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Peel 1. Inleiding on alqernene aspccten

Met de vorig jaar in bodr.ijf genomon Franso snellc kweok-

reactor en de vooreersb nog thermische vorsie van do KNK~

reactor in Karlsruhe werden günstige bedrij Fservarirujon

opgedaan. Zo bereikte Phenix een beschikbaarheidspercenbage

van 80%. Hiermecle werd bevestigd dab met; dib bype rcacboren

een ongesboorde vermogensproduc b io rnogelijk is. Dc/.o

ervaring is voor de voorbzebting van de onbwikkelingslijn

van de natriumreact or van heb grootsbe belang.

Weliswaar waren do ervaringen elders (voornarnel ijk Sowjet-

Unie en Groob Bribbanniö) ongunsbig, maar hierbij kan op-

gemerkb worden dab de claar opgebrcden sboringon niob aan

heb inherenb falen van de bechnologie kunnen worden geweben,

maar dab Fabricageproblemen de oorvaak waren.

Er werden aanzienlijke vorderingen gemaakb bij de onb-

wikkel ingswerkzaamheden zoals die door TNO in hob project;

werden uibgevoerd in deze verslagper iocle. Als voornaamsbe

gebieden van ondcrzoek kunnen nog sbeeds worden genoemd:

x- de vasbsbelling van ma I: er iaal e igonschappen van roesbvast

staal en koolstofsbaal

. lange duur eigenschappen bij hoge bemperaturen

. de kruip-hoge rek vermoeiingsinberactic

. het scheurgedrag

. de eigenschappen onder meer-axiale belasbings-

boestanden

. de eigenschappen van sbalen in natrium

* de ontwikkeling van rekenmebhoden gerelabeerd aan sterkte-

veiligheidsproblemen, waaronder

. de beschrijving van kruip en plasbicibeit; ook

bij meerassige belasbingprogramma's

. do ontwikkel ing van compu berprograrnma ' s

* de ontwikkeling van afsbands qekonbroleerde en bediende

reparabiernebhoden , waarondcr

. het lassen van met natrium bevochbigde opper-

v 1 a k k e n

. s t u d i e s rn.b.b. af s b a n d s b e s t u r i.nq on v/aarnf.-rning



. studies m.b.t. automatisering

;{• do ontwikkeling en veriFicatie van rekenmethoden voor net

onbworp van warmte-overdragenclo componen ben waaronder vooral

. de metingen aan eenpijpsecties van rechte-

pijpstoomgeneratoren en schroeFpijpstoom-

gencratoren

. do vaststelling van net stromingspatroon in

de t u s s o nwa rm t cw i s s elaa r

%• de beprocvingen van warmte-overdrach tscomponen ten op grote

schaal:

Ten aanzien van deze beproeving van de in Nederland ontwikkel-

do prototype cornpononten in do beproev ingsinstalla t ie te

Hengelo, vvcrd de volgende stand beroikl;:

- stoomgencrator met schroef-

gowonden pijpen: Een eerste programrna van metingen

aan de schroeFpijpstoom-

generator werd aFgesloten in

januari 1975. De resultaten hiervan

en de beproeving van deze stoom-

generator gaven een goede over-

ocnkomst te zien met bestaande

bereken ingsprogramrna ' s . Het

apparaat werd na reiniging ge-

demonteerd en ge'inspec teerd en

bleck in uitstekende staat te

verkeren .

Voor voortzetting van de rnetingen

werd het model weer samengebouwd

en voor het einde van het ver-

slagjaar teruggezonden naar de

beproevingsinstallatie.

Verdere metingen aan een rechte-

pijpstoomgenerator werden uit-

gevoerd met name ten bepaling van

het stabiliteitsgedrag .

Desloten werd - na de problemen

die zieh bij de tussenwarmte-

wisselaar voordeden - dal: een



SNR-300 identieke bussenwarrnbewissolaar

aan een relatief korte beproeving in

de installatio zal worden onderworpcn.

x- do vaststelling van een aantal nabriurnspocif ieke zaken

waaronder

. het gedrag van watorstof in natrium betrekking

hebbend op de veilighoid en beclri j fsvoering

van stoomgencraLoren

. heb veriPiccren van rnassat ranspor brnodellen in

natrium waaronder de bouv/ van twee bijzonclere

kringlopen on do beproeving van nabrium-

reinig ing sapparabu rcn .

Als vervolg op hot bezoek in november '1974 aan PMC in Japan en in

heb kader van de uLbwisselingsovereenkomst tussen GfK on PNC zijn

gecletailleerde gcgovens vasbyelegd.

Deze gegcvens op hob gcbicd van de cigenschappcn van mabcrialen bij

hoge tcmperabuur en lange expos it: ie-b ijden kunnen dienen ber uib-

wisseling en voorbcreiding van ccn mogelijko samenwerk ing.

Van beider zijde werd deze informabie bestudeerd en vraagpunten

geformulcerd. Van de zijde van heb Lntcrnabionalo projokb werd TNO

als coördinabor van deze conbacben meb PMC aangewezen.

Bij een bezoek aan Groob-Dribannie werden gesprekken gevoerd bo-

breffende een vergelijkbare uitwisseling van informatie op heb

gebied van nat r iurnbechnologie mob de engolsen (UKAEA), die ook

door TNO zal worden gecoördineerd.

Een belangrijke inspanning werd voorbs geleverd in heb kader van

een te verwachben uitwisseling bussen heb projekt en de USERDA.

Naasb heb genoemde onderzoek - waarover hierna meer details, vonden

in of met behulp van de besbaande insballaties een aantal onder-

zoeken direct in opdracht van de industrie, bij somrnigen meb een

pair b ic ipat ie uib het ondersbeunend onderzoekprograrnma, plaabs.



Do belangrijkste waren:

. net slijtagegedrag van materiaalcombinaties in natrium

. het corrosiegedrag van een alternatief stoomgenera-

toronrnateriaal in natrium

Voor wat betrcFt het ondersteunend onderzoek zijn in hot

tweede gedeoltc van dit verslag min of mecr gedcLailleerde

boschrijvLngen opgenomen van do belangrijksto onderdelen van

het in 1975 uitgevoerde prograrnrna. Een aantal nicer algemene

beschouwingen volgt hierondcr.

Bij de bedrijfsvoering van do installation deden zieh goon

ernstige storingen voor.

Een natriurnlokkage, veroorzaakt door eon lokkondc balg in het

roterende schijven circuit, veroorzaakto een vor trag ing van

een half jaar van het voor dat circuit geplanclc onderzock-

progrannma, terwijl voorts bij de beproeving van cen natrium-

zu iver ingsapparaat (cold trap) een lekkage ontstoncl.

l*'e'- trill inqsonderzock of nicer algemeen hot hydrodynamisc h

onderzoek aan de gestilleerde pijpenbundel voor nabootsing

van de stoorngencra tor met schroefvormig gewonden pijpen

levcrde belangrijke gegevens voor de st oorngenerator. Dit

onderzoek word in 1975 afgesloten en de resultaten crvan

werden geevalueerd.

Aan de eenpijps testsectie van de schroeFvorrniggewonden stoom-

generator werden warrnteoverdrachts- en daarmee verbonden

metingen uitgevoerd.

Met de evaluatie van de resultaten van deze metingen werd in

1975 een begin gemaakt. Resultaten van de in 1974 met de

stoomgenerator testsectie met rechte pijpen uitgevoerde

rnetingen werden geevalueerd. Orn te kunnen vaststellen in

hoeverre de corrosie aan de stoomzijde een rol spcelt en

tevens voor de uitvoering van stabiliteitsexperimenten zal

cen testsectie van ferritisch staal worden vervaardigd.



Heb ontwerp hiervoor kwam in 1975 grotr ncloels gereod.

Een overzichtsrapport van do in net kader van de corrosie-

en massatransport studies uitgevoerde exposities van monsters

van roestvast staal in het circuit nr. 2, nl. de runs 2/3 tot

en met 2/7 en 2/9 kwam gereed.

Do problcmen die zieh voordeclen bij de fundamontole corrosie

studies op het gebied van de vaststelling van de ovenwichton

van Systemen met Ma, Cr, Fe en 0 waren van dusdan.ige ornvang,

dat besloten werd dit onclcrzoek in de hu.idi.ge vorm niet voort

to zettcn.

Do brand in het roteronde schijvcn apparaat veroorzaaktc een

vertraging van de start van hot geplando proevenprograrnma met

m i m eon half jaar. Vorwacht wordt dal; de eersto oplosbaarheids-

proeven in het' voorjaar van "1976 zu H o n kunnen starten.

Op het gebied van de toopoon^tc mechonica werd bclangrijke

voortgang gebockt.

Orn de opgcstelde beochrijving van hot plasticLteitsgcdrag

volgens het f rac t iomodel von Besseling te verifieren v/erd

cen aantal plasticiteitsproeven uitgevoerd door de TH-Dclft.

De resultaton van doze plast ic i toi tsproeven werden geevalu--

eerd en de beschrijving werd verfijnd en waar nodig aange-

pas t.

Voor de experimenton ten bchoeve van de beschrijving van

kruip kwamen in 1975 3 in eigen beheer vervaardigdo be-

proevingsmach ines gereed voor het ondorzoek van het rnatcriaal-

gedrag onder meerassigo belastingon van buisvorrnige proof- .

stavon. Door cornbinatie van t rekbelas t ing en/of tor sie-belas-

ting en/of bolasting door inwendige druk kan hot gehele veld

van hoofdspanningon (zoals beschreven door:--i^. /- <+i )

v/orden bestreken. Door de uitvoering van dezo werkzaarnheden

voor de beschrijving van hot mat er iaalgodrag onder rneer-

assige belastingen noemt hol; ondersteunend onderzoekprogramma

- ook internationaal gezien - een vooraanstaande plaats in

op het steeds belangrijker wordende gobied van sterkte-

berekeningen van constructios voor gebruik bij hoge

temperatuur. Met name de rnogel i j kheden tot kennisverwerv ing

door uitwissoling en/of combinatie mot ciders in uitvooring



zijncle programma's vormt hier een in teressan te inogeli jk-

heid .

In net afgelopen jaar werden de workzaamheclon en heb

programma besproken met de belangrijkste projectpartners,

voornamelijk voor afstemming van de presenratie naar de

keuringsinstanties (TUV).

In 1975 word bcrjonnen mot net onderzoek naar he I; scheur-

groeigedrag in de voor SNR-300 relevante materialen. Een

eersto beprocvingsprogramma voor uitvoering 1976 word

opgestold .

B i j h o I: lassen van mot natrium vo.ron t ro in i.ndc del on w e r d

een in terescan to voortgai.g gebockt, vooral op hot gebiod

van waarnoming van hot lasproces ten behoove van afstands-

bediening.

Het belang van deze laatste twee onderworpon hangt sarncn

met de te vorwachten roparati.es Ln ruimten vvaar door de

daar hoersendo omstanclighodcn een langdurig vorblijf niet

moge.li.jk is, -door bijv. dc aanwczLgheid van natrium en/of

door het bestaan van con te hoge stralLngsachtergrond. In

1975 werd voor toopassing van het electrodenlasproccdo

van met natrium voron trein igcle del en een handleiding op-

gestold. De beproevingen om te koinen tot een goede waar-

nerning van het lasproceo werden gestart met de toepassing

van een zwart/wLt telcvisiecamera. Hierbij bleck dat de

verkregen beeiden toch niet geheel aan de verwachtingen

voldeden. De beproevingen werden vooftgezet met een

kleurentelevisiecamera. Door toepassing hiervan en het

gebruik maken van een aantal speciale technieken werd een

uitmuntend bruikbaar beeld verkregen. Het u iteinclelijke

eerste doel, namelijk het op aFstand uitvocren en

controleren van lassen, is door deze overgang een bclang-

rijke stap dichterbij c,ekomcn.

In 1976 zal do opgedane kennis leiden tot de ontwikkeling

van oen reparatietechniok, ten bchoeve van de SNR tusson-

wa rm t e w i s s e1aa r .



Het programma gericht op de vastr.tell ing van kruip-hope

rek vermoei'fng dat wordt uitgevoerd in sarnenwerking met

GfK, RCN en IA leverde in 1975 gcgevens voor de beproeving

van het materiaal 1.4948 na bestraling en vond daarin een

zekere afronding.

Van do .spo.c if ioke pro,jeo l:act iv ite it en noemen we twee activi-

teiten afzonder1ijk.

Allerecrst het inerte circuit of molybclccn circuit:, De

bouw van dit circuit bij de KMS te Vlissingcn vorderde in

1975 gestaag. Essentielc onclerdelen aan do nal:r iumc ircu ibs

werden in Apeldoorn aan eon beproeving onderworpen. Hierbij

bleck dat vooral de hoge temperatuur rnolybdoon koppclingen

met botrekking tot hun dichtheid extra aandacht vroegon.

Voor doze koppelingen werd in sarnenspraak tussen KMS en TNO

een nLeuw ontwerp opgestcld. To verwacht on valt dat na bouw

van dezo hoge temperatuur koppclingen en boprocving ervan

in eon van de nat r.iumc ircu its het gchele r,yGteern rnedio

1976 kan worden opgebouwd in Apoldoorn. De eerste beprocvingon

daarin zullen dan oind 1976 kunnen starten.

Door TNO werd rned ewer king verleend bij wer kzaamheden die in

sarnenwerking tussen Neratoorn, TMO en RCN werden verrieht

op het gebied van de s 111 rii. e von g r o t e n n, I; r i. I.I m s y s t e m e n . In

dezo studies werden tevens opgenomen; de studies betrekking

hobbend op de indeling en opzet van een zogenaamd

s t o orn g e n e ra t o r h u i s .



I. I

I. Ontwerpstudies en theoretische studios

a • P^QQ r amma "1975

1. Massatransport in natriuminstallaties

2. Hot geclrag van watorstof in natriumsysternen

3. Het boGtrijden van natriumbranden

b. j<or_tG boschr i.jvinrj van het ondorzoek en van de stand van

zakon eind 1975

"I. l-lct onderzock is gcricht op de problnmatiek van "cold

trapping" (het verwijdcren van vcrontreinigingcn on mot

name oxyden on hydroxyden uit natriurninstallatios) . Hot

belang hicrvan staat ccntraal in een groot deel van de

onclorzockingen in hot ondersteunond ondcrzockprocjrarnma .

Tf n met mei 1975 werd cen theoretisch model voor do

b • .jning van cold traps opgosteld waarin (net bepaalde

aci' amen v/ordt getracht de stoF- en v/armt eovordrach ts-

vcrschijnselen in cen goldcaliscerdc anisotherme cold

trap to beschrijven. In 1975 word con schaalmodcl van

oen cold trap vcrvaardigd. Dit model bestaat uit 3 zones

t e w e t e n :

- cen regenerat ieve warrntcwiosolaar zone met schroeF-

gewonden pijpcn, waarin het grootste gedeelte van de

ternperatuurval in de cold trap plaatsvindt.

- een reqeneratievo warmtowisnelaar zone met rechte

pijpen en

- een luchtgekoelde zone, ontvyorpen voor een deel van

de totale temperatuurval.

De cold trap is gevuld met pakketten van dun

d raad .

Na bepaling van do proccs-parameters van dit schaalmodel

zullen de eerste natriumbeproevingen begin 1976 starten.

Bijzondero aandacht krijgt do instrumentatie waarbij een

bijzondero methode wordt toegepast voor vas.tstelling van

de vii.1.1 ingsgraad met botrekking tot veron t re inigingen .



2. In heb kader van do onderv.oekingon naar net god rag van

waterstof in natriumsystemen werden in 1975 in het p.'vnp-

circuit waterstofinjectioproeven nitgevoord en de rosul-

taten ervan geevalueerd.

De volgencle rcsultaten werden verkregen:

Met wisselendo H?~monitor en circuitternperaturen word

een monitor~temperatuurcorrectiefak':or gevonden, die

verschilt van do correc t iefaktor b:.j constante circuit-

en w LGüolencic rnon i tor ternperatuur . ,°lo tsel inge wisse-r

lingon in de cold trap tempera tun r ioLdclen tot onrcgcl-

matigheden in do hi - d ist r ibu t ie in hot circuit.

Doze on regelmat igheden blevon relatief lang aanhouden.

Ook met de I) — cJ e tec tors werd nieuwe ervaring opgedaan.

l-let gcdrag van do H -tnoni tors, waarvan er con bij hot

testen ecn hoog stoornivoau bleek te hebben, werd door

enigc ingrepen drastisch verbeterd.

Apparat.uur voor het injecteren van water reap, stoom in

het vloeibare natrium word ontworpen, geoalibreerd en

boproofcl. Ecrste waterinjeetieproeven waarbij gobruik

wordt gemaakt van een injectieplaatje met eon gat van

ca. CO,um werden uitgevocrd . Ferritische injectieplaatjes

rnot kleine ui t Ü t roomopen ingen (ca.. 20 ,urn) werden aangc-

schaft on zullen bij de körnende exporirnenten worden in-

gczet.

De werkzaamheden werden onrjersteund met thooret icche

studies m.b.t. het ontstaan van waterstof In de stoom-

watcrgedcelten van circuits en do diffusie en de distri-

butie van waterstof aan de natriumzljde van do warmtewisselendc

apparaten.

Voor vender ondcrzoek van het cliffusiegedrag werd een pro-

grarnma opgesteld voor exper irnen ten in een stoomgenerator-

rnodel en rond de pi jp-pijpenplaat van een stoorngenerator.

Het ontwerp van dit stoorngeneratorrnodel voor inject ie-

exper irnent en is gestart.
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3. Voor hot onderzook naar do bestrijcling van natriumbranden

kwam een tOGLfacilite.it ter boschikking. De eersto daarin

uitgcvoerde cxporirnon ten rosul teerclen in to groto hoeveol-

hcid ontsnapponde rook, welk probleem door middel van nat-

waoacn van de rookgassen word opgelost. Hicrna werden de

ecrstc blusexporimonten uitgevoerd, die tot half 1976

zu 1 ].on cluron .



11.1

11 Fysisch on mechanisch onclerzoek •

a. Programma 1975

1. Stromingstechnisch ondorzook naar het ontstaan van

trill ingen in pijpcnbundols .

2. Warmteoverdrachl:, drukval en beldynamica in stoom-

gencratoren.

3. Werkzaarnheden rncl; betrokking tol; pornpon twikkeling.

Ontwikkcling van lagers en afdichtingen. Berekenings

e voor hot dynamisch gedrag van pompen.

b. Korbe beschrijving van hob onderzoek en de stand van

zakon e Lncl 197 5

1. Voor de vastsbelling van het optrcclen van Fluctucrcncle

krachton in pijpcnbundols worden rnotingen uitgevoerd

met wisselende spocdhoekon en steekdiameter verhoud Ingen.

Do rnctingen lie ten zion dat de verhoud ing: rnassa, van de

pijp staat tot toogevoogdc rnassa, do grootte van de

flue t uerende krachten be'Invloedt. De f luc tucrencle

krachten werden met ruwwcg eon faktor 2 vcrrnindcrd.

Vordere evaluatie zal in 1976 plaatsv inclen. Voor het

ontwerp en voor de berekening van drukval in pijpen-

steunroostors zijn richtlijnen opgesteld.

2. Voor de Studie van warmteoverdracht, drukval, stabilL-

teit on beldynamica in stoorngencratoren werden metingen

uitgevoerd in do schroePgewonden testsectie en de rechte

pijp testsectie.

De metingen werden begelcid door theoretische studies.

In de schroefgewonden testsectie werden in 1975 rnctingen

naar beldynamica, warmteoverdracht en drukval uitge-

voerd orn te körnen tot de vaststelling van warrnteover-

drachts- en stabil iteitscorrelaties.

Resultaten van eerder uitgevoerde metingen in de rechte

pijp testsecties werden geevalueerd.
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Het ontwerp van een ferritische rechte testsectie, waar-

mee stabil!tcitsmetingen en metingon gericht op do bo-

paling van corrosie aan de stoomwaterzijde zullen worden

uitgevoerd, kwam grotendeels gereed. De begoleidencle

theoretische studies leidden tot een verificatie van

een eerder opgestelcle correlatic rn.b.t. het punt waar

koken voor het eerst optreedt. Met doze corre-

latic wordt nu een groot gebied van condities bestrcken.

Verdore resulbaten van in 1975 uitgovoerde studies:

- Bes tucler ing van de conclities in de rechte pijp stoorn-

generator tijdens koudc on hete start gaF als resul-

taat clat er tijdens doze conditics een tendons naar

dynamische ins tabili teil; bestaat.

«Na verificatic bleck dat de na triurnzi jd ige warrnteover-

dracht scocf ficicnt in eon annulus en do intrcdo effekton

aan do na triurnzijde van de rechte pijp do warmteover-

drach I sme !: ingen niet bexnvloeden.

-Analyse van dc snelle beldynamica films lecrde dat do

opgostelde correlatie do vergelijkbarc llteratuur-

gegevons binnen een 10% fouten grens volgdo.

In 1974 uitgevocrcle s tabil ite.L tscxper irnenten in de rechte

testsectie bij stromingscondities die liggen ondcr 30%

van do SNR vollast condities werden geanalyscerd en ge~

cor releord.

3, Met ccn voelgrocvig lager werden experimenten onder sta-

tische en dynamische bolastLngscondities uitgevoerd.

Do resultaten werden gccvalueerd en vergeloken met eon

bestaand computer prograrnrna.

Bovendien werd een lager met 24 cjroeven vergeleken met

een lager met 96 groeven. (Do experimenten werden uitge-

voerd met een lager met 96 groeven).
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Enkele resultaten van het onderzoek zijn:

- Er bestaat eon goede ovcreonstemming tussen theorie

en exper imenton be treFfencle de capacitc.it bij statische

belas'cing. De hoek tussen de belastings- en de ver-

plaatsingsvector bij de experimentcn overtreft de be-

rekencle v̂ yaarcJe met eon faktor 2.

-r Er bestaat een goecle ovoreenstcrnming tussen experimenten

en berekeningen betrefFendo de stijfheiclocoefFicienten

bij een läge hydro-dynamische drukopbouw.

- De demp.ing-coc FFic ion ten worden door het computer-

prograrnma onderochat.

- De resultaten van exporimonten met con lager met 24

groeven zijn gelijk aan die met een groot aantal groeven



III. Ma be rial en

a . Programing 1975

1. Eigcnschappen vein SNR construe t iemater ialen bij hoge

temperaturen en bij lange cluur.

2. Corrosie- on depositiconderzoek

3. Lagermaterialon voor natriumpompen.

D • Korte bGGchrijving van het: ondorzoek on do stand van

zakon eind 1975

Eigenschappcn van SMR conn t rue I; ioma I:er iaJ.on b L j hoge

t empcratu ur en hi. j 1 a n rj e cl u u r

Dit programma bevatte als onderdclen:

a. hogo rckvermooiing en kruip van gelasbc vcrbindingen

van het staal 1.4943

b. idem voor staal 1.6770

c. a I"" name van de 0,2% rekgrens in staal 1.6770 j

d. de lange cluur beproev Ingen van de stalen 1.4948 en

1.6770

e. invlocd van natrium op de mechanische eigenschappon

van stalen.

Ad a. De werkzaarnheden van TMO op het gebied van hoge rek-

vermoeiing en kruip van gelaste verbLndingen van het

staal 1.4948 rnaken deel uit van een geznmonlLjke onder-

zockprograrnma dat wordt uitgevoerd door GfK, RCN, IA

en TMO en dat tussen de partners gewoonlijk wordt

aangeduid als het GRIM-programma.

Dit GRIM-programma mikt op vaststelling van de curnu-

laticve schade-offectcn ten gevolgc van kruip, ver-

rnoeiing en bestraling op het cons t ruct iemater iaal

1.4948, in condities van levering.
0

De calibratie van de vennoeiingsmachines bij 550 C

met de GRIM partners die in 1975 werd uitgevoerd liet

slcchts acceptabel kleine afwijkingen zien van de

af zondcrl i j ke mee tresul taten . Eon programrna voor het

onderzoek van do interactie tussen kruip en
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vermoe i'lng wend gestart.

Ad b. Met programma mikt op vaststelling van de kruipsberkto, kruip-

cluc t iliteit, de gevolgen van veroudering op de ducti.libo.it en van

dynamische belastingen van uitgangsmateriaal en van gelaste ver~

bindingen. Heb groobste cleel van de beproevingen word in 1975 uib-

gevoerd waarbij een goeel inzicht wend verkregen in heb kruipgedrag

van het rnaberiaal '1.6770. (-let LCF-beproev ingspnogramma werd voort-

gczet. Dij de beprooving van lasverbindingen werd slechbs eon ge-

ringe voorbgang geboekb; veroorzaakt door heb afwijkende plastische

gedrag van het lasmebaal.

Acl c. In do stuclie omtrenb do afname van de 0,2% rekgrons van het rnatoriaal

1.6770 wordt de invloecl op do rekgrens besbudeerd, die heb govolg

is van oxpos.it ie bij verhoogcle t omperabu ren voor tvlooiend uib

warmtebehandel ingen gedurende de Fabricagc of uib oxposibic bi.j de

gcbruikebomperatuur. Van deze beproevingon kwamon de rosultatcn van

de kr ir.balgroc Lmet ingen besch ikbaar; evaluatic zal in 1976 plaats-

v Lndon . s
j

Ad cl. De latige-duur bcproevi.ng van de sbalen 1.4948 en 1.6770 LG gorichb

op vaststolling van de duetilibeib na zeor lange expos Itieduur.

Heb onderzoek naar heb gedrag van 1.4948 bereikbe cen onderzocktijd

van 32.600 uur. Voor gelasbe verbLndingon 5000 uur. De resultaten van

hoge rekvormoei'ingsbeproev ing van 25.000 en 30.000 uur vcrouderd

bas Lsrnater iaal werden geevalueerd. Een prograrnrna op 1.6770 v/erd

uibgevoord tob ca. 13.000 uur.

Acl. e Voor heb onderzock naar de invlood van natrium op de mechanische

e igcnbchappon van stalen v/erd in sarnenwerk ing. me t dc pro j ek tpartners

ecn boproov ingsprograrnma opgesbeld. Naar de meest wenselijke vorm

von de boproevingssbukken werd een onderzoek ingcsbeld. Een eersjbo

s?rie cxemplaren werd vervaardigd. Beproevingen hiermede gaven hoop-

voile rcsul taten. Een serlc proefstukken werd vervaeirdigd waaraan in

1976 boproevingen in een van de natrium circuits zullen plaatsvinden

2. Corrosio en doponibioonderzoek

Heb onderzook in heb ondersteunend programrna ornvab de volgende delen:

a. CorrosLe van cons b rue b iernater ialen in natrium

b. Fundarnen teel corrosieonder zoek in natrium.
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Ad a. Het ondcrzoek met be trekking tot de corrosie van constructie-

materialon in natrium was gericht op het verkrijgen van

technische gegevens over de corrosiesnelheid van austenitisch

en fcrritisch roestvast staal en over het depositie-

gedrag van corrosieproducten op austenitisch en ferritisch

roestvast staal. Als procesvariabelen werden daarbij ge-

hanteerd do ternperatuur, het zuurstoFgehal te en de

na triumsnelheid.

In 1975 worden de resultaten van eorder uitgevoerde proeven

geevalueerd. Hiorrnede word een bruikbare rnoclclbeschrijving

verkregen van het corrosio- en het depositiegedrag van

austenltisch en Fcrritisch roestvast staal.

Ad b. Het fundament eel corrosieonderzoek bevatte de onclcrwerpcn :

- de bonw van eon Lnerte krinrjloop

De bouw van hot uit ecn inert rnateriaal (molybdecn) te

vorvaard igen circuit vorderde goed . Eon rnolybdcen strorningo- s

meter en een tnolybdoen eiec t ro-rnagnct ischo rorn worden

ciotcst. Tests aan do lagc temperatuur mo]ybdoen koppe-

lingen zu lien tot in '1976 duren,

Nadat do resultaten van beproevingen met een hoge tern-

peratuur koppoling niet iicvredensteilend waren, word

het ontwerp aanrjopast. Een prototype hogc temperatuur

koppcling zal worden vervaardigd en in het begin van 1976

worden get es t.

- do bouw van eon rotorend scht.jven apparaat

Do meting hierin berust op het principe dat de oplossing

van rnetalen te beschrijven is inclien ze in con gcdefinicerd

s t romingsvelcl plaa tsv indt, zoals dat bij sch i j f rota t ic

ontstaat. Hierdoor is onderclrukk ing van andere strorningen

(zoals ten gevolge van conventieverschijnselen) nod ig,

waarvoor een zeer bovredigende oplossing werd gevonden

door midclel van een natriurnvat voor oplosproeven en een

omhullend vat dat met kalium is gevuld om het axiale

t ernperatuu rsversch il te l.'operken.

Na eerste beproevinyen begin 1975 trad med lo '75 lekkage

van pen bälg op. Reparatie van de hierbij ontstane schade

duurde tot eind 1975. Verwacht mag worden dat na

be pal iriq van onkele parameters do norote proeven mot

zuivor Ijzer in hot voorjaar van 1976 zulLon starten.
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- ondorzock in de corrosic circuits 2, 11 on 12

Het onderzoek is gcricht op het opr.tellen van kwantita-

tieve theoretische mode lien voor hot corrosio- en

cloposi t iegedrag van austenit iscli on Ferritisch rocstvast

staal en het depositiogedrag van vorschoidone radio-

actieve verontrcinigingen die van belang zijn voor de

contaminatie van componenten in het prirnairc systecm.

In 1975 werd vorder gogaan rnct hot onclerzock naar cle

invloed van subotraat materiaal op do depositiosnclheid

van de olernonton Fe, Cr, Mi en Mn, uiteraard bij do ge-

bruikolijke invloedsgrc-itheden ( tcrnperatuur, zuurotoF-

gehalte en strorningssnoineid) . In 1975 werden in hooFd-

zaak chroom on rnangaan als substraat materiaal onder-

zocht.

1-fl.qcrmator Laien voor natriumpompen

In dit programrna worden cle e Lgenschappen van bestaando en

exper imen tele lagcrrnater ialen en speciaal het t r ibo.logisch

gedrag in natrium ondcrzochl:. Uit do beprocvingen in 1975

kon worden geconcludeerd dat het mogelljk is een bruikbaar

cermet op austenitisch roestvaststaal oppervlak aan te

b r c n g 0 n .
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IV. Tocn.opa.ste mechanica

Korte berschrij ving van het' ondcrzoek en van de sl'.ancl van

zaken eind "1975:

Ondcrzoek van de mechanische oigenschappcn van de ma I: e rial on

1.4948 en '1.6770 on den mult [-axialo belastingsconditi.es .

Dit onderzoek is gericht op de bepaling van hot plast icitei ts--

en knuipgodrag van construe!; iestalen (met eon nadruk op 1 .494 8)

onder rneerassige belast ingncond It ies . U J. teindel i jk docl van het

onderzoek is te komen tot besohrijving van het plasticiteits-

resp. kruipgodnag mot behulp van het zogcnaamde fractiomodol van

Besseling .

Do opgestelde beschrLjving word aan de hand van een aantal rneer-

assige beproevingen goverifiecrd en waar nodig aangepast. Hot

bloek dat indi.cn wissclingen in de belasting werden aangebracht

het mat er iaalgedrarj met hot frac t ie-model veel be tor kon worden

benaderd dan met 'net; z.g. kinematisch verstevigingsrnodol .

Experimenten ter vaststelling van dc kruip parameters bij hot

Fracticmodel voor 1.4948 zijn afgesloton. Twce-assige bo-

proevingen worden mornenteel uitgevoerd bij hoo Fdbclas t ings-

vcrhoudingon van -1 tot 0; torv/ijl apparatuur voor hoofdbe-

lastingsvcrhoudingen van 0 tot +1 spoedig beschikbaar zal komen.

Een serie van 12 compacte proefstukken werd monotoon belast om

de waarde van de C.O.D. bij de aanvang van ductile scheurgroei

te bopalen. De experimenten zullen In 1976 worden geUvalucerd.



• Vei"b incl ingst ochn ioken

a • Körte besahri.ivinq van hob onderzoek en van de stand van

zaken eincl 1975

"' • Lasbaarhcid ViCin mob natrium veron bre j.niqde dolen

Lasproeven in aanwezigheid van dünne lagen "vers"

natrium aan de tegenzijde van de las werden met

vorschillencle lasproccsscn uitgevoord.

Een hanclleiding voor de lasprocedure met olcctrodcn

werd opgos teld.

2. Op afsband hodienon van hot lasproces

Doel is vast te stellen of ocn lasbad op afstand

op zodanige v/ijzo kan worden waargcnornen dab de

voov een gocde laskwalitoib benodigdo ingrepen

in hot lacproces op afstand kunnon worden uitgevoerd.

De eorsbe exper Lmon ton v̂ crden uitgovoerd mot bohulp van

een zwart/wib videocamera. Laber word ovcrgogaan op

een klouren belcvisiccamera, waarrnodo vcel betöre

rosulbatcn konden worden bcrcikb. Gocde obscrvatie en

konbrolc van do doordrincjing van do las zijn mogelijk,

ook kan direct na heb leggon van con las do juist ge-

re3d gekomen las v/orden gekontrolecrd en waar nod ig

gerepareercl.

Voor 1976 is een prograrnma voorzion voot1 op aFstand

bediend roparatielassen van een gedeclte van een tussen-

warmtewisselaar.

3 • Detect.io van natrium ro s ben

Om te kunnen vaststellen of het rnogclijk is een repara-

bielas uit te voeren is het noodzakelijk do aanwezigheid

van achtergeblevon natrium te kunnen detectcren.



Met behulp van ultrasone technieken wercl in 1975 hier-

toe onderzock uitgevoercl. Het bleek mogelijk met deze

technieken natrium-res ten to detecteren. Enkele ver-

rijningen op de toegepaste methoden zullen in 1976

worden aang eb rac ht.


