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Westinghouse Electric Corporation, Pittsburgh, Penns., 

Verenigde Staten van Amerika. 

Inrichting voor het vasthouden van gasvormig tritium, 

alsmede werkwijze "voor het vervaardigen daarvan. 

De uitvinding heeft betrekking op een inrichting voor 

het verwijderen en opbergen van gasvormig tritium uit een 

gasvormig medium, alsmede een werkwijze voor het vervaardigen 

van deze inrichting. Het gaat daarbij in het bijzonder om 

een inrichting, die kan worden geïncorporeerd in een splijt-

stofstaaf van een kernreactor teneinde het vrijkomen van 

tritium aan het reactorkoelmiddel tot een minimum te beperken 

Het bedrijf van een kernreactor doet onvermijdelijk 

tritium ontstaan. Als een produkt van ternaire splijting, 

hetgeen kenmerkend de grootste bron van tritium is, wordt 

tritium gevormd binnen de vaste matrix van uranium-bevattende 

tabletten en andere splijtstoffen, kenmerkend ingevat in 

metalen buizen of bekledingen. De meeste watergekoelde reac-

tors maken gebruik van splijtstofbekledingen van zirconium-

legering, algemeen bekend als zircaloy, en een kenmerkende 

commerciële reactor omvat duizenden van dergelijke staven. 

De eigenschappen van kenmerkende zirconiumlegeringen zijn 

gedefinieerd in ASTM Standard B 353-71, "Wrought Zirconium 

and Zirconium Alloy Seamless and Welded Tubes for Nuclear 

Service". Na de formatie van tritium in de vaste splijtstof-

tabletmatrix kan het gasvormige tritium door de tabletmatrix 

diffunderen en komen in het lege volume tussen de splijtstof-

tabletten en splijtstofbekleding, evenals een verscheidenheid 

van andere gasvormige splijtstofprodukten. Deze gasvormige 

splijtstofprodukten kunnen dan vrij migreren door de splijt-

stofstaaf en bijdragen tot een drukopbouw binnen de bekleding. 

Het tritium en andere splijtstofproduktgassen circuleren 

binnen de splijtstofstaaf als gevolg van convectie. Een 

kenmerkende splijtstofstaaf omvat een plenumgebied aan de 
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bovenzijde van de staaf, waar als gevolg van het vrije 
volume deze gassen de neiging vertonen te verzamelen. 

Hoewel de radioactiviteit, die wordt geëmitteerd door 
tritium een zwakke g-emissie is, en hoewel het een relatief 
korte biologische halfwaardetijd heeft (10 dagen), heeft 
tritium een relatief lange radioactieve halfwaardetijd 
(12 jaar). Verder kan tritium gemakkelijk diffunderen door 
de meeste materialen, waaronder materialen zoals zirconium, 
legeringen van zirconium, en roestvrij staal, welke materialen 
kenmerkend worden gebruikt als splijtstofstaafbekleding. Omdat 
gepressuriseerde waterreactors in bedrijf heden boorzuur 
gebruiken in het koelmiddel als vermogensregulatiemiddel, 
wordt tritium eveneens gevormd binnen het reactorkoelmiddel 
zelf. Wanneer tritium eenmaal met water reageert teneinde 
HTO te vormen, is het technisch moeilijk en zeer kostbaar 
om het weer te scheiden. 

De regelende autoriteiten hebben daarom stringente 
beperkingen gesteld aan toelaatbare hoeveelheden tritium, 
die mogen vrijkomen aan de omgeving. Een wijze om het 
tritiumgehalte in het reactorkoelmiddel omlaag te brengen 
en bijgevolg de hoeveelheid tritim, die kan worden ontladen 
aan de omgeving, is het voorzien in een middel binnen elke 
splijtstofstaaf voor het in het bijzonder verzamelen en 
bezwaren van het tritium, dat wordt voortgebracht binnen de 
splijtstoftabletten, en dat diffundeert in het lege volume. 

Het is het hoofddoel van de uitvinding om een inrichting 
te verschaffen, in staat om grote hoeveelheden tritium vast 
te houden, en een splijtstofstaaf, welke slechts een klein 
beetje tritium vrijgeeft aan het omringende reactorkoelmiddel» 

Hiertoe voorziet de uitvinding in een inrichting voor het 
vasthouden van gasvormige tritium, gekenmerkt door een 
kern, bestaande uit een materiaal, gekozen uit de groep 
bestaande uit zirconium en zirconiumlegeringen, en een buiten-
laag, die is bevestigd aan de kern, en bestaat uit een 
materiaal, gekozen uit de groep bestaande uit nikkel en 
nikkellegeringen. 



! De uitvinding betreft verder een splijtstofstaaf te 

ï gebruiken in een kernreactor, welke een aantal tabletten 

j bevat, samengesteld uit splijtstofmateriaal, een buisvormige 

j bekleding, waarin de genoemde tabletten zijn opgesloten, 
i 
; middelen voor het hermetisch afdichten van deze staaf, met 

een plenumgebied, gevormd binnen deze staaf, waarbij deze 

richting het kenmerk heeft, dat een inrichting voor het 

houden van tritium, zoals in het voorgaande beschreven, is 

aangebracht in genoemd plenum. 

Bij reactorbedrijfstemperaturen is de laag van nikkel 

algemeen niet reactief voor species in de splijtstofomgeving, 

inclusief enig bij hoge temperatuur aanwezig vocht. De 

nikkellaag is evenwel selectief permeabel voor tritium, 

en laat tevens atomair kleine en beschikbare isotopen als 

waterstof en deuterium door. Indien het tritium eenmaal 

door de adherente nikkellaag is, reageert het met de 

binnenkern van zirconiumlegering teneinde een vaste oplossing 

of hydride te vormen, en wordt het binnen de zirconiumlege-

ringsmatrix vastgehouden tot het moment, dat het gewenst 

is om het tritium te verwijderen. . 

De uitvinding zal thans nader worden toegelicht aan 

de hand van een voorkeursuitvoeringsvoorbeeld onder ver-

wijzing naar de tekening. In de tekening toont: 

fig. 1 een vereenvoudigd schema in dwarsdoorsnede van 

een splijtstofstaaf, 

fig. 2 een zijaanzicht in dwarsdoorsnede van een 

inrichting voor het verwijderen en bewaren van tritium, 

fig. 3 een aanzicht in dwarsdoorsnede genomen volgens 

III-III van fig. 2, 

fig. 4 een zijaanzicht van een veer, die wordt -toegepast 

in het bovenste plenum van een splijtstofstaaf, 

fig. 5 een zijaanzicht van de inrichting van fig. 3, 

ingevat binnen de veer van fig. 4, 

fig. 6 een schema van een testoven, en 

fig. 7 een .zijaanzicht gedeeltelijk in doorsnede van 

een testcapsule. 
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' Een kenmerkende splijtstofstaaf voor een kernreactor 
• bestaat uit een stapeling van vaste gesinterde tabletten 10 
| van uraniumdioxyde, ingevat in een afgedichte metaalbekleding 
j 12, zoals getoond in fig. 1. Eindpluggen 14 dichten de 
i 

5 ! bekleding 12 hermetisch af aan de boven- en onderzijde. De 
! meest gebruikelijke bekledingsmaterialen zijn roestvrij staal 
; en zirconiumlegeringen, zoals zircaloy-4. Tritium wordt 
i gevormd in de matrix der splijtstoftabletten 10, en migreert I 
j in gasfase naar het lege volume tussen de bekleding en de 

10 ' tabletten 10. In verband met de kleine atomaire grootte, 
; kan een aanmerkelijk deel van het tritium in het lege 
' volume diffunderen door de splijtstofbekleding 12, en terecht 
' komen in het reactorkoelmiddel. Verder kan tritium zodanig, 
reageren, dat waterstofatomen in de splijtstofbekleding 12 

15 worden vervangen, of kan het reageren met de bekleding 12. 
| Het is gebleken, dat.tritium diffundeert door roestvrij staal 
. in een reactoromgeving met grote snelheid, waarbij deze 
snelheid aanzienlijk hoger is dan de diffusie door zirconium-

j legeringen. Tritium reageert eveneens met de zirconiumlege-
20 , ringsbekleding en vormt daarbij een hydride, waardoor het 

j 

> vrijgeven van tritium aan het reactorkoelmiddel vermindert, 
i Een ideale inrichting, die dit ternair geproduceerde 
; tritium kan verwijderen en bewaren, dient de volgende 
eigenschappen te hebben: 

25 1) zij moet in staat zijn om tritium in gasfase te 
verwijderen en op te bergen binnen een splijtstofstaaf 
gedurende het operationele leven van de staaf, 

2) de verwijderingsfunctie moet niet zijn beperkt door 
overblijvende lucht, waterdamp, of andere gassen, normaal 

30 aanwezig in splijtstofstaven, zoals CO, CO2 en CH^, • 
3) zij moet de reactie van het tritium met de staaf-

bekleding reduceren, 
4) zij moet goedkoop zijn in de vervaardiging in 

vergelijking met de kosten geassocieerd met de behandeling 
35 van overmaat tritium in het reactorkoelmiddel, 

5) de inrichting moet gemakkelijk aan te passen zijn aan 

7 6 1 0 4 5 4 



lopende en toekomstige splij tstöfstaafontwerpenen 

6} zij moet een relatief goedkope bron van tritium 

verschaffen gedurende het splijtstofopwerken in vergelijking 

met de verwijdering van tritium van een waterige oplossing, 

voor medische, tracer- en andere doeleinden. 

Voor gebruik in een splijtstofstaaf bestaat de inrich-

ting uit een samenstelling van twee lagen materialen, en 

kan zij worden voortgebracht in vrijwel elke gewenste 

geometrische vorm. De binnenkern 16 (fig. 2 en 3) kan bestaan 

uit een aantal materialen, voor zover deze materialen • s 
voldoen aan de criteria voor het verwijderen van tritium 

in een gasvormige fase binnen een reactoromgeving en het 

vasthouden daarvan door absorptie of chemische reactie, 

tot het moment, dat het in het bijzonder gewenst is om het 

tritium te verwijderen. Testen, uitgevoerd en in het vol-

gende besproken, waren gebaseerd op een binnenlaag van 

zirconiumlegering, bijvoorbeeld zircaloy-4, wat het voor-

keursmateriaal is van de binnenkern 16. Zuiver zirconium, 

alsook andere zirconiumlegeringen, waaronder zircaloy-2 

kunnen eveneens worden gebruikt. De buitenlaag 18 van de 

inrichting is een laag van nikkel, gebonden aan de binnenkern 

16. De nikkellaag 18 doet dienst als een selectieve en 

beschermende'barrière en laat de doorgang toe van tritium 

alsook van waterstof en deuterium bij reactorbedrijfs-

temperaturen. In een hogere temperatuuromgeving kunnen 

andere materialen, zoals gedissocieerde koolwaterstoffen 

door het nikkelvenster gaan, indien een voldoende hoeveelheid 

van deze materialen voorhanden is. Testen hebben getoond, 

dat voor een inrichtingsgrootte noodzakelijk voor incor-

poratie in splijtstofstaven, van de orde van 1,5 gram, dat 

het nikkelvenster ongeveer 5 tot 20 gew. % van de inrichting 

moet omvatten, met een meer .ideaal gebied gelegen tussen 

8 en 12 gew. %. Het nikkel moet gelijkmatig zijn verdeeld 

over alle oppervlakken van de binnenkern 16, zodat ongeveer 

4 tot 6 gew. % zich bevindt aan elke zijde van de binnenkern 

16. Experimentele resultaten lieten zien, dat beneden dit 
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j niveau de verwijderingsgraad is afgenomen. Er kan verder i 
; een opbouw zijn van een oxydelaag op de inrichting, welke 
! eveneens gedeeltelijk zijn tritiumverwijderingsfunctie 
; vergiftigt. Deze vergiftiging zou effectief zijn, indien 

5 alleen een oppervlak van zirconiumlegering zou zijn geplaatst 
i binnen de splijtstofstaaf zonder het daar overheen gelegen 
j beschermende nikkelvenster. Hoewel het apparaat zal functio-
| neren boven het voorkeursgewichtspercentage is het teneinde 
i het reactorrendement te verhogen gewenst om de hoeveelheid 

10 • neutronenvergiftigend materiaal tot een minimum terug te 
, brengen in de reactorkern. Aangezien er kenmerkend splijt-
; stofstaven in overmaat van 20.000 voorhanden zijn in eew 
1 kenmerkende reactor, zal zelfs een kleine inrichting in elke 
staaf een invloed hebben op de neutronenabsorptie. Het is 

15 ; daarom gewenst om het 8 tot 12 gew. %'s niveau niet te 
; overschrijden. Voor de i'n een splijtstofstaaf te gebruiken 
inrichting is een binnenkern 16 met een dikte tussen 0,01 
en 0,03 inch consistent met een buitenlaag van 8 tot 12 
gew. %. Er zij opgemerkt, dat indien de binnenkern niet 

20 ; volledig is bedekt met een nikkellaag, de inrichting toch 
: zijn verwijderingsfunctie zal blijven uitvoeren, maar met 
i een verminderd rendement. Aangezien de inrichting bestaat 
! uit twee adherente lagen, is de binding van deze lagen 
, kritisch, en dit moet zorgvuldig worden gecontroleerd bij 

25 het vervaardigen. De warmtebehandeling is daarbij essentieel. 
De hier besproken werkwijze omvat het schoonmaken van het 
oppervlak van de binnenlaag van zirconiumlegering volgens 
nucleaire specificaties. Toelaatbare onzuiverheidsniveau's 
van de zirconiumlegering bestaan als kenmerkende standaard 

30 in de industrie voor splijtstaven, en zijn gedefinieerd 
: in ASTM V-353. Na het reinigen wordt nikkel van hoge zuiver-
heid afgezet op het oppervlak van de binnenlaag volgens 
commercieel bekende technieken. Deze technieken omvatten 
elektrisch bekleden, vacuumafzettingr of een vloeistof-

35 indompeltechniek, voorop gesteld dat de hoeveelheid van de 
afzetting wordt geregeld. Geregelde verstuivingstechnieken 
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1 kunnen eveneens worden toegepast. Vervolgens wordt de | 
I i 
! zirconiumlegeringskern 16 met nikkelafzetting 18 onderworpen 

1 aan een warmtebehandeling in een vacuum, dat wordt gehouden 
-6 • > J op ongeveer 10 mm kwikdruk. Het geheel wordt verhit tot 

5 j een temperatuur tussen 775°C en 825°C, en daarop tenminste ; 

3 uur gehouden. Er mag niet meer dan verschillende uren 

buiten deze tijdshoeveelheid worden verhit. Deze behandeling 

activeert de oppervlakken van de zirconiumlegering door j 
5' 

diffusie van het nikkel in het zirconiumlegeringsoppervlak. -

10 ï Deze thermische vacuumimplantatie zorgt voor de beschermende 

i en selectieve laag nikkel 18, die, zoals getoond is door i < 
j testen, welke zullen worden besproken in de hieronder te 

| geven voorbeelden, niet reageert in aanwezigheid van water-

damp en gasvormige splijtingsprodukten, maar permeabel is 

15 voor tritium, waterstof en deuterium in een reactoromgeving. 

; De tijd en temperatuurrelatie van de warmtebehandeling is 

; kritisch, aangezien een te lange tijd of een te hoge 

temperatuur het mogelijk zou maken, dat het materiaal een 

! homogene legering zou vormen, terwijl een te lage tijd of 

20 • temperatuur geen voldoende binding zou geven. Zoals hier- • 

: boven besproken, kan een legering worden vergiftigd door 

• de andere beschikbare gassen binnen een splijtstofstaaf, en 

! daardoor de tritiumverwijderingsfunctie en bewaarfunctie 

j verminderen. 

25 ; De meeste splijtstofstaven van het besproken type 

; omvatten een leeg plenum 20 (fig. 1) in de splijtstofstaaf, 

- kenmerkend in de bovenste gebieden, teneinde de opbouw van 

: splijtingsproduktgassen mogelijk te maken. Het plenumgebied 

- 20 kan eveneens worden gebruikt voor opneming van mechanische 

30 componenten, meer in het bijzonder een retentieveer 22 

; (fig. 4} of een andere retentieinrichting teneinde de juiste 

axiale positie van de stapeling der splijtstoftabletten 10 

te handhaven en axiale expansie van splijtstof mogelijk te 

maken. Een langwerpige ringvormige tritiumverwijderings-

35 en bewaringsinrichting 24 kan gemakkelijk worden geplaatst 

binnen de veer 22, zoals getoond in fig. 5, en dienst doen 
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j voor het verwijderen en opslaan van door ternaire splijting 
ï 
; voortgebracht tritium gedurende de operationele levensduur 

i van de splijtstof. De getoonde inrichting 24 is bij benadering 

i 2 inch lang met een 0,2 inch buitendiameter en een 0,03 

; inch wanddikte. Deze inrichting 24 kan binnen de veer 22 ^ 

; worden geplaatst ih een splijtstofstaaf zonder enige compli-

j catie gedurende de splijtstofvervaardiging. Een kenmerkende 

j veer, te gebruiken bij splijtstofstaven voor door water onder 
1 druk gekoelde reactoren is bij benadering 7 inch lang met 

een 0,35 inch buitendiameter en een 0,22 inch binnendiameter. 

; Verder kan een eindkap 26, bevestigd aan één of beide uit-

j einden van de veer 22 worden gebruikt teneinde de inrichting 

• 24 vast te houden in het plenumgebied 20. Deze kap kan een 

j roestvrij stalen schijf zijn met of zonder een centrale 

opening 28 teneinde te zorgen voor een vrije transportbaan 

| van tritium naar de inrichting 24. De inrichting 24 kan 

bijvoorbeeld worden geplaatst binnen de veer 22 en vervolgens 

worden de twee eindkappen 26 gepuntlast aan elk uiteinde van 

de veer 22. De veer 22 kan dan worden geplaatst in de 

splijtstofstaaf zoals thans is gebeurd, met eventueel de 

extra stap van een meer visuele inspectie teneinde te 

waarborgen, dat elke veer 22 een tritiumverwijderingsinrich-

ting 24 bevat'. Alternatief kan de inrichting 24 worden 

geplaatst boven de veer 22, of in staven, die geen veer of 

andere retentieinrichting gebruiken, waarbij het kan worden 

geplaatst in het plenum met middelen, zoals een kleine plaat, 

waardoor de inrichting 24 wordt gesepareerd van rechtstreeks 

contact met de splijtstoftabletten 10. 

Volgens de uitvinding werden een serie testen uitgevoerd 

teneinde het vermogen vast te stellen van de inrichting 

volgens de uitvinding om tritium te verwijderen en op te 

bergen. De testen werden zodanig ingericht, dat een reactor-

omgeving werd gesimuleerd, en omvatten het plaatsen van een 

testinrichting voor het verwijderen en vasthouden van 

tritium in vergelijking met de zirconiumlegeringsbekleding 

voor tritium. Eerdere testen simuleerden eveens het vermogen 
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van de inrichting volgens de uitvinding voor het verwijderen 

en vasthouden van tritium in vergelijking met verschillende 

andere media. 

Er zij op gewezen, dat in alle testen deuterium, dat 

veel gemakkelijker wordt verkregen, werd gebruikt in 

plaats van tritium. Deuterium is gemakkelijker om mee te 

werken in een laboratoriumomgeving en stelt minder problemen 

aan gezondheidszorg dan tritium. Tritium en deuterium 

bezitten een overeenkomstige gevoeligheid voor oppervlakte-

barrières en isotopische verwisselingsreacties. Het is verder 

algemeen bekend, dat overeenkomstige herwinnings- en 

detectietechnieken kunnen worden gebruikt voor tritium en 

deuterium. Zoals gebruikelijk bij isotopen van een gegeven 

element, zijn verder de kinetische relaties van tritium 

en deuterium overeenkomstig. Verder zijn kortgesteld de 

diffusiecoëfficiënten van deuterium en tritium door de 

hier beschouwde materialen overeenkomstig, waarbij tritium 

een iets lagere diffusiecoëfficiënt heeft dan deuterium. 

VOORBEELD I 

De eerste laboratoriumtest omvatte een vergelijking 

tussen acht verschillende inrichtingen. Alle monsters hadden 

een overeenkomstige massa. Deze werden gereinigd met aceton 

en vervolgens gedroogd en gewogen voordat zij werden inge-

schoven in een kwartsovenbuis 60 (fig. 6). De monsters 

waren óf in de vorm van een dun foelie, ongeveer 10 mil dik, 

of van poeders, zoals beneden aangegeven, en de zircaloy-4 

bekledingsmonsters waren uitsnijdingen van werkelijke 

splijtstofbekledingen. De poeders werden bewaard in platina-

kroezen van hóge zuiverheid, die, toen ze vervolgens werden 

geanalyseerd, nagenoeg geen deuteriumgehalte hadden'. De 

ovenbuis werd vervolgens geëvacueerd, en geplaats in een 

oven 62. De acht monsters werden opgehangen binnen de buis 

60 door een kwartsmonsterhouder 64. De monsters werden 

vervolgens verhit tot 650°C, terwijl de gasdruk werd waarge-

nomen en de ovensamenstelling werd geanalyseerd door massa-

spectrometrie. Toen de gasatmosfeer in de oven 62 weinig of 
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j geen verandering toonde, werd de oventemperatuur gereduceerd. 
? Toen de temperatuur van de ovenbuis 60 310°C bereikte, werd ! s deuteriumgas bij een druk van 1,4 mm kwikdruk toegevoegd 
? I aan de ovenbuis 60, hétgeen correspondeerde met ongeveer 
i 3 -5 ; 1,2 cm . De druk werd continu bewaakt door een metalen 
] capacitantiemanometer en geleidelijk omlaag gebracht tot \ 

| 0,44 mm kwikdruk na 42 uur. De oven 62 werd vervolgens af-
' gekoeld tot kamertemperatuur en er werd een massaspectro-
; metrische analyse uitgevoerd op de gasatmosfeer. Deze toonde 

-3 

10 ; aan, dat 0,16 cm deuterium achterbleven in het systeem. 
I De voorbeelden werden vervolgens gewogen, het deuterium 
j geëxtraheerd uit elk monster door een extractie in heet 
\ vacuum, en gemeten door massaspectrometrische analyse. Dit 
omvatte het verhitten van elk monster tot ongeveer 1050°C, 

15 : wat boven het temperatuurgebied (800°C - 850°C) is, waarop 
• waterstof en zijn isotopen dissociëren van zirconium en 
zircaloy-4. De hoeveelheid deuterium werd kwantitatief 

; bepaald door massaspectrometrie. Voor het uitvoeren van elk 
; hier besproken experiment werd het experimentele systeem 

20 gecalibreerd met waterstofstandaards volgens het National 
Bureau of Standards (NBS) Hydrogen Standards. 

De resultaten zijn getoond in tabel A. De letters A t/m 
, H, die elk monster gepresenteren, corresponderen met de 
letters in fig. 6, waarin de relatieve ligging getoond is 

25 ; van.de monsters in de ovenbuis 60. Voorbeeld A representeert 
; een zirconium-titaniumpoeder, met 6,2 gew. % nikkel? 

. : voorbeeld B een zirconium-titaniumpoeder met een 3,9 gew. % 
; nikkel; de voorbeelden C en D waren zircaloy-4-bekledingen; 
voorbeeld E, zoals hier besproken, een zircaloy-4-kern 

30 met een 5,7 gew. % uitwendige nikkellaagj voorbeeld F een 
zirconiummetaaikern met een paladiumbuitenlaag; monster G 
een zirconium-titaniumlegering met een paladiumbekleding, 
en monster H een zirconiumkern met een 10 gew. % vanadium-
bekleding. 

35 Zoals getoond uit de drie datakolommen van tabel A 
bleek de zircaloy-4 kern met een uitwendige nikkellaag in 
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j verregaande mate superieur te zijn ten opzichte van de j 

f andere monsters in het verwijderen en vasthouden van deuterium, 

j zelfs in vergelijking met een grote variëteit van andere j 

f monsters: • ! 

5 

monster D2 
(ppm) 

Tabel A 

D2 
(cc) 

D2 
(cc/gm monster) 

A 747 0,2487 4,180 

B 669 0,2120 3,744 

10 C 4,8 0,0056 0,026 

D 2,9 0,0032 0,016 

E 2243 0,5286 12,556 

11,5 0,0058 0,064 

G 34,2 0,0102 0,191 

15 -; H 2,8 0,0036 0,016 

•• VOORBEELD II 
ï . ————— ' —— -
j Een tweede vergelijkingstest werd uitgevoerd, waarbij 

' dezelfde experimentele procedure werd toegepast, die in 

; samenhang met. voorbeeld I werd besproken. Onder de hier 

20 beschouwde monsters waren evenwel drie, die kernen hadden 

! van zircaloy-4 met een variërend gew. % voor nikkelbuiterilagen. 

De monsters B-2, C-2, en E-2 omvatten een nikkellaag van 

respectievelijk 10 (10 %) %, 5,7 %, en een 3,3 %. Voorbeeld 

A-2 was zircaloy-4-bekledingsmateriaal; voorbeeld D-2 een 

25 zirconium-titaniumpoeder met 6,2 gew. % nikkel; monster 

F-2 een zirconium-titaniumpoeder met 3,9 gew. % nikkel; 

monster G-2 zircaloy-4 in de vorm van een dun foelie (0,005 

: inch dik)? en monster H-2 zircaloy-4-bekledingsmateriaal. 

- tabel B -
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Tabel B 

monster D2 D2 
(ppm) (cc) (cc/gm monster) 

A-2 1,2 0,0013 0,0067 
B-2 122 0,0293 0,6832 
C-2 45,1 0,0123 0,2526 
D-2 4,6 0,0018 0,0258 
E-2 2,4 0,0006 0,0134 
F-2 2,3 0,0007 0,0129 
G-2 . 11,2 0,0026 0,0627 
H-2 0,6 0,0007 0,0034 

Zoals blijkt uit tabel B voldeden de monsters, welke 
'een binnenkern van zircaloy-4 hadden en buitenlagen van nikkel, 
zeer goed bij de deuteriumadsorptie. Verder is het evident dat 
het vermogen tot verwijderen van deuterium aanmerkelijk toe-
neemt bij toenemend gew. % van nikkel. 
VOORBEELD III 

Een derde vergelijkingstest werd uitgevoerd, waarbij 
dezelfde procedure werd gebruikt, en waar wederom de zircaloy-4 
kern met een 10 gew. % nikkelbuitenlaag het beste bleek. 
In tabel C was monster A-3 een zircaloy-4-bekleding; B-3 een 
zircaloy-4-foelie met een 10 % nikkelbuitenlaag; monster C-3 
een zirconium-titaniumpoeder met 7,75 gew. % koper? monster 
D-3 een zirconium-titaniumpoeder met 12,1 gew. % nikkel; 
monster E-3 zirconium-titaniumpoeder met 12 gew. % koper; 
monster F-3 zirconium-titaniumpoeder met 6,5 gew. % nikkel; 
monster H-3 zircaloy-4-foelie; en monster 1-3 zircaloy-4-
bekleding. 

- tabel C -
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Tabel C 

monster D2 'D2 D2 
(ppm) (cc) (cc/gm monster) 

A-3 0,9 0,001 0,005 
B-3 407 0,100 2,279 
C-3 29 0,003 0,160 
D-3 57 0,008 0,319 
E-3 11 0,002 0,062 
F-3' 19 0,003 0,106 
H-3 17 0,003 0,095 
1-3 1 0,001 0,006 

VOORBEELD IV 
Een vierde vergelijkingstest was overeenkomstig aan de 

bovenbesproken testen. Hier evenwel waren alle monsters 
ontlaten bij 660°C gedurende 15 uur in een vacuum alvorens 
de toevoeging van deuteriumdruk. Wederom toonde het zircaloy-4 
met een 10 gew* % nikkelbuitenlaag zich verreweg het beste, 
en de adsorptie was aanmerkelijk toegenomen. Monster A-4 
was een zircaloy-4-bekledingsmonster; monster B-4 het 
zircaloy-4 met nikkelbuitenlaag; monster C-4 een zirconium-
titaniumpoeder met 7,75 gew. % koper; monster D-4 een zir-
conium-titaniumpoeder met 12,1 gew. % nikkel; monster E-4 
een zirconium-titaniumpoeder met 12 gew. % koper; monster 
F-4 een zirconium-titaniumpoeder met 6,5 gew. % nikkel; 
monster G-4 zircaloy-4-foelie; en monster H-4 zircaloy-4-
bekledingsmateriaal. 

- tabel D -
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Tabel D 

monster D2 D2 D2 
(ppm) (cc) (cc/gm monster) 

A-4 4,3 0,0049 0,0241 
B-4 1413 0,325 7,92 
C-4 40 0,0051 0,224 
D-4 14 0,0018 0,079 
E-4 16 0,0021 0,090 
F-4 8 0,0012 0,045 
G~4 6 0,0015 0,034 
H-4 2 0,0026 0,011 

VOORBEELD V 
Latere testen werden uitgevoerd en ingericht om een 

reactoromgeving te simuleren, omvattende het plaatsen van een 
tritiumverwijderings- en vasthoudingstestinrichting 30 in ver-
gelijking met zircaloy-4-bekleding. Een testapparaat werd 
ingericht en is getoond in fig. 7. Het testapparaat, dat 
hierna zal worden aangeduid als testcapsule 40, omvatte een 
splijtstoftestbekleding 32 van zircaloy-4. De capsule 40 
was bij benadering 11^ inch lang. Eveneens omvat in de 
testcapsule 40 waren eindpluggen 34 van zircaloy-4, een 
testtritiumverwijderings- en opslaginrichting 30, een 
deuteriumgasgenerator 36, en een glasbuisafstandshouder 38. 
De testinrichting 30 was een staaf, geprepareerd zoals boven 
besproken, met een nikkellaag van 12 gew. 1, en was ongeveer 
Ik inch l'ang 'met een buitendiameter van 0,2 inch. Zoals getoond 
werd het geplaatst in het boveneinde van de testcapsule 40. 
Aan het ondereinde van dg testcapsule 40 werd de deuterium-
generator 36 geplaatst. De generator 36 was ongeveer 1 inch 
lang met een wanddikte van nikkel van 10 mil en een buiten-
diameter van 3/16 inch. De generator 36 was vervaardigd door 
het nemen van een 3/16 inch diameter nikkelstaaf van hoge 
zuiverheid, en het binnenste van deze staaf in te boren ten-
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einde de gewenste wanddikte te verkrijgen. Het bodemopper-

vlak van de nikkelstaaf was niet doorgeboord. Vervolgens 

werd een gecontroleerde hoeveelheid.gedeuterieerd water 

(D2O) geplaatst in de nikkeihuls. Eveneens wordt in de 

huls geplaatst een ijzer-(Fe)-draad van hoger zuiverheid 

in de vorm van een spoel. Terwijl het onderste gedeelte van 

de deuterlumgenerator 36 werd gehouden in een vloeibare 

stikstofoplossing teneinde het gedeuterieerde water te 

bevriezen, werd het bovenste gedeelte van de nikkelhuls 

dichtgelast. Na koelen werd de generator 36 vervolgens aan-

gebracht in het onderste gedeelte van de testcapsule 40, 

die tevoren was afgedicht door éên van de eindpluggen 30 

aan te lassen. De buisafstandshouder 38 was een afgedichte 

glasbuis van ongeveer 7 1/8 inch lang, welke vrij glijdend 

inplaste in de testbuisbekleding 32. De testinrichting 30 

werd vervolgens ingeschoven in de capsule 40, en de bovenste 

eindplug 34 werd op zijn plaats gelast, waarbij de capsule 

werd afgedicht bij ongeveer 1 atmosfeer helium. Een tweede 

testcapsule werd geconstrueerd, waarbij het enige verschil 

de opname was van een capillaire buis, geplaatst aangrenzend 

aan de testinrichting 30. Deze capillaire buis bevatte 260 

microgram (^u g) water. De buis brak bij testapparatuur, 

waarbij de waterdamp bij hoge temperatuur vrijkwam. 

Teneinde de test uit te voeren, werd de capsule 40 

geplaatst in een gradiëntoven, welke de bekledingswand 32 

tegenover de glazen afstandshouder 38 en de deuterlumgene-

rator 3 6 verhitte tot een iets hogere temperatuur dan de 

testinrichting 30. De inrichting 30 liep daarbij op ongeveer 

320°C, terwijl de bekledingswandtemperatuur varieerde van 

380°C tot 320°C. Het hogere temperatuurgebied was tussen 

de deuteriumgenerator 36 en de inrichting 30. De ijzerdraad 

reageerde met het gedeuterieerde water teneinde een combi-

natie te vormen van Fe304 en Fe203 bij ongeveer 300°C, 

waarbij het deuterium vrijkwam, dat zich vrij begaf door 

de nikkelwand van de generator 36. De glazen afstandshouder 

38 vormde een kleine ring voor het transport van het 
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deuterium naar de testinrichting 30, daarbij de ring 
simulerende tussen de stapeling splijtstoftabletten 10 en 
de binnendiameter van de bekleding 12 in een werkelijke 
splijtstofstaaf. De test werd uitgevoerd in een gecontroleer-
de argonatmosfeer, die werd bewaakt voor het ontsnappen van 
deuterium; geen enkele ontsnapping werd waargenomen. De 
testcapsule werd gehouden op temperatuur gedurende 7 dagen, 
en vervolgens afgekoeld tot kamertemperatuur. 

Vele analyses werden vervolgens uitgevoerd op de test-
capsules. Punctie en terugwinnen van de inwendige gasatmos-
feer lieten zien, dat de enige gassen, die aanwezig waren, 
bestonden uit helium en sporen koolwaterstoffen. Waterstof-
en deuteriumanalyses werden vervolgens uitgevoerd op de 
testinrichting 30 en bij geselecteerde plaatsen van de test-
bekleding 32, weergegeven door de pijlen in fig. 7. De 
resultaten zijn samengevat in tabel E. De letter H geeft 
de capsule aan, waaraan 260̂ ,ug water in toegevoegd. 

Tabel E 
deuterium waterstof 

1H 

35 
149 
36,2 

7,5 
262,0 
63,6 

0,55 
0,8 
0,2 

Zoals blijkt uit tabel E bevatte de testinrichting 
30 ongeveer 52 % van het initiële deuterium. Minder dan 1 
% van 'het deuterium bleef achter in de generator 36. De 
testen lieten verder zien, dat de toegevoegde bevochtiging 

Capsule 1 1H 1 
inrichting 
ppm, gewicht 7,0 5,3 22f9 
,ug 30,4 23,0 96,8 
percentage 51,6 55,1 22,9 
bekleding 
ppm, gewicht 0,8 0,53 9,2 
ug 28,1 18,6 323,0 
ercentage 47,7 44,6 76,6 i 

generator 
ppm, gewicht 0,3 0,1 1,4 
ug 0,4 0,2 2,0 
ercentage 0,8 0,35 0,5 i 
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zeer weinig invloed had op het vermogen van de inrichting 

30 om het deuterium te verwijderen. In feite nam de ver-

wijdering en vasthouding van deuterium door de inrichting 

30 toe met verschillende percenten. Dit wordt toegeschreven 

aan de opbouw van een oxydef ilm. op.het binnenoppervlak van 

de testbekledingswand 32. Deze film was te zien bij visuele 

inspectie, en in het bijzonder evident in het bovenste 

gebied van de bekleding 32, waar het water was vrijgekomen. 

Een dergelijke film was niet aanwezig op de inrichting 30 

zelf, aangezien er geen reactie plaatsvond met de bescher-

mende adherente nikkellaag. Aangezien er een kenmerkende 

overmaat aan vocht is op het oppervlak en binnen de splijt-

stoftabletten 10 gedurende de vervaardiging, kan ditzelfde 

effekt worden verwacht op te treden gedurende het bedrijf 

van de splijtstof binnen een reactor. Een oxydefilm zal 

worden opgebouwd op het binnenoppervlak van de splijtstof-

bekleding 12 vroeg in het bedrijfsleven van de splijtstof, 

daardoor iets van een barrière vormende tegen de interactie 

van tritium met de bekleding 12. Dit zal het rendement 

van de tritiumveryijderings- en vasthoudingsinrichting 

doen toenemen. 

Als een verder resultaat kan de inrichting 24 een 

met de veiligheid verband houdende functie uitvoeren geduren-

de reactorbedrijf. In het onwaarschijnlijke geval, dat de 

bekleding 12 van een splijtstof het begeeft, reageert het: 

reactorkoelwater met het binnenoppervlak van de splijtstof-

staaf. De tritiumverwijderings- en vasthoudingsinrichting 

24 is niet alleen inert ten opzichte van het koelmiddel, 

maar behoudt zijn opslag in de aanwezigheid van stoom 

gevormd door het reactorkoelmiddel. In het onwaarschijnlijke 

geval van splijtstofstaafbreuk zal de inrichting dienst 

doen voor het absorberen van vrije waterstof, en niet 

werkzaam zijn voor het catalyseren van het binnenkomende 

koelwater, zoals een legeringstype inrichting zou doen. 

Een ander' voordeel van de inrichting 24, die hier 

is beschreven, is het vermogen ervan om een tritiumbron 
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te verschaffen, die relatief veel minder kostbaar is dan 

wanneer tritium moet worden verkregen uit een waterige 

oplossing. Tritium wordt gebruikt als tracer-element in 

tal van functies. Het wordt eveneens gebruikt bij medische 

5 behandeling. Nadat een splijtstofstaaf, die de beschreven 

inrichting bevat, is verwijderd uit een reactor, kan de 

inrichting 24 gemakkelijk worden weggenomen en afzonderlijk 

worden behandeld. Door de inrichting te verhitten tot een 

temperatuur in het gebied van 1100°C in een vacuum gehouden 

10 op 10 ^ mm kwikdruk wordt de meegenomen tritium volledig 

vrijgegeven, en eveneens enig meegenomen waterstof, in gas-

vormige fase. Scheiding van tritium van dit medium is aan-

merkelijk makkelijker dan scheiding uit. water. 

Hieruit blijkt derhalve, dat de inrichting volgens 

15 • de uitvinding, zoals hier beschreven, een middel verschaft 

voor het wegnemen en opslaan van gasvormig tritium. Deze 

inrichting is in het bijzonder toe te passen voor gebruik 

in splijtstofstaven voor kernreactoren, waarbij de functie 

ervan niet wordt verminderd door achterblijvende waterdamp 

20 of andere gasvormige splijtingsprodukten binnen een staaf. 

Verder begrenst de inrichting de reactie van tritium met 

de splijtstofstaafbekleding, en kan de inrichting gemakkelijk 

worden vervaardigd en geïncorporeerd in bestaande splijtstof-

staaftypes. Zij geeft geen extra problemen in het onwaar-

25 schijnlijke geval van splijtstofstaaf.breuk, en kan tritium 

leveren voor medische, tracer- en andere doeleinden. Het 

zal duidelijk zijn, dat tal van modificaties en variaties 

mogelijk zijn binnen het kader van de uitvinding. 

- C o n c l u s i e s -

1. Inrichting voor hét vasthouden van gasvormig tritium, 

30 g e k e n m e r k t d o o r een kern bestaande uit een 

materiaal gekozen uit de groep bestaande uit zirconium en 

zirconiumlegeringen, en een adherente buitenlaag op deze 

kern, bestaande uit een materiaal, gekozen uit de groep 

bestaande uit nikkel en nikkellegeringen. 
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2. Inrichting volgens conclusie 1, m e t h e t 

k e n m e r k , dat de genoemde binnenkern is gevormd uit 

zircaloy-4, en dat de genoemde adherente buitenlaag bestaat 

uit,8 - 12 gew. % nikkel. 

3. Inrichting volgens conclusie 2, m e t h e t 

k e n m e r k, dat de genoemde binnenkern van zircaloy-4 

een dikte heeft van tussen 0,01 en 0,03 inch. 

4. Inrichting volgens conclusie 1, 2 of 3, m e t h e t 

k e n m e r k , dat de buitenlaag tenminste 5 gew. % van de 

inrichting omvat. 

5. Splijtstofstaaf te gebruiken in een kernreactor, 

omvattende een aantal tabletten, samengesteld uit splijt-

stofmateriaal, een buisvormige bekleding, die deze tabletten 

omsluit, middelen voor het hermetisch afdichten van de 

genoemde staaf, met een plenumgebied gevormd binnen de 

staaf, m e t h e t k e n m e r k , dat een inrichting 

voor het-vasthouden van tritium volgens êên der conclusies 

1 tot 3 is aangebracht binnen het genoemde plenum. 

6. Splijtstofstaaf volgens conclusie 5, waarbij de 

genoemde staaf tenminste één eindkap heeft en waarbij een 

veer is aangebracht in het genoemde plenumgebied, m e t 

h e t k e n m e r k , dat de genoemde inrichting voor het 

vasthouden van tritium is aangebracht binnen de genoemde 

veer. 

7. Werkwijze voor het vervaardigen een inrichting 

voor het vasthouden van tritium volgens êên der conclusies 

1 tot 4, waarbij de kern eerst wordt gevormd in een gewenste 

geometrische vorm, alle blootgestelde oppervlakken van de 

genoemde kern worden gereinigd, en het nikkel wordt afgezet 

op de gereinigde binnenkern, m e t h e t k e n m e r k , 

dat de genoemde inrichting vervolgens wordt verhit in vacuum 

gedurende 3 - 24 uur op een temperatuur in het gebied van 

775°C tot 825°C. • 

8. Werkwijze volgens conclusie 7, m e t h e t k e n -
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m e r k , dat het nikkel wordt afgezet door electrolytisch 
bekleden, vacuum-afzetting, onderdompeling in vloeistof 
of verstuiven. 
9. Werkwijze volgens conclusie 7 of 8,.m e t h e t 

5 k e n m e r k , dat het genoemde vacuum wordt gehouden op 
—6 ongeveer 10 mm kwikdruk. 
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