. 

Verrassendéirwijze is nu gevonden, dat een vuurvaste 
metalen voering kan vlorderi ingebouwd in een nucleair brand-
stofelement inde spleet tussen de nucleaire brandstof en de 
bekleding, waardoor liet onverwachte resultaat verkregen wordt 
van een doeltreffende1 bescherming van het brandstofelement 
tegen mechanische wisselwerking tussen de nucleaire, brandstof 
en de bekleding; van een isolatie van de door de nucleaire 
brandstof geproduceerde splijtingsprodukten tégen kontakt met 
de bekleding; en van een verbetering van de axiale thermische 
piekgradiënt langs het brandstofelement. De vuurvaste metalen 
voering kan worden ingebouwd in het brandstofelement in di-
verse uitvoeringsvormen zoals in de vorm van een door opdampen 
opgebrachte film op het inwendige oppervlak van de bekleding, 
zoals een holle cilindrische buis, die de nucleaire brandstof 
omgeeft en zich bevinÖt binnen de bekleding en als'een enkele 

S C " of dubbele foliewikkeling "rondom de nucleaire brandstof. De 
in deze uitvinding gebruikte, vuurvaste metalen omvattem molybdeen, 

i 1 -
wolfraam, rhenium, niobium en legeringen hiervan. 



De uitvinding zal hieronder aan de hand van enige 
in de figuren der bijgaande tekeningen weergegeven uitvoerings-
voorbeelden nader wérden''toegelicht. 

' Figuur 1 stelt een gedeélte voor van een doorsnede' 
van een nucleair brandstofsamenstel bevattende nucleaire brand- -

. stofelementen vervaardigd in overeenstemming met de onderhavige 
uitvinding; 

figuur 2 toont een gedeelte van een langsdoorsnede 
Van een nucleaire brandstofstaaf, waarbij een gedeelte van de 
staaf bevattende de nucleaire brandstof weggelaten is terwille 
van het illustreren van de vuurvaste metalen voering; 

figuur 3 stelt een dwarsdoorsnede voor op vergrote 
schaal van een nucléair brandstofelement bevattende een vuur-
vaste metalen voering in de vorm van een holle cilindrische 
buis geplaatst in de splëet tussen de nucleaire brandstof en 
de bekleding; 

figuur 4 illustreert een dwarsdoorsnede op vergrote 
schaal van een nucleair brandstofelement bevattende een vuurvaste 
metalen voering in de vorm van een" enkele foliewikkeling, die 
de nucleaire brandstof omgeeft met een overlapping op de plaats 
waar de eindranden van de folie bij elkaar komen; 

figuur 5 stelt een gedeelte voor van een dwarsdoor-
snede op vergrote schaal -van een nucleair brandstofelement be-
vattende een vuurvaste metalen voering in de vorm van een 
dubbellagige foliewikkeling, welke de nucleaire brandstof om-
geeft met een overlapping op de plaats, waar de eindranden 
van de folie elkaar ontmoeten; 

figuur 6 toont een dwarsdoorsnede op vergrote schaal 
van het nucleaire brandstofelement van figuur 4 bevattende een 
gelaste vuurvaste metalen voering in de vorm van een enkele 
foliewikkeling, welke de nucleaire brandstof omgeeft, waar-
bij de eindranden van de folie door een las verenigd zijn; 

figuur 7 illustreert een gedeelte van een dwarsdoor-
snede op vergrote schaal Van een nucleair brandstofelement 
bevattende een vuurvaste metalen voering in de vorm van een 
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dubbele foliewikkeling, welke de nucleaire brandstof omgeeft, 

waarbij het einde van c.fe folie door middel van een las ver-

bonden is met de fdlie' en 

figuur 8 stelt een'dwarsdoorsnede voor op vergrote schaal van 

een nucleair brandstofelement bevattende een vuurvaste metalen 

barrière in de vorm van een bedekking op het inwendige opper-

vlak van de bekleding, welke dienst doet als een fysische 

barrière om te beletten, dat de splijtingsprodukten uit de 

nucleaire brandstof in kontakt komen met de bekleding. 

Onder verwijzing thans in het bijzonder naar figuur 1 

wordt daarin weergegeven een gedeeltelijke doorsnede van een 

nucleair brandstofsamenstel 10. Dit brandstofsamenstel bevat 

een buisvormig stroomkanaal 11 van in het algemeen vierkante 

doorsnede, dat aanihet boveneinde ervan voorzien is van een 

hijsbeugel 12 en aan het ondereinde ervan een vaan neusstuk 

(niet-weergegeven ómdat het onderste gedeelte van het samen-

stel 10 weggelaten is). Het boveneinde van het kanaal 11 is 

open bij 13 en het ondereinde van het neusstuk is voorzien 

van stromingsopeningen voor een koelmiddel. Een rangschikking 

van brandstofelementen 14 is omsloten door het kanaal 11 en 

wordt daarin ondersteund door middel van een bovenste eind-

plaat 15 en een onderste eindplaat (niet-weergegeven omdat 

het onderste gedeelte is weggelaten). Het vloeibare koel-

middel treedt gewoonlijk binnen via de openingen in het onder-

einde van het neusstuk, stroomt naar boven rondom de brand-

stofelementen 14, én treedt uit aan de bovenste uitlaat 13 

in een gedeeltelijk dampvormige toestand voor kookreactoren 

of in een niet-dampvormige toestand voor onder druk gebrachte 

reactoren. 

Onder verwijzing thans naar figuur 2 in aanvulling 

op figuur 1 wordt daarin een nucleair brandstofelement of staaf 

14 ten dele in langsdoorsnede weergegeven. Het brandstofelement 

omvat brandstofmateriaal 16, hier weergegeven als een groot 

aantal brandstoftabletten van splijtbaar en/of kweekmateriaal 

geplaatst binnen een constructieve bekleding of houder 17. In 



bepaalde gevallen kunnen de brandstoftabletten diverse vormen 

hebben zoals cilindrische of bolvormige tabletten, en in 

andere gevallen kunnen verschillende brandstofvormen zoals 

korrelvormige brandstof worden gebruikt. De fysische vorm van 

de brandstof is irrelevant voor de onderhavige uitvinding. 

Diverse nucleaire brandstofmaterialen kunnen worden gebruikt, 

waaronder uraniumverbindingen, plutoniumverbindingen, thorium-

verbindingen en mengsels hiervan. Een voorkeursbrandstof is 

uraniumdioxide of een mengsel bevattende uraniumdioxide en 

plutoniumdioxide. De houder wordt aan de einden ervan afge-

dicht door middel van eindstoppen 18, welke koppen 19 kunnen 

bezitten om de montage van de brandstofstaaf in het samenstel 

te vergemakkelijken. Een lege ruimte 20 is aanwezig aan het' 

ene einde van het brandstofelement om longitudinale uitzetting 

van het brandstofmateriaal en verzameling van uit het brandstof' 

materiaal vrijgekomen gassen mogelijk te maken. Een tegen de 

bovenplaat 9 rustend schroefvormig orgaan 21 is in de ruimte 

20 aangebracht en is in staat de positie van de brandstof te 

handhaven tijdens het hanteren en het transport van de brand-

stofelementen. De bekleding 17 is bevestigd aan de- eindstop-

pen 18 door middel van omtrekslaösen 22. 

Het brandstofelement is zodanig ontworpen, dat het 

een uitstekend thermisch kontakt verschaft tussen de brandstof-

bekleding en het brandstofmateriaal, een minimum aan para-

sitaire neutronenabsorptie en weerstand tegen buigen en tril-

len, dat nu en dan veroorzaakt wordt door het met hoge snelheid 

stromen van het koelmiddel. 

Figuur 2 toont een eerste uitvoeringsvorm van de 

onderhavige uitvinding, waarbij een vuurvaste metalen voering 

of barrière 23 zodanig opgesteld is, dat zij het nucleaire 

brandstofmateriaal 16 omgeeft, waarbij de voering 23 zich uit-

strekt over de lengte van de kolom van nucleair brandstof-

materiaal 16 vanaf de bovenplaat 9 naar de onderste eindstop. 

Figuur 3 toont op vergrote schaal een dwarsdoor-

snede van een nucleair brandstofelement bevattende een vuur-
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vaste metalen voering 23 in dé vorm van een holle cilindrische 

buis geplaatst in de spleet tussen het nucleaire brandstof-

materiaal 24 en de bekleding 25° Het nucleaire brandstofmate-

riaal 24 bestaat typisch uit een veelheid van cilindrische 

tabletten, die op elkaar geplaatst zijn onder vorming van een 

kolom. De bekleding 25 is typisch een zirconiumlegering, welke 

afgedicht is aan de éinden ervan door middel van eindstoppen, 

welke voorzien kunneii zijn van koppen zoals hiervoor besproken. 

De voering 23 bestaat uit een vuurvast metaal,czoals molybdeen, 

wolfraam, rhenium of "niobium en legeringen hiervan. De voering 

23 is ondoorlaatbaar voorsplijtingsprodukten en gassen vrijge-

komen uit het brandstofmateriaal 24 en ofschoon de einden van 

de voering kunnen worden afgedicht door een dop, wordt er de 

voorkeur aangegeven de einden open te laten, aangezien een 

minimum aan splijtingsprodukten en reactieve gassen uit het 

brandstofmateriaal zullen stromen rondom de einden van de 

voering om in kontakt te komen met de bekleding, en het is 

waarschijnlijker dat de gasachtige materialen, waaronder de 

gasachtige splijtingsprodukten, zich zullen verplaatsen naar 

de lege ruimte in het nucleaire brandstofelement. De dikte 

van de voering is voldoende om krachten te weerstaan, die 

zich voordoen tjjdenè de montage, de brandstof- en gasdrukken, 

die zich voordoen tijdens het bedrijf van de kernreactor, 

en een voorkeursdikte voor de voering ligt inhet bereik van 

ongeveer 12 tot ongeveer 300 micron. Het brandstofelement wordt 

samengesteld door eerst de voering in de bekleding te plaatsen, 
tt 

waarbij één eindplug op zijn plaats bevestigd is, zoals door 

middel van lassen, terwijl het andere einde van de bekleding 

open is. Het brandstofmateriaal is bij voorkeur in de vorm van 

cilindrische tabletten en deze worden geplaatst binnen de voe-

ring. Een schroeforgkan wordt vervolgens geplaatst binnen de 

bekleding, bijvoorbéeldop een bovenplaat rustende op het boven-

ste tablet, en een eindsfuiting wordt bewerkstelligd met een 

eindstop 18. In een voorkeursmontage wordt de bekleding ge-

evacueerd en gevuld met een inerte atmosfeer zoals helium. Na 
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montage bevinden zich nauwe spleten tussen het brandstofma-

teriaal 24, de veering 23 en de bekleding 25. 

Figuur' 4 toont op vergrote schaal een dwarsdoorsnede 

van een andere uitvoeringsvorm van de nucleaire brandstofele-

ment bevattende'een^ vuurvaste voering 27 in de vorm van een 

enkele foliewikt;el met een over lapverbinding 29 geplaatst in 

de spleet tusse.v het nucleaire brandstofmateriaal 26 en de 

bekleding 28. Hiït nucleaire brandstofmateriaal 26 is typisch 

een veelheid van op elkaar geplaatste cilindrische tabletten 

onder vorming v;in een kolom. De bekleding is typisch een zir-

coniumlegering, welke is afgedicht aan de einden ervan door 

middel van eindstoppen, welke kunnen zijn voor2ien van koppen, 

;zoals hiervoor besproken. De voering 27 bestaat uit een vuur-

vast metaal zoals uiteengezet in de bespreking met betrekking 

tot figuur 3, en de voering is ondoordringbaar voor splijtings-

produkten en gassen vrijgekomen uit het brandstofmateriaal 26. 

De montage van het brandstofelement is soortgelijk aan die, 

welke beschreven is voor figuur 3, en de dikte van de folie 

ligt typisch in het bereik van ongeveer 12 tot ongeveer 75 mi-

cron. 

Een andere uitvoeringsvorm is weergegeven in figuur 

5, welke ëen gedeelte toont van een dwarsdoorsnede op vergrote 

schaal van het nucleaire brandstofelement bevattende een vuur-

vaste voering 31 in de vorm van een dubbele foliewikkeling met 

een overlapverbinding 33 geplaatst in de spleet tussen het 

nucleaire brandstofmateriaal 30 en de bekleding 32. Het nucle-

aire brandstofmateriaal is typisch een veelheid van op elkaar 

geplaatste cilindrische tabletten onder vorming van een kolom, -

De bekleding, de voering en de nucleaire Brandstof zijn van 

dezelfde samenstelling als besproken met betrekking tot de voor-

afgaande figuren. De montage van het brandstofelement is s-ort-

gelijk aan de voorafgaande beschrijving en de voering is ondoor-

dringbaar voor splijtingsprodukten en reactieve gassen uit het 

nucleaire brandstofmateriaal. 

Figuur 6 illustreert het nucleaire brandstofelement 
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van figuur 4, waarbij dezelfde verwijzingscijfers worden ge-

bruikt in figuur 6 ais voorde onderdelen van figuur 4, waar-

bij een las 34 gemaakt is oir de einden van de vuurvaste metalen 

voering 27 te bevestigen. Dit verschaft een ondoordringbare 
.T I 

afdichting, welke zich uitstrekt over de lengte van de holle 

kolom van de vuurvaste metalen voering. 

In figuur 7 wordt een soortgelijke las 35 weerge-

geven voor het nucleaire brandstofelement van figuur 5, waarbij 

deselfde verwijzingscijfers in figuur 7 worden gebruikt als 

voor de componenten van figuur 5. De las 35 wordt gebruikt om . 

het einde van de vuurvaste metalen voering 31 te bevestigen 

aan zichzelf. Dit verschaft een ondoordringbare afdichting, 

welke zich uitstrekt over de lengte van de holle kolom van de i 
vuurvaste metalen voering. 

Een andere uitvoeringsvorm is weergegeven in figuur 8, 

waarbij een voering of barrière in de vorm van een bedekking 

37 van een vuurvast metaal zich hecht aan het binnenoppervlak 

van de bekleding 38 en deze bedekt onder vorming van een bar-

rière tegen splijtingsprodukten van het nucleaire brandstof-

materiaal 36, dat met de bekleding 38 in koïvhakt staat. De 

bedekking 37 wordt opgebracht op de bekleding 38 gedurende 

voldoende tijd voorafgaande aan de montage van de brandstof-

staaf, zodat de bekleding op kamertemperatuur is. Vervolgens 

wordt de bekleding gevuld met het brandstofmateriaal, dat 

typisch de vorm heeft van tabletten, gevolgd door het insteken 

van een schroefvormig orgaan, waarna de buis gevuld wordt met 

inert gas en de eindstop gelast wordt aan de bekleding. De 

samenstelling van de bedekking van vuurvast metaal is dezelfde, 

als eerder uiteengezet en de dikte van de bedekking ligt in 

het bereik van ongeveer 12 tot ongeveer 38 micron. Dit vormt 

een ondoordringbare bedekking voor de doorlaat van reactieve 

gassen en splijtingsprodukten. 
f 

De samenstelling of de plaatsing van de vuurvaste 

metalen voering of barrière zal nu besproken worden. Wanneer 

de vuurvaste metalen voering wordt gebruikt in de vorm van een 
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holle cilindrische buis, zoals in figuur 3, wordt de buis 

typisch geëxlftudeerd. De buis kan eveneens gevormd worden uit 

velvormig materiaal door lassen onder gebruikmaking van een 

lazer of ult^sone lasprocessen. Wanneer hetzij een enkele 
A 

of dubbele f/;>.iewikkel wordt gebruikt als voering, wordt de 

vuurvaste metalen voering samengesteld door wikkelen om een 
:f i-

doorn, zoals,seen metallische doorn, en vervolgens wordt de 

doorn teruggetrokken. De einden worden op hun plaats vast-

geklemd of d(|or druk in de juiste positie gevouwen. De doorn 
10 wordt zodanij gekozen, dat er een spleet aanwezig zal zijn i 

.i 
rondom het nucleaire brandstofmateriaal om'ife houder gemakke-

lijk te kunnWn vullen met het nucleaire brands tof materiaal 1 
nadat de voêjfing in de bekleding aangebracht is. Dit waarborgt 

' i , 
dat de enkelbf dubbelgewikkelde folie recht zal zijn binnen 

15 de bekleding/ën een uniforme opening zal hebben voor het op-
' 0 

nemen van het nucleaire brandstof materiaal. De vuurvaste me-

talen voering|;of barrière in de vorm van een bedekking wordt 

opgebracht aaiAhet binnenoppervlak van de bekleding door opdam-

pen totdat een typische bedekking in het bereik van ongeveer 

20 12 tot 38 micrivn bereikt is. In een eerste praktische uitvoerings-

vorm wordt dit bpdampen verkregen door het vuurvaste metaal 

te introduceren'dn dec vorm. van een gasachtige verbinding (bij-

voorbeeld WFg, MoFg) - in de bekleding en inductieverhitting 

toe te passen, waarvan de spoel de bekleding omgeeft teneinde 

25 de bekleding voldoende te verhitten om een bedekking van het 

vuurvaste metaal te deponeren op het binnenoppervlak van de 

bekleding. 

Het vullen met het nucleaire brandstofmateriaal in 

de vorm van uit kleine rechte cilinders bestaande tabletten 

30 geschiedt door gebruik te maken van een bak met een groef, 

waarin de cilindertjes van het brandstofmateriaal worden ge-

plaatst. De groef wordt op één lijn gebracht met de opening 

in de bekleding, waarin zich de vuurvaste metalen barrière, 

voering of bedekking'bevindt en vervolgens wórden de tabletten 

35 ' in de bekleding geleid. 
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Het ontwerp van dkze brandstofelementen bezit een 

spleet tussen het nucleair^'brandstofmateriaal en de vuur-

vaste metalen voering. Voor':s met uitzondering van de in figuur 

8 weergegeven bedekking zal er een spleet zijn tussen de bekleding 

en de vuurvaste metalen vöering. 

De vuurvaste metalen voeringen of barrières volgens 

de onderhavige uitvinding voorkomen een mechanische wissel-

werking tussen het nucleaire brandstofmateriaal en de be-

kleding en voorts doordat de spleet aanvankelijk aanwezig is 

tussen het brandstofmateriaal eis de voering maken zij de op 

de barrière uitgeoefende spanning minimaal. De voering maakt 

een kontakt van reactieve gassen en splijtingsprodukten uit 

het nucleaire brandstofmateriaal met de bekleding minimaal en 

verbetert de axiale thermische piekgradient langs de lengte 

van de brandstofstaaf. Aangezien het warmtegeleidingsvermogen 

van de bij deze uitvinding toegepaste vuurvaste metalen groter 

is dan van de bekleding, xoals zirconium, zirconiumlegeringen 

of roestvrij staal, zal elke thermische piekvorming resulterende 

uit piekvorming van de stroom worden gereduceerd. In feite 

zal de vuurvaste metalen voering elke warmteconcentratie in 

het nucleaire brandstofelement als gevolg van het uitstekende 

warmtegeleidingsvermogen van de voering tot een minimum terug-

brengen. 

Molybdeen en molybdeenlegeringen genieten de voorkeur 

als vuurvaste metalen voor gebruik bij de onderhavige uitvin-

ding als gevolg van hun hoge smeltpunten (bijvoorbeeld 2615° C 

voor molybdeen) welke rechtstreeks gerelateerd zijn aan de 

weerstand van de voering om in de bekleding te diffunderen. 

Voorts benadert de uitzèitingscoëfficiënt:van molybdeen en 

de legeringen ervan heel dicht die van de voorkeursbekleding, 

namelijkde reeks Zircaloy-legeringen. Vóórts vertonen molyb-

deen en de legering ervan weerstand tegen splijtingsprodukten 

zoals cesium. Voorts zoals hierboven vermeld hebben molybdeen 

en de legeringen ervan een groot warmtegeleidingsvermogen, 

zodat niet één of andere merkbare warmtebarriëre in het nucleaire 

brandstofelement geïntroduceerd wordt„. 
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VOORBEELD 
Verscheidene cilindrische nucleaire brandstofele-

menten bevattende molj>bdeenvoeringen zijn geconstrueerd om 
te werken bij een proefreactor. De molybdeenvoeringen zijn in 
de vorm van enkelvoudige wikkelingen van molybdeenfolie met 
een overlapping van ongeveer 3,2 mm tot ongeveer 6,3 mm, zoals 
gewikkeld. De lengte van de 'brandstofelementen is ongeveer 
104 cm en de lengte van de cilindrische kolommen van de nucle-
aire brandstof ii-de brandstofelementen is ongeveer 91 cm en 
een deel, namelijk 76 cm, van de nucleaire brandstofkolom is 
verrijkte nucleaire brandstof. Met uitzondering van de overlap-
ping bedraagt de dikte van de molybdeenvoering ongeveer 12 
micron. De uitwendige'diameter van de zirconiumbekleding van 
de brandstofelementen is ongeveer 14,3 mm en de dikte van de 
bekleding is ongeveer 0,81 mm. De inwendige diameter van de 
molybdeenvoering is ongeveer 12,7 mm en de diameter van de 
cilindrische nucleaire brandstoftabletten is ongeveer 12,4 mm. 

De brandstofelementen in de samengestelde toestand 
worden ingebracht in een in bedrijf zijnde proefkernreactor, 
en het beproeven van de brandstofelementen verloopt gunstig. 

C O N C L U S I E S 
1. Nucleair brandstofelement bevattende een langwerpige 
beklede houder, een lichaam van nucleair brandstof materiaal 
aangebracht in de houder, welke daarmede gedeeltelijk gevuld 
is onder vorming van een inwendige holte aap het ene einde 
van de houder en een inwendige spleet tussen het brandstof-
materiaal en de bekleding, waarbij een vuurvaste metalen voering i 
aangebracht is in de inwendige spleet tusseft het lichaam van 
nucleair brandstofmateriaal en de beklede houder en de inwen-
dige spleet gedeeltelijk opvult, terwijl een afsluiting inte-
graal bevestigd en afgedicht is aan elk einde van de houder, 
en een schroeforgaan zich in de inwendige houder bevindt. 
2. Nucleair brandstofelement volgens conclusie 1, met 
het kenmerk, dat de vuurvaste metalen voering bestaat uit vuur-
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vast.-metaal van molybcfeen, wolfraam, rhenium, niobium of lege-
ringen van deze metalen. 
3. Nucleair brandstofelement volgens conclusie 1 of 2, 
met het kenmerk, dat de vuurvaste metalen voering bestaat uit 

5 molybdeen of een molybdeenlegering. 
4. Nucleair brandstofelement volgens één der conclusies 
1-3, met het kenmerk, dat de beklede houder bestaat uit zir-
conium, zirconiumlegeringen, roestvrijstaal, aluminium of 
aluminiumlegeringen. 

10 5. Nucleair brandstofelement volgens één der conclusies 
1-4, met het kenmerk, dat het nucleaire brandstofmateriaal be-
staat uit uraniumverbindingen, plutoniumverbindingen, thorium-
verbindingen of mengsels hiervan. 
6. Nucleair brandstofelement volgens één der conclusies 

15 1-5, met het kenmerk, dat het nucleaire brandstofmateriaal be-
staat uit uraniumdioxide. 
7. Nucleair brandstofelement volgens één der conclusies 

. 1-5, met het kenmerk, dat het nucleaire brandstofmateriaal 
een mengsel is bestaande uit. uraniumdioxide en plutoniumdio-

20 xide. 
8. Nucleair brandstofelement volgens één der conclusies 
1-7, met het kenmerk, dat de vuurvaste metalen voering een 
bedekking is, die neergeslagen is op het inwendige oppervlak 
van de beklede houder. 

25 9. Nucleair brandstofelement volgens één der conclusies 
1-7, met het kenmerk, dat de vuurvaste metalen voeringj een 
holle cilindrische buis is, aangebracht in de inwendige spleet 
tussen het lichaam van nucleair brandstofmateriaal en de be-
klede houder. : 

30 10. Nucleair brandstofelement volgens één der conclusies 
1-7, met het kenmerk, dat de vuurvaste metalen voering een vel 
is, dat gewikkeld is' onder vorming van een holle cilindrische 
buis. 
11. Nucleair brandstofelement volgens conclusie 10, met 

35 het kenmerk, dat de vuurvaste metalen voering een gewikkeld 
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vel is voorzien van twee lagen, 

12. Nucleair brandstofelement volgens conclusie 10 of 

11, met het kenmerk, dat het gewikkelde vel gelast is. 

13. Werkwijze voor het vervaardigen van een nucleair 

brandstofelement,volgens één der voorafgaande conclusies, 

waarbij" 

a) een vuurvaste metalen voering ingebracht wordt in-'de be- -

klede houder, die aan êên einde open is, 

b) nucleair brandstofmateriaal ingebracht wordt in de beklede 

houder, zodat het nucleaire brandstofmateriaal gescheiden 

wordt van de beklede houder door de vuurvaste metalen voering, 

c) een schroefvormig orgaan ingebracht wordt in de holte; 

d) een eindsluiting opgebracht wordt op het einde van de be-

klede houder, en 

e) het einde van de beklede houder gebonden wordt aan de eind-

sluiting onder vorming van een hermetische afdichting daar-

tussen 

14. Werkwijze volgens conclusie 13, met het kenmerk, dat 

de vuurvaste metalen voering bestaat uit een vuurvast metaal, 

zoals molybdeen, wolfraam, rhenium, niobium of legeringen 

hiervan. 

15. Werkwijze volgens conclusie 13 of 14,. met het kenmerk, 

dat-de vuurvaste metalen voering bestaat uit molybdeen of een 

molybdeenlegering. 

16. Werkwijze volgens één der conclusies 13-15, met het 

kenmerk, dat de vuurvaste metalen voering ingebracht wordt in 

de beklede houder in de vorm van een damp, zodat deze neerslaat 

op het inwendige oppervlak van de beklede houder en een vuur-

vaste metalen bedekking daarop opbouwt. ; 

17. Werkwijze volgens één der conclusies 13-15, met het 

kenmerk, dat de vuurvaste metalen voering in de vorm is van 

een holle cilindrische buis. 
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