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VERSLAG van de PROJECTGROEP KERNENERGIE TNO
over de jaren 1977 en 1978

1. INLEIDING en ALGEMENE ASPECTEN

Van de in internationaal opzicht voor de ontwikkeling van snelle met

natrium gekoelde kweekreactoren in 1977 en 1978 opmerkelijke punten

memoreren wij:

1. Bij de reparatie, herkeuring en weer ingebruikname van de franse

snelle kweekreactor Phënix in 1977 bleek, dat de opgetreden storing

niet aan een inhärent falen van de technologie moet worden geweten.

Zij kon worden herleid tot ontwerpproblemen, waarvoor oplossingen

konden worden gevonden. In 1978 was de Phénix dan ook gedurende

het gehele jaar in bedrijf.

2. Ondanks het verschil van inzicht op dit punt tussen de president

van de Verenigde Staten en het Congres werden ook daar de ontwik-

kelingswerkzaamheden met betrekking tot de snelle natriumgekoelde

kweekreactor op een voor Europa ongekende schaal van financiële

inspanningen voortgezet.

3. Eind 1977 is ook de engelse prototype reactor PFR weer in bedrijf

genomen. In 1978 werden waardevolle ervaringen met deze reactor

opgedaan.

4. In Japan en de Duitse Bondsrepubliek kwamen in 1977 beproevings-

reactoren van het natriumgekoelde type met snelle neutronen gereed

en werden in bedrijf genomen. Het betreft hier respectievelijk de

JOYO-reactor, die in het voorjaar critisch werd, en de reactor

KNK-II. Deze laatste werd na inbouw van een snelle kern in de zomer

van 1977 weer in gebruik genomen. Beide reactoren worden gebruikt

voor onderzoek in de predemonstratie fase (dat is de fase, die

vooraf gaat aan de prototype electriciteitscentrales). Hierbij zijn

onder andere van belang fysische metingen, bestralingen en systeem-

gedrag.

5. In de Sovjet-Unie leverde de BN 350 gedurende de gehele periode ge-

middels 67Z van zijn vermogen en is de ingebruikname van de BN 600

gepland voor eind 1979.
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6. Op 5 juli 1977 werd tussen Duitsland en Frankrijk een overeenkomst

gesloten tot volledige samenwerking op het gebied van de ontwikkeling

van geavanceerde kernreactoren, waaronder snelle kweekreactoren.

Nederland (en TNO) zijn hierbij als geassocieerd partner betrokken.

Deze overeenkomst is van groot belang in de samenwerking tussen het

DEBENE-project en het overeenkomstige franse project.

Via deze overeenkomst hebben de deelnemers aan het totale onderzoek-

en ontwikkelingsprogramma nu toegang tot de ontwikkelingen, die plaats

vinden in Duitsland, Frankrijk, België, Nederland en Italië.

In deze samenwerking zullen de in de partnerlanden uitgevoerde onder-

zoekprogramma's op elkaar afgestemd worden om tot een optimalisatie

van de inspanningen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling te

geraken. Om deze afstemming in goede banen te leiden werd een nieuwe

internationale organisatiestructuur in het leven geroepen. Het in-

spelen op deze situatie en de werkzaamheden met betrekking tot overleg

over en afstemming van de werkzaamheden in de partnerlanden vergden

een aanzienlijke inspanning.

Andere opmerkelijke punten zijn:

7. In het kader van de uitwisselingsovereenkomst tussen het DEBENE-project

en het franse project met Japan werden de contacten op het gebied van

materialen en sterktegerelateerde veiligheidsvraagstukken verder uit-

gebreid. In 1977 werden informatiedocumenten uitgewisseld, bestudeerd

en nader toegelicht. Over onderzoek op het gebied van verbindingstech-

nieken, beproeving van componentendelen, betrouwbaarheid van balgen

en thermal transient en thermal striping werden bijeenkomsten tussen

specialisten gehouden. Een gezamenlijk beproevingsprogramma van compo-

nentendelen werd in 1978 opgezet. Afstemming tussen de partners in

het DEBENE-project en met de Fransen vraagt hier een grote inzet en

inspanning, temeer gezien de gecompliceerde verantwoordelijkheids-

structuur in grote internationale samenwerkingsverbanden en de nationale

interessen.

Een verdere vertraging hing samen met de totstandkoming van de ver-

lenging van de overkoepelende uitwisselingsovereenkomst tussen DEBENE,

Frankrijk, Italië en Japan.
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De contacten, gericht op het tot stand komen van een uitwisseling van

informatie op het gebied van natriumtechnologie met de Engelsen, vor-

derden, maar bereikten nog geen concreet resultaat doordat de over-

koepelende uitwisselingsovereenkomst aan het eind van de verslagperiode

nog niet was verlengd. De besprekingen over uitwisseling tussen het

DEBENE-project en het US-DOE vormden geen uitzondering; na vertragin-

gen, die ook hier samenhingen met het totstandkomen van een nieuwe

overeenkomst, kwamen de onderhandelingen eind 1978 weer op gang.

In het kader van een uitwisselingsverdrag tussen de USSR en Nederland

en België vond in oktober 1977 een bezoek plaats van een kleine neder-

lands-belgische delegatie (waaronder een aantal TNO-medewerkers) aan

onderzoekinstituten in de USSR in het kader van een symposium over

natriumtechnologische vraagstukken. In november 1978 bracht een USSR-

delegatie een tegenbezoek aan Nederland, voor een symposium over stoom-

generatoren, waarbij, gezien het onderwerp, TNO als gastheer optrad.

8. Eind 1976 werd het besluit van de nederlandse regering van kracht om

in het kader van het programma speerpunttechnologie gelden beschikbaar

te stellen om de nederlandse industrie tot en met 1979 in de gelegen-

heid te stellen de verworven specifieke kennis met betrekking tot de

bouw van snelle kweekreactoren op peil te houden.

Hiervoor werden in 1977 en 1978 en zullen in 1979 ook door TNO in het

kader van het zogenaamde Vervolgprogramma naast het onderzoek, dat

plaatsvindt ten behoeve van de bouw van de prototype reactor SNR-300,

werkzaamheden worden verricht. Met dit onderzoek en de ontwikkelings-

werkzaamheden werden aanzienlijke vorderingen gemaakt.

De voornaamste gebieden van onderzoek, die in het kader van SNR-300

en in het kader van het vervolgprogramma worden bewerkt, zijn nog

steeds.:

- de vaststelling van materiaaleigenschappen van ferritische en

austenitische constructiestalen en wel met naue de lange duur

eigenschappen bij hoge temperatuur, de invloed van gecombineerde

kruip/hoge rek belasting op de levensduur, het scheurgedrag, de

eigenschappen onder en in water/stoom, meerassige belastingstoe-

standen en de eigenschappen van staal in natrium.
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Deze vaststelling vindt zowel plaats in het kader van een materi-

aalkeuzeprogramma, als in het kader van een programma ter verdie-

ping van de kennis van de materiaaleigenschappen om te kunnen ko-

men tot de bouw van betrouwbare warmteoverdrachtscomponenten.

De ontwikkeling van op afstand bediende reparatiemethoden, zijnde

studies met betrekking tot afstandsbesturing en waarneming van

het lasproces en de ontwikkeling en bouw van een op afstand be-

stuurde lasmachine.

Studies naar de toepassingsmogelijkheden van soldeerverbindingen

met name voor pijp-pijpplaatverbindingen in warmtewisselaars.

De ontwikkeling en verificatie van rekenmethoden voor het ther-

mische ontwerp van warmteoverdragende componenten, uitgaande vooral

van metingen aan representatieve 1-pijps stoomgeneratoren met

rechte en schroefvonaig gewonden pijpen, het vaststellen van het

stromingspatroon in de tussenwarmtewisselaars en stoomgeneratoren.

Beproevingen van warmteoverdrachtscomponenten te Hengelo.

Ten aanzien van de beproevingen van in Nederland ontwikkelde proto-

type componenten, die in de beproevingsinstallatie te Hengelo wor-

den uitgevoerd, werd de volgende stand bereikt:

In 1977 werden aan de schroefgewonden stoomgenerator stabiliteits-,

glijdrukregelings- en schoonblaasconditie-experimenten uitgevoerd.

In een stilstandsperiode, waarin de 85 MW tussenwarmtewisselaar

voor "bestätigende Versuche" werd ingebouwd, werden onderhoud en

reparaties uitgevoerd.

In het eerste kwartaal 1978 werd met de beproeving van de 85 MW

tussenwarmtewisselaar begonnen.

Bij het instellen van de eerste warmteoverdrachtsproeven bleken de

optredende radiale temperatuurprofielen in sterke mate af te wijken

van de verwachting. Aanvullende proeven werden uitgevoerd om de

oorzaak van dit gedrag te kunnen vaststellen.

Op basis van deze meetresultaten werd vastgesteld, dat de component

dient te worden gemodifieerd alvorens verdere experimenten kunnen

worden uitgevoerd. De component werd daarop gereinigd en uitgebouwd

en zal na modificatie naar verwachting in 1979 weer worden ingebouwd

voor voortgezette beproeving.

;-i
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- De vaststelling van een aantal zaken, die meer specifiek op natrium

betrekking hebben, waaronder: het gedrag van waterstof in natrium,

betrekking hebbende op de veiligheid en bedrijfsvoering van stoom-

generatoren en het verifiëren van massatransportmodellen in natrium,

waaronder de bouw van twee bijzondeve beproevingsfaciliteiten en

de beproeving van natrium-reinigingsapparatuur.

Maast bovengenoemd onderzoek, waarover hierna meer details, vond, in

of met behulp van de bestaande installaties, een beperkt aantal onder-

zoeken direct in opdracht van de industrie plaats. Een voorbeeld hier-

van is het lange duur kruiponderzoek aan WN 1.6770, dat werd gestart

in het kader van eisen van de keurende instanties en dat een mogelijke

looptijd van 10 jaar zal hebben.

Een aantal meer samenvattende beschouwingen van onderdelen van het

uitgevoerde programma volgt hieronder:

1. Bij de bedrijfsvoering van de installaties deden zich geen ernstige

storingen voor. Na het herstel van de schade aan het roterende

schijvencircuit startten de oplosbaarheidsproeven begin 1977. Tij-

dens de beproevingen werden problemen ondervonden, onder andere

met de lagering van het roterende schijvencircuit. De voortgang

van het onderzoek bleef hierdoor achter bij de planning.

2. De beproeving van,een apparaat voor de reiniging van natrium (cold

trap) werd in 1977 afgesloten met een inspectie van de vulling er-

van en een evaluatie van de resultaten van de metingen, waaruit

duidelijk werd, dat de ontwikkeling van een bruikbaar model tot

een te omvangrijk programma zou leiden om de eraan verbonden kosten

te rechtvaardigen. Op grond van een afweging van de diverse argu-

menten pro en contra voortzetting van het onderzoek werd besloten

het onderzoek af te breken.

3. Aan de instroomkasten van de SNR-300 tussenwanntewisselaar werd

hydraulisch onderzoek uitgevoerd.

4. In het kader van het vervolgprogramma vond stromingstechnisch onder-

zoek plaats als onderdeel van de ontwikkeling van een rekenmethode

voor de beschrijving van de temperatuurverdeling bij in- en uittrede

V.
f-

TT
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van pijpenbundels en ter vaststelling van richtlijnen voor het

ontwerp van instroomkasten van wannteoverdragende componenten.

5. Ten behoeve van het waterstofhuishoudingsonderzoek werd een aan-

tal waterinjectie-experimenten uitgevoerd. Hierbij werden acousti-

sche metingen verricht, teneinde na te gaan of een acoustische

detectiemethode tot de mogelijkheden behoort voor toepassing in

een beveiligingssysteem van de stoomgeneratoren. Gezien de vast-

gestelde achtergrondruis en het ontstane signaal tengevolge van

een lek wordt de kans op succes bij de detectie van kleinere lek-

ken niet groot geacht.

6. Naast de detecteerbaarheid van waterstof in natrium werd het

groeigedrag van kunstmatige lekken (gaatjes) in een aantal test-

plaatjes bestudeerd indien in stromend natrium water, respectie-

velijk stoom, door die gaatjes in het natrium wordt geblazen.

7. Aan een eenpijpstestsectie van een stoomgenerator van ferritisch

materiaal met rechte pijpen werden warmteoverdrachts-, stabiliteits-

en fractiemetingen uitgevoerd. Parallel hieraan werd aan deze test-

sectie een onderzoek verricht naar het corrosiegedrag van het stoom-

generatormateriaal aan de water-, respectievelijk stoomzijde, bij

voor SNR-toepassingen representatieve condities, zoals die in stoom-

generatoren voorkomen. Bij de inspectie na 3000 uur werden geen

verontrustende corrosieverschijnselen waargenomen.

8. Als vervolg op eerder verricht warmteoverdrachts- en stabiliteits-

onderzoek met een schroefgewonden testsectie met een windingsdia-

meter van 0,7 m. werd in 1978 voor de bepaling van de invloed van

de windingdiameter onderzoek verricht aan een eenpijpstestsectie

van een schroefvormig gewonden stoomgenerator met een windingdia-

meter van l£ m. De resultaten van de metingen, uitgevoerd in 1976

en 1977, werden geëvalueerd.

9. Stabiliteitscorrelaties en enkele andere correlaties op het punt

van belgedrag werden opgesteld.

10. In het kader van de corrosie- en massatransportstudies voor con-

structiemateriaal in'natrium werden in 1976 en 1977 enige verken-

nende exposities uitgevoerd om de mogelijkheid van het selectief

verwijderen van mangaan en kobalt uit het natrium te onderzoeken.

De hiermede verkregen gegevens werden geëvalueerd.
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10a. Onderzoek aan roestvast staal, geëxposeerd in corrosiecircuit 2,

(ca. 12 runs) werd afgesloten.

11. De fundamentele studies op het gebied van corrosie vonden voort-

gang. Voorbereidingen voor expositie inhet'molybdeencircuit wer-

den getroffen. Ook vond onderzoek plaats op het gebied van spieet-

en loogcorrosie en op het gebied van spanningscorrosiegevoelig-

heid van materialen.

Dit laatste onderzoek meer in het bijzonder met betrekking tot

de mogelijke keuze van.ferritische hooggelegeerde chroom- en

molybdeenstaaisoorten voor stoomgeneratoren in het vervolgpro-

gramma.

12. Ook op het gebied van toegepaste mechanica werd goede voortgang

geboekt. Om de opgestelde beschrijving van het plasticiteitsge-

drag te verifiëren werd een belangrijk aantal een- en tweeassige

plasticiteitsproeven uitgevoerd op W. 1.4948 en ff. 1.6770. De

evaluatie van de resultaten van deze beproevingen kwam groten-

deels gereed. De ëénassige kruip- en relaxatieproeven werden in

1977 en 1978 voortgezet.

De in eigen beheer vervaardigde beproevingsmachines voor het on-

derzoek van kruipgedrag van de in SNR toegepaste materialen onder

meerassige belasting van buisvonnige proefstaven, kwamen gereed

(zie figuur 2).

De experimenten startten in 1977 en zullen tot in 1979 voortduren.

Op deze machines kan door combinatie van axiale belasting en/of

torsiebelasting en/of belasting door inwendige druk een belang-

rijk deel van het hele veld van hoofdspanningen, zoals beschreven

door -I<^z<+1 worden bestreken. In verband met de beschikbare tijd

is voorlopig afgezien van uitwendige druk als belastingsconditie,

waardoor niet het gehele gebied van hoofdspanningen kan worden ge-

meten. Getracht zal worden om door combinatie met metingen, die

elders zijn uitgevoerd, in de ontbrekende metingen te voorzien.

Nog steeds neemt dit onderzoek, ook internationaal gezien, een

vooraanstaande plaats in op het steeds belangrijker wordende ge-

bied van sterkteberekeningenvan constructies voor gebruik bij

hogere temperaturen.
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Met een onderzoekprogramma op het gebied van scheurinitiatie en

scheurgroei en een onderzoekprogramma op het steeds belangrijker

wordende gebied van restlevensduurbeschouwingen werd gestart.

De ontwikkelingen ten behoeve van een op afstand waargenomen en bediend

lasproces ter hermontage van de romp van de SNR-tussenwarmtewisselaar

werden met vrucht voortgezet. In 1978 werden met deze apparatuur de

eerste gekwalificeerde lassen gelegd in een romp met een dikte van

22 mm»'

De ervaringen, daarmee opgedaan, werden verwerkt in het ontwerp van

het prototype. Dit apparaat werd in 1978 gebouwd en zal in 1979 worden

beproefd (zie figuur 1).

In het kader van de sterkteberekeningen en de daarvoor opgestelde wis-

kundige modellen volgens het fractiemodel werd naar de toepasbaarheid

van balgen in leidingen gekeken. Vooreerst zist het er niet naar uit,

dat, gezien de te verwachten te stellen eisen en mede gezien de in

code case N 47 gestelde eisen, deze in grote primaire systemen voor

vervolgreactoren tijdig voor toepassing ter beschikking zullen komen.

Om tot een materiaalkeuze voor een vervolgreactor te kunnen komen wor-

den verkennende onderzoekingen gedaan naar een aantal eigenschappen

van de groep van materialen, waaruit gekozen zal worden. Zwaartepunten

in dit onderzoek zijn: de mechanische eigenschappen, de gevoeligheid

voor spanningscorrosie en de lasbaarheid.

Tevens wordt het slijtagegedrag tussen verschillende materiaalparen

voor stoomgeneratortoepassingen onderzocht, waaruit reeds in 1978 con-

crete aanbevelingen ten aanzien van materiaalkeuze opgesteld konden

worden.

Ook de water/stoomzijdige-, de spleetcorrosie- en de spanningscorrosie-

gevoeligheid van candidaatmaterialen worden aan een verkennend onder-

zoek onderworpen.

I;-
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fig. 1. Op afstand bedienbare lasapparatuur

fig. 2. Meerassige beproevingsmachine
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Bij de specifieke activiteiten van de projectgroep noemen we een

aantal activiteiten afzonderlijk.

In het natriumproject zijn dat:

het inerte of molybdeencircuit. De bouw van dit circuit hij de Konink-

lijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen kwam gereed, de onderdelen

van het circuit werden naar Apeldoorn overgebracht en in 1978 werd het

circuit in Apeldoorn gemonteerd en in bedrijf gesteld.

De formele ingebruikname vond op 21 december 1978 plaats. De eerste

proeven erin met zuiver ijzer zullen begin 1979 aanvangen.

Door TNO werd door detachering van medewerkers actief meegewerkt aati

studies, die in samenwerking tussen TNO, ECN en Neratoom werden ver-

richt op het gebied van ontwerpstudies voor grote natriumsystemen

en onderdelen daarvan.

Tevens werd de detachering van een medewerker bij de duitse industriële

samenwerkingspartner gecontinueerd, zodat ook daardoor een goede koppe-

ling met de onderzoekactiviteiten ontstaat.

Eind 1978 werd in dit kader gestart met een,vergelijkende studie tussen

het pool- (franse) en het loop- (DEBENE) concept.

De contacten in het project, het overleg mat de projectpartners en de

werkzaamheden betreffende de afstemming van het onderzoek vroegen onzer-

zijds ook in 1977 en 1978 een aanzienlijke inzet. Dit temeer, daar de

uitwerking van de samenwerking met de franse partner steeds meer aandacht

vraagt, terwijl voorts de samenwerkingsverbanden met andere organisaties

(in Japan, de UK en de USA) steeds omvangrijker werden.

Een activiteit, die voor de toekomst van grote betekenis kan worden, werd

aangevat, te weten studie van aspecten van betrouwbaarheidsbeoordeling

van systemen, componenten of onderdelen daarvan. Het belang van deze

werkzaamheden ligt ook in de mogelijkheid, dat langs deze weg een ob-

jectieve methode voor het kiezen tussen verschillende technische oplos-

singen van een probleem tot stand komen.
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Buiten het eigenlijke natriumprojeet werd door de PgK in aanzienlijke

mate aandacht gegeven aan een aantal andere onderwerpen, waarvan hier-

onder de belangrijkste worden genoemd.

In de eerste plaats betreft dit het doorzichtiger maken van de werke-

lijke inhoud van de werkzaamheden, die in Nederland in het ontwikke-

lings- en onderzoekwerk bij de componentontwikkeling worden verricht,

en het belang daarvan in het industriële bijblijven van Nederland bij

ontwikkelingen, die ook voor de toekomst van de grootste betekenis zul-

len zijn.

Als term, die dit geconcentreerd voorstelt, is getracht de uitdrukking

"warme werktuigbouw" in dit verband in te voeren.

Tevens is met kracht getracht een dergelijke samenhangende discipline

binnen TNO in het leven te roepen, opdat het werk op dit gebied als

samenhangende activiteit niet volledig afhankelijk wordt van het min

of meer toevallige karakter van een project. In deze gedachtengang past

de overweging, dat ontwikkelingswerkzaamheden op dit vakgebied in Ne-

derland buiten het natriumprojeet nauwelijks of niet bestaan.

Om te demonstreren hoe het nederlandse onderzoek- en ontwikkelingswerk

ten hehnove van de bouw van -ie snelle kweekreactor de nederlandse in-

dustrie hielp haar warme werktuiabouwactiviteit op een hoger niveau te

brengen en hoe van de opgebouwde kennis een breder gebruik kan worden

gemaakt, in het bijzonder buiten het gebied van de snelle kweekreactor,

werd op 19 april 1978 doof TNO een "Warme Werktuigbouwdag" georganiseerd.

Op deze voorlichtingsdag werd bovendien de gelegenheid aangegrepen be-

kendheid te geven aan het thema "TNO functioneert ook als technologisch

centrum voor de industrie".

Onder warme werktuigbouw wordt daarbij verstaan het ontwerp, de bouw en

het gebruik van apparaten en systemen, die bij verhoogde temperatuur en

drukken kan werken. In het kader van het ondersteunend onderzoek heeft

TNO op dit samenhangende werkgebied een uitgebreide expertise opgebouwd.

Eind 1977 werd gestart met de voorbereidingen voor deze Warme Werktuig-

bouwdag. Daarbij werd hulp verkregen van de Stafafdeling In- en Externe

Communicatie TNO, de Stichting Nederlandse Apparaten voor de Proces-

industrie, de Vereniging voor Metaalverwerkende- en Electrotechnische

Bedrijven en de Vereniging van Nederlandse Bedrijven in de Chemische

Industrie.
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Er werden inleidingen gehouden door deskundigen van TNO, terwijl van-

uit de nederlandse industrie de toepasbaarheid van het TNO-onderzoek

op dit gebied aan de hand van voorbeelden werd toegelicht. Tijdens

rondleidingen en demonstraties werd een aantal resultaten van het on-

derzoek en een aantal bij TNO gehanteerde methoden van onderzoek ge-

toond .

In aansluiting op deze dag opende Neratoom B.V. de mogelijkheid tot

het bezoeken van de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen

om daar de vervaardiging van de componenten voor SNR en de daarbij op-

gebouwde kennis en kundigheid te tonen.

Van een gedefinieerde doelgroep werden ruim 400 adressen aangeschreven,

uiteindelijk waren er 120 deelnemers. Direct na de Warme Werktuigbouw-

dag werd gestart met een nazorgactie. Daarbij werd geïnformeerd naar

reacties op de Warme Werktuigbouwdag en de eventueel aanwezige wens

van het betreffende bedrijf of instelling ondersteuning van TNO op dit

vakgebied te ontvangen.

Enige tientallen bedrijven en instellingen gaven de wens te kennen tot

een nader gesprek met TNO, terwijl de reacties van de overige merendeels

positief waren ten aanzien van hst gepresenteerde, maar ook ten aanzien

van de gedemonstreerde betrokkenheid van TNO bij industriële ontwikke-

lingen in de machine- en apparatenbouw. Tevens bleek, dat reeds bestaande

contacten met TNO door middel van een dergelijk soort voorlichtings-

dagen een bredere inhoud kregen.

Geconcludeerd mag worden, dat voor het in een breder kader toepasbaar

maken van deze met gelden uit het fonds Speerpunttechcologie opgebouwde

kennis de Warme Werktuigbouwdag en haar nazorg een aanzet vormen. Te-

vens wijzen de resultaten erop, dat de mogelijkheden tot deze verbreding

een grote kans van slagen hebben, waarbij een belang voor TNO is, dat

naast soft-ware studies ook voldoende de problematieken, die ontwerp

en vervaardiging in zich bergen, aan de orde komen om een zinvolle

gebruikmaking van de met veel moeite en kosten opgebouwde infrastruc-

tuur in mensen en laboratoria noodzakelijk te maken.

Algemeen is de conclusie, dat - mits aan een aantal interne en externe

voorwaarden is voldaan - een TNO-inspanning als die van de warme werk-

tuigbouw ook buiten de kernenergie mogelijkheden biedt voor een gebun-

delde aanpak van een gebied, dat, zowel voor de nationale industrie als
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voor TNO, beloften voor een toekomstige positie inhoudt.

Een volgende activiteit betreft de studie van energie conversie

systemen met een lager specifiek brandstofgebruik, welke studie in

eerste instantie uitmondde in de voorbereiding van een projectvoorstel,

dat tot stand komt samen met Neratoom en in samenspraak met ECN.

Eén belemmering van de werkzaamheden in zowel het natriumproject als

in de ontwikkeling van nieuwe projecten ligt in de nijpende personeels-

situatie.

2. MEER GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAM DE DEELPROJECTEN
IN DE SNR-WERKZAAMHEDEN

Gezien de nauwe relatie tussen de in het kader van het SNR-300 onder-

steunend onderzoekprogramma en in het kader van het vervolgprogramma

uitgevoerde onderzoekingen volgt hieronder een beschrijving van deel-

projecten, waarbij geen expliciete scheiding tussen beide programma's

is aangebracht.

I. MATERIALEN VOOR GEBRUIK BIJ HOGE TEMPERATUREN.

a. Programma;

Al Eigenschappen_yan cqnstructiematerialen

bij hoge temperaturen en bij lange duur

Dit programma bevat als onderdelen:

la Kruipvermoeilngsinteractieonderzoek aan het staal 1.4948

lb Langeduur beproeving van 1.4948 en 1.6770

lc Onderzoek aan nietbewerkte lasverbindingen van 1.4948

ld Invloed va-A natrium op de mechanische eigenschappen

van 1.4948

Ie Kruip- en hogerek vermoeiingsonderzoek aan 1.6770

lf Oriënterend onderzoek aan 1.4919, 9 en 122 CrMo-stalen.

Corrosie_gn depositieonderzoek
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b. Korte omschrijving van het onderzoek en de stand van zaken eind 1978

la In de periode 1972. tot 1976 zijn onderzoekingen uitgevoerd naar

de cumulatieve beschadiging, die wordt veroorzaakt door kruip

en vermoeiing, uitgedrukt in de verandering in de kruip tot

breuktijd onder invloed van hogerek vermoeiïngscycli tot breuk

onder invloed van kruipbelastingen.

Deze onderzoekingen werden uitgevoerd in nauwe samenwerking met

ECN en de duitse partners Interatom en KFK in het zogenaamde

GRIM-programma.

Dit programma behelst tevens onderzoek aan bestraald materiaal.

Het doel van het onderzoek, uitgevoerd door Interatom en TNO

op niet-bestraald materiaal, was enerzijds voor referentiege-

gevens voor het bestralingsprogramma te zorgen en anderzijds

de toepasbaarheid van cumulatieve beschadigingsregels, zoals

gegeven in de huidige code case N47, te controleren.

Op basis van een onderzoek van het breukgedrag van proefstaven,

die afwisselend zijn onderworpen aan kruip en vermoeiing in

bovenvermeld onderzoek, werd onderzocht hoe een beter begrip

kan worden verkregen van de beschadiging tengevolge van kruip-

vermoeiïngsinteractie.

Onder andere werd de "strain range partitioning", een techniek,

die is ontwikkeld bij de NASA en die de gecompliceerde vervor-

mingscycli reduceert tot 4 basis deformatiecycli. bestudeerd.

In eerste instantie werd voor 1.4948 met de bepaling van de

levensduurrelaties voor de basisdeformatiecycli gestart.

1b De langeduur beproeving van de stalen 1.4948 en 1.6770 is ge-

richt op de vaststelling van de restductiliteit na zeer lange

expositieduur. Dit onderzoek werd in 1977 en 1978 voortgezet.

Hierbij werden proefstaven onder mechanische belasting geëx-

poseerd bij 5S0°C, waarbij met intervallen van 5000 uur het

vermogen om plastische deformatie op te nemen wordt bepaald

door middel van hogerek vermoeiïngsproeven.
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lc Het onderzoek naar het kruipgedrag van nietbewerkte lassen in

10 nm dik plaatmateriaal, dat in 1975 startte, werd in 1977

op grond van gestelde prioriteiten noodgedwongen beëindigd.

ld In de periode van medio 1976 tot in 1977 (ongeveer 4000 uur)

werden proefstaven van 1.4948 in één van de natriumcircuits

geëxposeerd aan natrium bij een temperatuur van 600 C en 500 C.

Deze staven werden mechanisch onderzocht samen met niet:-geëx-

poseerde referentiestaven. Gedurende 1978 kwamen van dit onder-

zoek de resultaten beschikbaar. Het bleek, dat het aantal wis-

selingen tot breuk in natrium tenminste gelijk is aan het aan-

tal wisselingen tot breuk in lucht.

Ie Het hogerek vermoeiïngsonderzoek aan 1.6770, uitgevoerd bij

55O°C en een vervormingsgraad van l,2Z,werd in 1977 afgesloten

met proeven aan lasmateriaal en materiaal, dat onderworpen werd

aan gesimuleerde lasprocessen. De evaluatie van alle testresul-

taten (het kruiponderzoek was reeds afgesloten in 1976) kwam

in 1978 gereed.

If Bij het onderzoek naar 1.4919 werden gelaste verbindingen,

waarbij gebruik werd gemaakt van verschillende typen electroden,

beproefd op hun kruipgedrag bij 600°C met bezwijktijden tot

10.000 uur.

Een verouderingsprogramma werd uitgevoerd, waarin de resttaai-

heid werd bepaald door hogerek vermoeiïngstests en Charpy kerf-

slag proeven. Het mechanisch onderzoek werd begeleid door struc-

tuuronderzoek, ferrietmetingen en hardheidsprofielen;

Zn het programma ter bepaling van de eigenschappen van 9 en 122

chroom stalen werd speciaal de aandacht gericht op het taaiheids-

gedrag van de materialen na verschillende warmtebehandelingen

en expositie aan bedrijfstemperaturen.

!
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A2 Corrosie_en_deEgsitigonder2oek

Het onderzoek in het ondersteunend programma omvat de volgende

delen:

2a Corrosie van constructiematerialen in natrium

2b Fundamenteel corrosieonderzoek in natrium

2c Waterzijdige- en spanningscorrosie

2d Spleet- en loogcorrosie.

2a Het onderzoek met betrekking tot de corrosie van austeni-

tisch roestvaststaal in natrium was gericht op het verkrij-

gen van technische gegevens over de corrosiesnelheid en

het depositiegedrag van corrosieproducten. Als proces-

variabelen werden daarbij gehanteerd:

de temperatuur, het zuurstofgehalte en de natriumsnelheid.

Het onderzoek was vooral gericht op een kwantitatieve vast-

legging van het oppervlakte- en korrelgrondferriet om tot

een beter begrip te komen van de fenomenen, die bij selec-

tieve uitloging een rol spelen.

De invloed van nikkel en chroom in het natrium op het se-

lectieve corrosiegedrag werd vastgelegd. Naast het sedert

1967 reeds in het onderzoek betrokken staal 1.4919 werd in

1977/1978 tevens aandacht besteed aan het gedrag van 1.4948.

Onderzoek werd uitgevoerd naar het corrosie- en massatrans-

portgedrag van ferritische chroommolybdeenstalen, vooral

gericht op vaststelling van de mogelijke opkoling en ont-

kolingseigenschappen van deze stalen.

2b Het fundamentele corrosieonderzoek bevat de volgende onder-

werpen:

1. De bouw van een inerte kringloop.

De bouw van het uit inert materiaal te vervaardigen cir-

cuit kwam.gereed. De onderdelen werden van Vlissingen

(Koninklijke Maatschappij De Schelde) naar Apeldoorn

getransporteerd. De opbouw van de installatie kwam in

1978 gereed. Het circuit werd op 21 december 1978

formeel in bedrijf gesteld. Het eerste onderzoek aan

zuiver ijzer in dit circuit zal begin 1979 starten (zie

fig. 3).
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2. Bet roterende schijvencircuit.

De meting hierin berust op het principe, dat de oplos-

sing van metalen te beschrijven is indien ze in een ge-

definieerd stromingsveld plaatsvindt» Dit stromingsveld

ontstaat bij de rotatie van een schijf van het onderzochte

materiaal in een relatief groot, met vloeistof gevuld,

vat, waarmee de principe-opbouw van de faciliteit is ge-

geven. In 1977 werd na reparatie en aanpassing van de

aslagering, waarmee problemen waren opgetreden, gestart

met een onderzoek naar de oplosbaarheid van nikkel. Ka

afronding van deze proeven werd de oplosbaarheid van

mangaan in natrium onderzocht. In beide proevenreeksen

werden waardevolle gegevens over de oplosbaarheid van

deze metalen in natrium verkregen.

3. Onderzoek in de corrosiecircuits 2, 11 en 12.

Het onderzoek is gericht op het opstellen van kwantita-

tieve theoretische modellen voor corrosie- en depositie-

gedrag van verschillende elementen, die van belang zijn

voor de eventuele radioactieve verontreiniging van de

componenten in het primaire systeem.

Het fundamentele depositieonderzoek werd in 1977 voor-

namelijk gericht op de depositie van mangaan en kobalt

als de meest belangrijke radioactieve corrosieproducten.

Na evaluatie van de resultaten van het onderzoek in 1978

kon een beschrijving worden opgesteld van het depositie-

gedrag van deze twee elementen.

2c Water/stoomzijdige corrosie in natriumverhitte stoomgeneratoren.

Aan de eerdergenoemde ferritische rechte testsectie, die ook

werd gebruikt voor stabiliteitsonderzoek, werd water/stoom-

zijdig corrosieonderzoek uitgevoerd. Vooral het gedrag van

de magnetietlaag in het DNB-punt was onderwerp van onderzoek.

De gedeelten van de testsectie, waar dit punt zich tijdens

de beproeving bevond, werden aan een uitgebreid wel enniet-

destructief onderzoek onderworpen. De expositie werd in twee
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perioden, van 1000 en 1500 uur, uitgevoerd. Vóór de beproe-

ving werden de oppervlaktecondities van de ferritische pijp

ook in leveringstoestand vastgelegd.

Voorts werd, in samenwerking met de KEMA, een onderzoek uit-

gevoerd naar het spanningscorrosiegedrag van enkele stoom-

generatormaterialen met behulp van autoelaafproeven. Dit on-

derzoek wordt in 1979 voortgezet.

2d Het in 1976 aangevangen onderzoek naar het spleet- en loog-

corrosiegedrag van in SNR toegepaste materialen werd voort-

gezet. Daarbij werden proefstukken, waarvan sommige wél en

sommige géén NaOH verontreinigde spleten hadden, aan verschil-

lende beproevingscondities onderworpen. Deze condities zijn

representatief voor de verschillende omgevingscondities, die

bij het opstarten en in bedrijf zijn van de SNR-300 warmte-

overdrachtscomponenten kunnen optreden. Voorts werd een

eerste semi-quantitatieve vergelijking van de effectiviteit

van reinigingsmethoden voor Na-componenten uitgevoerd. Met

het onderzoek aan spleet- en loogcorrosiegedrag van SNR-2

materialen werd in 19/7 gestart.

II. STERKTE GERELATEERDE VEILIGHEID/TOEGEPASTE MECHANICA.

Dit onderzoek is gericht op de ontwikkeling en verificatie van bere-

keningswijzen met betrekking tot de sterkte van constructies voor

gebruik bij hoge temperatuur. Daarbij werdt een belangrijke plaats

ingenomen door de ontwikkeling van de beschrijving van de mechanische

eigenschappen van de materialen 1.4948 en 1.6770 onder meerassige be-

lastingscondities, teneinde de parameters te verkrijgen voor een

nauwkeurige beschrijving van het plasticiteits- en. kruipgedrag van

deze materialen. De evaluatie van de uit bi-axiale plasticiteitsexpe-

rimenten verkregen gegevens werd in 1977 afgerond.

De kruipexperimenten op 1.6770 en 1.4948 vonden voortgang. Aan de hand

van tussentijdse resultaten werd het opgestelde kruipmodel waar nodig

aangepast.
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In 1977 werd besloten, in verband met de beperkte middelen en capa-

citeit, de thermal ratcheting proeven vooreerst niet uit te voeren.

Dit mede, omdat prioriteit werd gegeven aan de uitvoering van' experi-

menten, die gericht zijn op de ontwikkeling en verificatie van hoge

temperatuurberekeningsmethodieken. Als eerste relevante geometrie

werd hiertoe de cylinder-cylinder verbinding gekozen.

Ter voorbereiding van de experimenten werd in 1976 een aantal ver-

plaats ingsopnemers voor gebruik bij hoge temperatuur geëvalueerd;

rapportage hierover vond in 1977 plaats.

Opmerkelijk is, dat van de op de wereldmarkt verkrijgbare verplaat-

singsopnemers slechts een enkele voldoet aan de bij dit type onder-

zoek te stellen eisen.

Een computer-rekenmodel voor de plastische berekening van de rek-

verdeling rond de tip van een scheur in 1.4948 werd aan da hand van

resultaten van beproevingen, die in 1977 werden uitgevoerd, aange-

past en verbeterd.

Uitgebreid onderzoek naar scheurinitiatie werd in 1978 gestart.

Het de beproeving van componentendelen werd in 1978 gestart. Als

voorbereiding op het testen met werkelijke geometrieën zullen in

eerste instantie beproevingen met strips worden uitgevoerd.

Ook voor (rest) levensduurbeschouwingen werd een programma opgesteld.

Na een literatuurstudie zal met dit onderzoek in 1979 een aanvang

worden gemaakt.

III. SPECIFIEKE NATRIUMTECHNOLOGIE.

a. Programma:

1. Massatransport in natriuminstallaties,

2. Het gedrag van waterstof in natriumsystemen, Detectie en
localisatie van lekken in stoomgeneratorpijpen.

i •
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b. Korte omschrijving van het onderzoek en de stand van zaken eind 1978

1. Massatransport in natriuminstallaties.

Het onderzoek naar het massatransport in natriumsystemen was in

de rapportperiode gericht op de problematiek van cold trapping.

Dit is het verwijderen van verontreinigingen, met name oxyden en

hydriden uit natrium. In 1976 werden in een schaalmodel van een

Cold Trap oxyde-depositie-experimenten uitgevoerd. De hiermede

verkregen gegevens werden begin 1977 geëvalueerd en vergeleken

met het in 1975 opgestelde theoretische model voor de berekening

van cold traps, waarin met bepaalde aannamen werd getracht de

vaste stof- en warmteoverdrachtsverschijnselen in een geïdeali-

seerde anisotherme cold trap te beschrijven.

Van deze beproevingen en de resultaten ervan verscheen een eind-

rapportage.

2. In het kader van de onderzoekingen naar het gedrag van water en

waterstof in natriumsystemen en de detectie en localisatie van

lekken in stoomgeneratorpijpen werden in 1977 en in 1978 in het

pompcircuit waterinjectieproeven uitgevoerd en de resultaten er-

van geëvalueerd. Een testmodel van een pijp-pijpenplaatverbinding,

waarin lekken tussen pijpenplaat en thermisch schild van de stoom-

generator kunnen worden gesimuleerd, werd in 1977 beproefd.

Een stoomgeneratormodel, waarvan de stromingstechnische eigen-

schappen in een wateropstelling werden bepaald, werd in 1977 in

een natriumcircuit ingebouwd. In 1978 werden hierin injectie-expe-

rimenten uitgevoerd. Bij al deze experimenten werden acoustische

metingen verricht.

In Hengelo werdenuinisamenwerkingutussen. TNOuenoeen-amérikaans-ibe-

drijf acoustische opnamen gemaakt bij waterexperimenten in de 50 MW

testinstallatie. Zowel in de Verenigde Staten als bij TNO werden

de resultaten- van deze metingen geëvalueerd. Belangrijke informatie

over de door de Amerikanen gebruikte methoden kwam hierdoor voor

TNO beschikbaar.

r
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Bij General Electric werden zuurstofmonitors aangeschaft en in

de verschillende natriumcircuits in Apeldoorn en Hengelo inge-

bouwd. Hiermede werd ervaring opgedaan en kon studie worden

verrioht ter bepaling van het zuurstofgehalte in natrium bij de

aanwezigheid van lekken, c.q. waterinjectieproeven.

De relatie tussen de gevonden waterstof'", zuurstof- en acoustische

signalen en de toepasbaarheid van de verschillende meetmethodieken

en de interactie ervan werd en zal worden bestudeerd.

IV. VERBINDINGSTECHNIEKEN (lassen en solderen).

a. De ontwikkeling van een reparaticlasproces met
afstandswaarneming en -bediening.

De in 1976 gestarte ontwikkeling om te komen tot een rïparatietech-

niek ten behoeve van de SNR tussenwarmtewisselaar werd in 1977 en

1978 voortgezet. Hierbij is het van belang, dat de te verwachten re-

paraties in ruimten dienen te worden uitgevoerd, waar door de daar

heersende omstandigheden langdurig verblijf van personen niet mogelijk

is, onder andere door een te hoge stralingsachtergrond, terwijl in

het specifieke geval van een reparatielas een verzwarende factor is,

dat de beschikbare ruimte zozeer beperkt is, dat de gewenste plaats

niet te bereiken is.

Bij de ontwikkeling van deze reparatielasmethode werd met vrucht ge-

bruik gemaakt van ontwikkelingen, die in eerdere jaren op het gebied

van afstandsbediening en -waarneming van een lasproces werden opgedaan.

De video-apparatuur, die wordt gebruikt voor observatie van het las-

bad, werd in 1977 in het prototype uitgebreid met een tweede camera,

waardoor waarneming van de achterkant van het lasbad mogelijk is. Aan

de presentatie van deze twee beelden op één monitor en de presentatie

van de lasparameters op datzelfde beeld moest de nodige zorg worden

besteed. Hiervoor werd onder andere de hulp ingeroepen van het Insti-

tuur voor Zintuigfysiologie. Met de zo ontstane waarnemingsmethode

bleek het leggen van een las, technisch maar ook vanuit de bedienings-

man gezien, zeer goed mogelijk.

' F
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Het ontwerpen van een apparaat van geringe afmetingen (noodzakelijk

door de zeer beperkte ruimte), dat de voor de reparatie van de tussen-

warmtewisselaar benodigde lasapparatuur en niet-destructieve inspec-

tie apparatuur kan bevatten, werd afgerond.

Naar dit ontwerp werd een lasmachine vervaardigd, die voor praktijk-

proeven eind 1978 in Apeldoorn werd afgeleverd.

b. Detectie van natriumresten

• Om te kunnen vaststellen of het mogelijk is een reparatielas uit te

voeren zonder problemen behoeven te verwachten door de aanwezigheid

van achtergebleven natrium is het noodzakelijk de eventuele aanwezig-

heid van natrium te kunnen detecteren. Met behulp van US-technieken

werd hiertoe onderzoek uitgevoerd. In 1977 werd een verfijning op

eerder ontwikkelde methoden aangebracht.

Met deze methode blijkt het zeer wel mogelijk met behulp van US-

technieken achtergebleven natrium in bepaalde hoeveelheden te kunnen

detecteren.

c. Lasbaarheid van 1.4919 en 9-12Z chroomstalen

In 1977 werd gestart en in 197S werd voortgegaan met een onderzoek

naar de lasbaarheid van de stalen 1.4919 en 9-12% chroomstalen. Ook

de verkrijgbaarheid en toepasbaarheid van laselectroden bij deze staal-

soorten vormen een onderdeel van dit onderzoek. Voor het lassen van

12% Cr-stalen werden aanbevelingen ten behoeve van de industriële partners

opgesteld.. Bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde werden deze aan-

bevelingen met goede resultaten gevolgd.

d. Onderzoek naar soldeermethoden

In 1977 werd gestart met een onderzoek naar het vaststellen van de op-

timale soldeercyclus voor chroommolybdeenstalen.

In 1977 lag het zwaartepunt op bepaling van het gedrag van nikkelbasis-

soldeer met verschillende gehalten aan chroom, silicium en borium.

Deze elementen zijn van invloed op het bevochtigings- en aantastings-

gedrag en tevens op het mechanisch gedrag. In 1978 werden van een aan-

tal gekozen soldeermaterialen de mechanische eigenschappen onderzocht,
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op basis waarvan uiteindelijk een drietal soldeermaterialen voor voort-

gezet onderzoek werd geselecteerd.
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V. WARMTEOVERDRACHT EN STROMING.

a. Programma:

1. Warmteoverdracht, drukval en stabiliteit van stoomgeneratoren.

2. Stromingstechnisch onderzoek ter optimalisatie van
warmteoverdrachtscomponenten.

b. Korte omschrijving van het onderzoek en de stand van zaken eind 1978

1. Het betreft hier experimenten met betrekking tot de stooozijdige

verschijnselen in rechte en schroefgewonden testsecties op het

gebied van warmteoverdracht, drukval en stabiliteit van stoomge-

neratoren en de verwerking van de verkregen gegevens.

De experimenten worden uitgevoerd om fundamentele kennis te ver-

krijgen door de meting en verwerking van warmteoverdrachts- en

drukvalverschijnselen in het tweefase gebied van stoomgeneratoren.

De verwerking is erop gericht computerprogramma's en de daarin

toegepaste correlaties, te verifiëren, waar nodig aan te passen

of nieuwe correlaties op te stellen.

Voorts om fundamentele gegevens met betrekking tot het stabiliteits-

gedrag, onder meer door middel van dampfractiemetingen te ver-

krijgen.

Als laatste om kennis te verkrijgen over de verschijnselen, zoals

bijvoorbeeld het gedrag van beschermende lagen op de pijpwand on-

der invloed van thermische belasting, en andere parameters met als

doel de betrouwbaarheid van stoomgeneratoren beter te kunnen beoor-

delen of te kunnen vergroten.

Tot nu toe werden de volgende testsecties onderzocht:

- een rechte testsectie van austenitisch materiaal

met een inwendige diameter van 8 mm;

- een schroefgewonden testsectie met een inwendige

pijpdiameter van 18 mm en een windingdiameter van 0,7 m;

- een rechte pijptestsectie met een inwendige diameter *

van 13,2 mm van ferritisch materiaal.
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Met deze testsecties werden tot eind 1978 warmteoverdracht-, druk-

val-, stabiliteits- en dampfractieexperimenten uitgevoerd.

Met de rechte testsectie van ferritisch materiaal werd eveneens

gedurende 2500 uur een waterzijdig corrosieexperiment met warmte-

overdracht uitgevoerd.

Een schroefgewonden testsectie met een inwendige diameter van 18 mm

en een windingdiameter van 1i meter is in het beproevingscircuit

ingebouwd. In 1978 werden warmteoverdrachts-, drukval- en stabili-

teitsexperimenten met deze testsectie gestart.

2. Stromingstechnisch onderzoek.

In 1977 werden voorstudies uitgevoerd naar de stromingstechnische

aspecten van de toepassing van een floating head en baffles in een

tussenwarmtewisselaar. Hierover werd in 1978 gerapporteerd* Gedu-

rende beide jaren werden adviezen gegeven en kleine studies ver-

richt inzake de stroming in component en leidingsystemen voor snelle

met natrium gekoelde reactoren van groot vermogen. Het betreft hier

onder andere onderzoek naar de stromingstechnische aspecten van bij

de beproeving van de 85 Mtf tussenwarmtewisselaar in het beproevings-

circuitiin Hengelo gemeten onregelmatigheden.

Er is onvoldoende basiskennis aanwezig om binnen de uit construc-

tieve overweging geldende restricties een optimale instroomkast te

kunnen dimensioneren. De eis is een voldoend homogene stromings-

verdeling door de instroomperforatie in het stromingsschort te rea-

liseren, waarbij de buitendiameter van de component, de stromings-

ver liezen en de bouwhoogte minimaal zijn. Voorts dient de toegepaste

constructie eenvoudig en zo toegankelijk mogelijk te zijn in verband

met periodieke inspecties en moet de bundel met stromingsschort trek-

baar zijn. Stromingsgëindüceerde trillingen dienen vermeden te worden.

Naar deze aspecten werd in 1977 en 1978 onderzoek verricht. Daarbij

kwamen de volgende punten aan de orde:

- vaststelling van de invloed van een bocht vóór de

inlaatpomp op de verdeling van de kast;

- verificatie in een groter model van de in het

kleine model gevonden trends;
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- bepaling van de invloed van de veerstand van

de bundelpijp op de metingen in de kast;

- bepaling van de in te bouwen weerstand door

middel van horizontale weerstanden (schotten

en baffles of ringen);

- onderzoek van de mogelijkheden bij excentrische

instroomkast als niet-conventionele oplossing;

- onderzoek van de mogelijkheden van verticale

schorten als niet-conventionele oplossing.

In het stromingsgebied van bundels met rechte pijpen vindt een om-

buiging van de stroming van 90° plaats onder invloed van zich wij-

zigende dwars- en langsweerstanden. De stromingsverdeling aan het

begin van het eigenlijke langsaangestroomde deel van de bundel,als-

mede de temperatuurverdeling ter plaatse, worden door deze ombui-

ging bepaald.

Ongelijkmatige stroming- en temperatuursindelingen kunnen zich over

langere afstand van het langsaangestroomde gedeelte voortzetten al-

vorens geëgaliseerd te zijn. Deze overweging geldt temeer bij com-

ponenten met grote diameter/lengte verhoudingen, zoals met name voor

de tussenwarmtewisselaars overwogen wordt. Ook kan bij zeer lage

lasten nagenoeg de gehele wannteoverdracht in het instromingsgedeelte

plaatsvinden. Het is derhalve van belang de stromingstechnische as-

pecten bij in- en uitstroming van een bundel nauwkeurig te kennen.

Daartoe werd een rekenmodel ontwikkeld ter berekening van de snel-

.heids- en drukverdeling bij bundelstroming.

Verder werd experimenteel verificatieonderzoek verricht en een theo-

retische, thermohydraulische analyse van de bundelinstroming opge-

steld.

Hiertoe zal experimenteel onderzoek ter verificatie van de invloed

van de reeds aanwezige axiale snelheidscomponenten, andere steek-

diameterverhoudingen en lage snelheden worden uitgevoerd.

Verder zal een theoretische ontwikkeling ter verdiscontering van

turbulente impulsdiffusie ten behoeve van stromingsegalisatiebere-

keningen plaatsvinden.
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Bovengenoemde onderzoekingen en theoretische studies kwamen in

1978 grotendeels gereed.

Aan modellen van een floating head werd stromingstechnisch onder-

zoek verricht. De verkregen gegevens werden geëvalueerd.

De rapportage zal in 1979 plaatsvinden.

VI. NIET-DESTRUCTIEF ONDERZOEK.

a. Ontwikkeling van een defectdetectiemethode van stoomgenerator-
pijpen met behulp van het magnetisch strooiflux verschijnsel.

In 1977 werd het prototype van een sonde voor de inspectie van ferri-

tische stoomgeneratorpijpen door middel van een magnetische strooiflux

methode ontwikkeld. De opnemer is in staat wijzigingen van de micro-

structuur en discontinuïteitar. is hst materiaal (putjes, kerven) te

detecteren (zie figuur 4).

De beproeving van de eerste opzet van een sonde, die door de pijp kan

worden gevoerd, startte eind 1977 en werd in begin 1978 afgerond. De

ervaringen, die met dit onderzoek werden opgedaan, werden verwerkt in

het definitief ontwerp van zo'n sonde. Het de bouw van deze sonde en

de verfijning van de methode werd in 1978 voortgegaan.

b. Verfpenetrant/kunststof replica technieken

In dit onderzoekprogramma worden speciale kunststofsamenstellingen on-

derzocht om te dienen als ontwikkelaar voor een penetrant vloeistof.

Op deze manier leveren zij een perfecte afdruk van het oppervlak en

geven een indicatie van de mogelijke scheurtjes. Hiermede kan een per-

manente vastlegging worden gerealiseerd.

De methode kan worden toegepast zowel bij kamertemperatuur als bij on-

geveer 150°C en geeft een foutresolutie bij permanente vastlegging, die

op zijn minst even goed is als die van conventionele penetrantmethoden.

In 1977 werd de toepassing voor kamertemperatuur onder gebruikmaking

van een smeltpistool afgerond. De methode voor toepassing bij 150°C

werd begin 1978 afgerond.

! > •
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VII. POMPONTWIKKELING.

a. Programma;

1. Visco-afdichting

2. Lageronderzoek

3 . Rotordynamica

b. Korte omschrijving van het onderzoek, en de stand van zaken eind 1978

1. De ontwikkelingen van het v i sco - sea l werden in 1977 met rapportage

afgesloten. In 1978 werd een vergelijkende studie naar de betrouw-

baarheid van het v i sco - sea l en de sleepring-afdichting opgesteld.

Uit deze studies konden interessante conclusies worden getrokken

met betrekking tot de punten, waarop roet re la t i e f geringe inspan-

ning de betrouwbaarheid van het v i s c o - s e a l ten opzichte van de

sleepringafdichting in belangrijke mate kon worden vergroot. Ef-

fectuering van deze maatregelen l e i d t tot een aanzienlijk grotere

betrouwbaarheid van het v i sco - sea l ten opzichte van het mechanical

sea l .

2. De rapportage van de ontwikkelingen van hydrostatische lagers voor

de SNR-300 pompen kwam in 1978 gereed. Met betrekking tot de hydro-

s ta t i sche lagers voor pompen voor vervolgreactoren werden de i n -

ert ia -e f fec ten en het turbulentietransport, de drukval tussen de

waaier en de waaierrandlagering en een reductie van de natriumcon-

sumptie van het lager bestudeerd.

3 . Met de bestudering van de rotordynamische aspecten van natriumpom-

pen, d i e werken boven het cr i t i sche toerental , werd in 1978 een

begin gemaakt. De resultaten van de eerste onderzoekingen tonen

aan, dat supercritische draaiende pompen met de voor een vervolg-

reactor geldende spec i f i ca t i e s mogelijk moeten z i j n .
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fig. 3. Het inerte of molybdeencircuit
voor oorrosieonderzoek

fig. 4. Een magnetogram van een pijp die
plaatselijk een afwijking vertoont


