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Aanvrager: The Babcock & Wilcox Company, Sew York, lew lork, Verenigde 
Staten van Amerika 

Korte aanduiding: Inrichting voor het onderzoek naar defecten in de struc-
tuur van radio-actieve brandstofstaven en werkwijze voor 
het ondersoek naar deze defecten» 

De uitvinding heeft betrekking op een inrichting voor het onderzoek 
naar defecten in de structuur van radio-actieve brandstofstaven. De 
uitvinding heeft tevens betrekking op een werkwijze voor het onderzoek 
naar defecten in de structuur van dergelijke staven. 

De uitvinding is in 'het bijsonder geschikt voor het vinden van 
lekkende brandstofstaven binnen in een nucleaire reactorkern en dergelijke. 

Kernreactoren voor energie-opwekking, voor onderzoek en voor andere 
doeleinden vereisen een kritische concentratie splijtbaar materiaal. Deze 
concentratie- of reactorkern- bestaat vaak uit een reeks lange, slanke, 
holle metalen staven of bekleding (cladding), waarin per staaf een stapel 
brandstofpellets is aangebracht» De pellets die het meest regelmatig 
worden toegepast bestaan uit uraniumdioxyde (iTÔ )» 

Tijdens het bedrijf van de reactor absorberen enkele van de splijt-
bare uraniumkernen in deze brandstofpellets neutronen waardoor de respectieve 
uraniumkernen in twee nieuwe kernen worden gespleten ieder met ongeveer 
de helft van de atomaire nassa van de oorspronkelijke uraniumkern. Deze 
nieuwe kernen, dis vaak radio-actief zijn, moeten binnenin de 02huller.de 
netaaistaaf blijven. V/annoer deze radio-actieve materialen zouden ontsnappen 
uit de structuur van de brandstofstaaf zou dit tot ernstige veiligheids-
problemen kunnen leiden of in elk geval tot de noodzaak een lastigs en 
dure reiniging uit te voeren, 

Ss heersende omstandigheden in de kernen van kernreactoren verergeren 
dene toestand nog. Zo kunnen hoge temperaturen, drukken en sterke straling 
binnenin deze kern oorsaak sijn van een af en toe optreden van schade aan 
de br&ndstaven in de vora van isle ine scheuren in de bekleding, 

3ij een natto reactor net water onder druk wordt bijvoorbeeld het 
primaire koelaiddel of het water onder druk dat de warste uit de reactor 
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kern afvoert, onderzocht ten aanzien van zijn radio-activiteit» Een 

aanzienlijke toename in radio-activiteit van dit water gerekend vanaf 

een bepaald van te voren ingesteld niveau is een indicatie voor de aan-

wezigheid van een of meer beschadigde brandstofstaven binnenin de 

reactorkern. Deze conclusie is gebaseerd op de veronderstelling dat 

deze extra radio-actieve verontreinigingen waarschijnlijk vrijgekomen 

zijn door lekkage uit een brandstofstaaf en êaarbij terecht gekomen zijn 

in de omringende stroom stromend water» 

Wanneer men een ongewenst hoog niveau radio-actieve verontreiniging 

vaststelt in het primaire koelmiddel, moet de reactor stopgezet worden 

en moeten de afzonderlijke brandstofstaven worden onderzocht om te bepalen 

welke staaf of staven beschadigd zijn zodat deze vervangen kunnen worden» 

Het inspecteren van deze staven, in het bijzonder in een kernreactor, is 

zeer moeilijk en zeer duur» Zo moet bijvoorbeeld het zware roactordruk-

vat worden geopend, moet ieder van de bundels van 200 of moor brandafcof-

staven waaruit de afzonderlijke brandstofelementen waarvan de reactor-

kern is opgebouwd worden verwijderd uit de kern en afzonderlijk worden 

onderzocht om te zien of er een beschadigde brandstofstaaf aanwezig is. 

Hierbij wordt aangetekend dat commerciële kernreactoren wel 36000 of 

meer brandstofstaven in hun kern kunnen bezitten. 

De concreet toegepaste inspectietechniek die gewoonlijk wordt 

toegepast staat bekend als "sipping",, Daarbij wordt het brandstofelement 

aangebracht in een "sipping can" en wordt water of lucht door het 

geheel van de brandstofelementen gepompt» De vloeistof öf het fluïdum 

stromend vanaf het geheel wordt onderzocht ter bepaling of straling 

aanwezig is« Vanneer een geringe hoeveelheid straling in de vloeistof 

of het fluïdum aanwezig is vijst dit op de mogelijkheid dat hetzij een 

beschadigde brandstaaf aanwezig is in het brandstofelement dat wordt 

onderzocht of'dat de vloeistof van de staven radio-actieve verontreinigingen 

afspoelen die aan het oppervlak van de staven gehecht waren» Kaast 

dsze twijfelachtige indicatie bestaat verder nog de mogelijkheid dat 

eün staaf die onder normale omstandigheden in de reactor lekt niet lekt 

onder da omstandigheden in de sipping can» 
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Volgens een andere techniek -wordt iedere afzonderlijke brandstof-
staaf uit het geheel van het brandstofelement verwijderd. Dit is natuurlijk 
moeilijk en tijdrovend in het bijzonder wanneer de brandstof die wordt 
onderzocht gedeeltelijk gebruikt is of verbrand is en een dusdanig hoog 
stralingsniveau afgeeft dat het verwijderen van de brandstofstaaf uitge-
voerd moet worden achter stralingsschensen met bedieningsorganen die op 
afstand werken» 

De betreffende staaf wordt hermetisch verzegeld in een houder met 
een. kamer of plenum om eventuele splijtingsprodukten te accumuleren die 
uit een staaf kunnen lekker.» Ben stralingsdetector is op enige afstand 
van en gedeelte van het plenum aangebracht met behulp van een stralings-
absorberend scherm dat een doorgang of collimator bezit die de stralings-
detector richt een gedeelte van het plenum dat wordt onderzocht. Op •n 
deze wijze wekt de detector een elektrisch signaal op in respons op enige 
aanwezige .radio-actieve splijtingsprodukten die uit de brandstofstaaf 
ontsnapt kunnen zijn» Daarbij is een abnormaal hoog stralingsniveau in 
het plenumgedeelte een indicatie voor een mogelijke breuk in de brand-
stofstaaf» Deze speciale techniek berust dus ook op de detectie van 
splijtingsprodukten buiten de bekleding van de brandstofstaaf» Wanneer de 
brandstofstaaf die wordt onderzocht tijdens gebruik van de reactor lekt 
maar niet lekt bij het onderzoek, kan een brandstofstaaf die eigenlijk 
beschadigd is door de controle glippen» 

Kej; betrekking tot de detectie van deze radio-actieve splijtings-
produkten wordt opgemerkt dat een aantal radio-actieve elementen -stralen v 
emitteert. In vele gevallen begitten deze ^-stralen energiewaa'rden die 

y 
uniek zijn voor één bepaalde isotoop van het betreffende element bijvoor-
beeld Xe J of het isotoop van het element xenon met een atomaire massa 
tui 123 eenheden, emitteert een karakteristieke ^-straling van 0,085 million / \ u 
Gloktron velt (.KeV) energie* Do halfwaardetijd van deze bepaalde isotoop 
bedraagt ongeveer 5/3 dagen. Dat wil zeggen dat in een periode van 5,3 

A "K" 

ae helft van het aantal aanwezige Xe atomen in een bepaalde 
hooveelheid ieder een 0,035 KeT W-straling geëmitteerd zou hebben» In 
verband met de vri^el geheel "random" aard van de ^-stralingeaissie door 
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radio-actieve kernen, is het noodzakelijk, om de aanwezigheid en concen-

tratie van een bepaald materiaal duidelijk vast te stellen, dat de 

detector een bepaald monster gedurende een voldoende lange tijd onderzoekt 

om een statistisch significant aantal gedetecteerde ^-stralen te accumu-

leren met een energie die het materiaal dat wordt onderzocht karakteriseert. 

Deze statistische bepaling hangt van een aantal variabelen afïde gevoelig-

heid van de detector, het ondergrondstralingsniveau en dergelijke. Het 

is echter een probleem dat specialisten voor nucleaire instrumentatie met 

succes hebben aangepakt gedurende vele jaren. 

. Uiteraard heeft men een stralingsdetector die gevoelig is voor de 

energie van de opvallende '^-straling; nodig voor dit soort werk. Ge-

woonlijk bezitten kristal scintillatiedetectoren en halfgeleiderdetecto-

ren deze bijzondere eigenschappen. Meer in het bijzonder reageert een 

halfgeleiderdetector die een "lithium drifted germanium"-kristal of 

kristalgedeelte bevat, op een opvallende Jf-straal door opwekken van een • 

elektrisch signaal dat relatie vertoont met de afgegeven energie door de 

ƒ-straling in de kristalstructuur. Het elektrische signaal, dat ao wordt 

opgewekt wordt verwerkt om de opgevallen stralingen te identificeren. Een 

op zich bekend elektrisch systeem met versterkers en pulshoogtediscrimi-

natoren isoleert de signalen die de "̂-stralen in het van- belangzijnde 

energietraject identificeren. Ieder van deze geïdentificeerde signalen 

wordt aangeduid als een "telling" en wordt toegevoegd aan een cumulatief 

totaal van deze tellingen om zo een indicatie te verkrijgen van de aan-

wegigheid van het geassocieerde isotoop en onder geschikte omstandig-

heden om een verdere indicatie te krijgen van de concentratie van het 

isotoop in het betreffende monster. 

De stand van de techniek biedt dus enkele mogelijkheden voor het 

detecteren en identificeren van beschadigde brandstofstaven. Deze bekende 

werkwijzen zijn echter alle tijdrovend, inefficiënt en leiden vaak tot 

twijfelachtige of onbetrouwbare resultaten» Er bestaat dus grote behoefte 

aan een verbeterde werkwijze voor het identificeren van beschadigde 

brands t ofs teven„ in het bijzonder wanneer deze zich binnenin het reac-

tordrukvat bevinden. 
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Dese en verdere problemen inherent aan de "bekende stand van de 

techniek zijn grotendeels overwonnen met behulp van de uitvinding. De 

inrichting volgens de uitvinding heeft het kenmerk, dat deze bestaat 

uit een stralingss child met een daarin gevormaë'lïcl^ffator, een detector 

gevoelig voor stralingsenergie binnenin het schild en in een lijn gericht 

met de collimator, die een signaal kan vormen dat ten minste een radio-

actief materiaal in de brandstofstaaf karakteriseert en een orgaan om 

de collimator en de detector te richten ten opzichte van de brandstofstaaf. 

De werkwijze volgens de uitvinding heeft het kenmerk, dat een 

detector gevoelig voor stralingsenergierrwordt gericht ten opzichte van 

één van de brandstofstaven en de stralingen geëmitteerd door de staaf die 

ten minste één van de radio-actieve materialen binnenin de staaf karakte-

riseren telt om so te bepalen of het radio-actieve materiaal in de staaf 

gebleven is. 

Meer in het bijsonder heeft de uitvinding betrekking op een detec-

tor gevoelig voor stralingsenergie die is aangebracht in een afgeschermde 

houder, uit ijzer of een soortgelijk materiaal. Se afscherming is voorzien" 

van een kleine collimerende tunnelvormige opening waardoor straling komend 

uit slechts 6én richting bij de detector kan komen. De collimator is 

gericht ton opzichte van do bovenzijde van 66n van do brandstofstaven en 
wordt gedurende een voldoends lange tijd zo gericht gehouden om een 

statistisch goede accumulatie van tellingen te registreren om de aanwezig-

heid van bepaalde concentratie radio-actieve splijtingsproducten binnenin 

da bekleding van de brandstofstaaf vast te stellen. Wanneer de juiste 

concentratie splijtingsprodukten of een bepaald splijtingsprodukt binnenin 

de bekleding worden r.registreerd door de detector,mag men aannemen dat de 

structuur van ds brandstofstaaf niet beschadigd is, Vanneer het bepaalde 

splijtingsprodukt binnenin da brandstofstaaf aanwezig is in een concen-

tratie Kinder dan e«r. bepaalde standaard in afhankelijkheid van ds toe-

passing en belichting van de betreffende staaf, mag men aaraxeaea dat ce 

staaf die wordt onderzocht gebroken is en wat splijtingsprodukten heeft 

vrijgelaten, 

3ij de uitvinding observeert de afgeschermde en gecollimeerde 
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detector de concentratie van splijtingsprodukten binnenin de brandstof-
staaf waardoor een aanwijzing wordt verkregen voor de gaafheid van de 
brandstofstaaf, die onafhankelijk is van het vermogen van de staaf om 
splijtingsprodukten af te geven aaa een testmilieu tijdens het onderzoek, 

5 Verder kan de afgeschermde en gecollisieerde detector worden beves-
tigd op een besturingsinrichting die de collimator en de detector selec-
tief richt ten opzichte van de uiteinden van de verschillende brandstof-
staven waaruit de brandstofelementen in een reactorkern zijn opgebouwd 
of in een brandstof-verwerkings- en opslagkanaal,, Op deze wijze kan de 

10 structurele gaafheid van iedere brandstofstaaf worden bepaald door direct 
onderzoek zonder dat de afzonderlijke staven uit de reactorkern of de 
brandstofelementopstelling verwijderd behoeven te worden,, 

De uitvinding wordt toegelicht aan de hand van de volgende twee 
figuren die een voorkeursuitvoeringsvorm van é uitvinding toelichten; 

15 Figuur 1 is een perspectivisch aanzicht van een inrichting volgens 
de uitvinding sn 

Figuur 2 is een perspectivisch aanzicht van een schematisch diagram 
dat geschikts detoctor-eollimater-brandstofstaafposities volgens de 
principes van de uitvinding weergeeft, 

20 De uitvinding wordt verder toegelicht aan de hand van figuur 1• 
Een brandstofelement 10 bestaat bijvoorbeeld uit een rij evenwijdige,op 
een afstand van elkaar aangebrachte, brandstofstaven 11 die opeen juiste 
onderlinge afstand worden gehouden met behulp van dwars aangebrachte 
roosters 12„ Gewoonlijk beaitten de brandstofstaven 11 leder een dunne 

25 buitenste metaalbekledingslaag die een verticale kolom nucleaire'brand-
stofpellets omsluit en een open ruimte of plenum om daarin de brandstof-
staaf druk- on splijtingsgassen op te nemen» 

Het brandstofelement 10 is voorzien van bovenste en onderste 
stukken, respectievelijk 13 en 14» Deze stukken hebben verschillende doel-

de einden met betrekking tot g© stabilisering van de brandstof staven, het 
aanbrengen van het brands t of element p de stabiliteit en het verwijderen in 
de reactiekern en dergelijke* Voor de uitvinding is alleen van belang dat 
hot "aovonstö otuk 15 inwendig een min of meer open roosterwerk vormt dat de 

>-> 7 A 7 
/ :,• 'l v U J 
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dvarse uiteinden van de afzonderlijke brandstof"taven vrij laat of r-V - — 

duistert of erover uitsteekt of afschermt. 

Ter toslichting is in figuur 1 het brandstofelement 10 af zonder'i;"-

weergegeven,, In praktijk echter kan de uitvinding zoals hieronder na? e--

beschreven worden uitgevoerd bij een brandstofelement 10 nadat dit in 

een reactorkern of in een roer sterk radio-actieve omstandigheid is toe-

gepast, Om het personeel tegen de fysisch schadelijke effecten van deze 

straling te beschermen, moet het brandstofelement 10 op de juiste wijzo 

worden afgeschermd, 3ij een waterdriikreactor bijvoorbeeld levert een 

waterlaag net een diepte van ongeveer 6 meter tussen het brandstofelemen4-

10 en het personeel een voldoende stralingsbescherming, Verder is het 

mogelijk de afzonderlijke staven 11 in het brandstofelement 10 te 

inspecteren volgens de principes van de uitvinding terwijl het brand-

stofelement een deel uitmaakt van een grotere groep brandstofelementen 

die de reactorkernen vormen. 

Boven het bovenste .stuk 13 en algemeen gericht met het brand-

stofelement 10 is een min of meer cylindrisch stralingsschild 16 aange-

bracht, De verticale as van het cylindrisch schild 16 (niet weergegeven 

in figuur 1) is min of meer op £ón lijn met een nauwe collimator 17 die 

een doorgang vormt die loopt van het dwarsuitcinde 20 van het schild AS 

dat zich het dichtst bij het bovenste eindstuk 13 bevindt tot een 

vrijwel centrale holte 21 binnenin het schild waarin een stralingsdetec-

tor 22 met een hoog oplossend vermogen, gevoelig voor stralingsenergie 

ia aangebracht waarvan eenl!lithium-drifted germanium"halfgeleiderdetec-

tor een voorbeeld is. Verder is het in dit opzicht vaak nodig detectoren 

van dit soort tot buitengewoon lage temperaturen te koelen. Cm een 

dergelijke koeling tè verkrijgen wordt de detector v^ek aangebracht in 

sen speciaal gevormde Bcwcir vat dat een reservoir vloeibare stikstof 

of iets dergelijks vormt. Bit betekent dat niet alleen de detector 22 

in het schild 16 is aangebracht maar dat het schild ock een niet weerge-

cc-ven koelorgaan bevat t-n geschikte elektrische bindingen voer de detec-

tor, die eveneens rist zijn ïroergsgeven. 

Het ?4child 'C cn co uc.arr.sc verbonden stralingsdetector is aan,~c-
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bracht en gericht ten opzichte van ieder van de afzonderlijke brandstof-
staven 11 in het brandstofelement 10 via een besturingsinrichting 23 die 
in figuur 1 schematisch is weergegeven met behulp van een paar loodrecht 
op elkaar staande pijlen* De besturingsinrichting kan het schild 16 bij-
Voorbeeld in twee richtingen boven de brandstofstaven 11 in het brandstof-
element 10 bewegen om het schild in de juiste positie te brengen hetzij 
door een regeling met de hand reagerend op een optische uitrichting of 
automatisch volgens een van te voren bepaalde plaats van de brandstof-
staven in het brandstofelement met betrekking tot één of meer ingestelde 
referentie-indices» 

In figuur 2 is een 'gedeelte van de bovenzijde van enkele van de 
brandstofstaven 11 'in het brandstofelement 10 volgens figuur 10 weergegeven 
Het bovenste eindstuk 13» eveneens weergegeven in figuur 1ff is niet 
weergegeven in figuur 2 om de wijze van richten van <fe collimator zoals 
hieronder beschreven,te verduidelijken. De brandstofstaven 11 bestaan 
iéder uit een stapel brandstofpellets 24 die omhuld zijn door dunne 
buizen 25 van aluminium, roestvrij staal, zirkonium en dergelijke» Ieder 
van deze buizen 25 is bovendien hermetisch afgesloten met einddoppen 
26, Zoals weergegeven in figuur 2 vullen de stapel brandstofpellets 24 
het inwendig volume van de hermetisch afgesloton buizen 25 niet geheel 
maar eindigen deze stapels op een van te voren bepaalde afstand onder 
de einddoppen om so een plenum 27 te vormen waarin de bij de splijting 
gevormde gassen en dergelijke kunnen worden opgenomen» Xenon en in het 

133 
bijzonder de radio-actieve Xe isotoop is een typisch splijtingspro-
dukt gas dat zich in plenum 27 zal ophopen. 

Wanneer bij hst uitvoeren van de werkwijze volgens de uitvinding 
de 0,085 MeV Jf-straling die deze xenon-isotoop karakteriseert wordt gekozen 
voor het onderzoek naar beschadigingen aan de brandstofstaven, kan de 
collimator 17 (figuur 1 )in het stralingaschild 16 verticaal worden gericht 
met de longitudinale as van één van de buizen 25» zoals weergegeven in 
figuur 2, Bij dese opstelling kunnen alleen die ̂"-stralen die naar de 
detector algemeen gericht met en binnenin projectie 30 van de collimator 
dooi- hot plenum 27 een dotootorrespons opwekken» De stralingsenergie 
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discriainatie-scfcakelingen verbonden net de detector verwijderen de opvol-

gende stralingssignalen van de detector die niet overeenkomen met de onder-

zochte 0,085 MeV instralen. Die signalen die door de discriminatie-

iï 

schakelingen worden geleid worden geregistreerd om de cumulatieve tellingen 

5 weer te geven betreffende stralingsenergie. Deze cumulatieve telling 
* ̂ sK 

is natuurlijk gerelateerd aan de Xe' -concentratie binnenin het plenum 

27. 133 

llatuurlijk is de tijd gedurende welke de Xe -tellingen moeten 

worden gesommeerd een functie van de specifieke telstatistiek die de 

10 betreffende brandstofstaven karakteriseert. Zoals hierboven aangegeven 

zijn deze statistische bepalingen tct op zekere hoogte afhankelijk 

van de gevoeligheid van de detector, de ondergrondstraling endergelijke 133 en van de te verwachten concentratie Xe in een bepaalde brands tofstaaf« 
133 

Dientengevolge kan men wanneer een Ispaald aantal geaccumuleerde Xe -

15 tellingen niet wordt verkregen uit een afzonderlijke brandstofstaaf bin-

nen een bepaalde tijdsperiode, net redelijke zekerheid concluderen dat 

133 

de Xe gasconcentratie in het plenum 27 beneden het niveau ligt dat 

men van een goede brandstofstaaf zou kunnen verwachten» Onder die 

omstandigheden is het waarschijnlijk dat de onderzochte brandstofstaaf 133 

20 een lek heeft waardoor het Xe uit de brandstofstaaf kan stromen in 

plaats "ffiar dit zich in plenum 27 verzamelt» 

V/anneer daarentegen de geaccumuleerde tellingen overeenkomen met 

of groter zijn dan de gestelde standaard mag men aannemen dat de splijtings-

produkten niet uit de brandstofstaaf gelekt zijn en dat de staaf gaaf is, 

25 ïlet de inrichting volgens de uitvinding en met de werkwijze volgëns de 

uitvinding kan men het al dan niet gaaf zijn van brandstofstaven bepalen 

via een directe meting van de splijtingsprodukten. binnenin de staaf. Dit 

contrasteert met de twijfelachtige resultaten bij de bekende stand van 

do techniek die op enige wijze berust op een onderzoek van splij-

tingsprodukten nadat deze uit het inwendige van de staven zi'jn ontsnapt. 

Opgemerkt wordt dat in figuur 2 de collimatorprojectie 30 direct 

garicht is ten opzichto van de longitudinale as van de stapel brandstcf-

r?!lt-vs 24® Blenders omstandigheden bijvoorbeeld de tijd gedurende 

* 

U ö 0 
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10 

15 

20 

25 

welke de brandstofstaaf gebruikt is in de kern van de kernreactor, kunnen de 

oorzaak zijn van een buitengewoon grote intensiteit van de ondergrond-

straling komend uit de brandstofpelletsstapel 24„ Wanneer de collimator 

gericht is samenvallend met de longitudinale as van de stapel brand-

stofpellets 24 en de daarbij behorende buis 25» zoals weergegeven in 

samenhang met de projectie 30 van de collimator, kan de sterke intensiteit 

van de ondergrondstraling van de brandstofpellets de minder intense 
133 

Ze -straling die wordt onderzocht versluieren* Onder deze omstandigheden 

is het aanbevelenswaardig de collimator 17 (figuur l) onder een hoek aan 

te brengen in het stralingsschild 16 (zie eveneens figuur l) om een 

collimatorprojectie 31 (figuur 2) te verkrijgen die een scherpe hoek vormt 

met de longitudinale as van de te onderzoeken brandstofstaaf, Door 

keuze van de ingestelde hoek wordt het mogelijk dat de collimatorprojectie 

31 het plenum 27 geheel doorkruist en toch niet samenvalt met een groot 

gedeelte van de stapel brandstofpellets 24» Zoals weergegeven inde 

tekening valt een verdere doorgang van ds collimatorprojectie 31 voor-

bij het oppervlak van de buis 25 samen met de pelletsstapel i n ten minste 

één van de nabij gelegen buizen. In de meeste gevallen echter is de 

ruimte tussen naast elkaar gelegen brandstofstaven gevuld met water 

of een ander geschikt materiaal dat ertoe dient stralingen ge'émitteerd 

uit de naast elkaar gelegen brandstofstaven af te schermen of te absor-

beren, waarbij deze staven gewoonlijk gericht zijn over het algemeen met 

de hoek collimatorprojectie 31, Deze absorptie vermindert natuurlijk de 

invloed van de directe pelletsstraling op de stralingsondergrond die 
samenvalt op de detector 22 (figuur l) zodat het mogelijk wordt'do 
133 

Xe -straling gemakkelijker te onderscheiden. 

Bij toepassing is het stralingsschild 16 (figuur 1) aangebracht 

boven hst bovenste eindstuk 13 gericht met de longitudinale as van 

éên van de brandstofstaven 11, Deze instelling kan overeenkomen met de 

twee weergegeven collimatorinstellingen volgens figuur 2 of kan 

overeenkomen met een andere opstelling die geschikt voor een bepaald 

soort brands tofs taven,, voor een bepaalde reactorkern of op grond van 

andere overwegingen» 
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De f-stralen die de radio-isotoop die gekozen is voor het ondersoek 
1 'Tïx 

(bijvoorbeeld S e ) karakteriseren gaan door de collimator en worden geregistreerd 

door detector 22 om ze te accumuleren in een teller en dergelijke gedurende 

een tijdsperiode die in de eerste plaats op grond van statistische over-

5 wegingen wordt bepaald. 15a verkrijgen van een aanvaardbare cumulatieve 

telling kan een bepaling worden uitgevoerd met betrekking tot de gaafheid 

van de onderzochte brandstofstaaf. Sen aanzienlijk lagere telling dan 

een normale telling (of telsnelheid wanneer het aantal tellingen per tijds-

eenheid wordt gekozen als basis voor het onderzoek van <ê radio-isotopen) 

10 is gewoonlijk een indicatie voor een beschadigde brandstofstaaf. Een 

detectorrespons van normaal of groter dan normaal geeft echter aan dat 

de onderzochte brandstofstaaf structureel in een goede conditie verkeert 

om geen van de splijtingsprodukten uit de staaf is weggelekt* 

De principes van de uitvinding kunnen worden toegepast in een 

15 . aantal structurele opstellingen die verschillen van die zoals hierboven 

beschreven, Ken kan bijvoorbeeld een detector,aangebracht op een monster, 

met geschikte afmetingen, aanbrengen tussen de brandstofstaven om de 

splijtingsprodukten binnenin de brandstofstaven te bepalen» 

20 -CONCLUSIES-

25 
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CONCLUSIES 

1 <, Inrichting voor het onderzoek naar defecten in de structuur 
van radio-actieve brandstofstaven,, met het kenmerk^ dat deze bestaat 
uit een stralingsschild met een daarin gevormde stralingscollimator,een detector 
gevoelig voor stralingsenergie binnenin het schild en in één lijn gericht 
met de collimator, die een signaal kan vormen dat ten minste een radio-
actief materiaal in de brandstofstaaf karakteriseert en een orgaan om 
de collimator en de detector te richten ten opzichte van cfe brandstofstaaf, 

2, Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de 
detector gevoelig voor stralingsenergie een lithium-drifted germanium half-
geleiderdetector bevat, 

3. Werkwijze voor het onderzoeken naar defecten in de structuur 
van radio-actieve brandstofstaven met het kenmerk, dat een stralingsenergie-
gevoelige detector wordt gericht ten opzichte van één van de brandstof-
staven en de straling wordt geteld die wordt geëmitteerd door deze 
staaf en die karakteristiek is voor ten minste één van de radio-actieve 
materialen in het inwendige van de staaf om te bepalen of het radio-
actieve materiaal in de staaf is vastgehouden* 



'33 A® 

•? " T f i "4 



FIG. Z 


