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Aanvrager: The Babcock & Wilcox Company, New York, U.Y., Verenigde Sta-

Korte aanduiding:Splijtstofsamenstel 

De uitvinding heeft betrekking op een splijtstofsamenstel van het ty-
pe voorzien van een aantal zich vertikaal uitstrekkende splijtstofelemen-
ten en geleidingsbuizen,die zijdelings op afstand in een reeks worden 
gehouden met behulp van althans een afstandsamenstel. 
In water gekoelde heterogene kernreactors bevat het reactorhart, 

waarin de splijtingsketting wordt ondersteund in het algemeen een 
groot aantal brandstofsamenstellen,die gelijk zijn in mechanische 
constructie en mechanisch onderling verwisselbaar zijn in iedere 
kernsplijtstofsamenstelligging. Ieder splijtstofsamenstel is ontworpen 
om zijn constructieve samenhang te handhaven tijdens het opwarmen 
van de reactor, het afkoelen, het uitschakelen en het in bedrijf zijn 
waaronder het meest nadelige stel bedrijfsomstandigheden welke tijdens 
de levensduur daarvan kunnen worden verwacht.Ontwerpoverwegingen voor 
de werking van de reactors omvatten gebruikelijk de gecombineerde ef-
fecten van door stroming voortgebrachte trillingen,temperatuurschomme-
lingen en seismische verstoringen onder zowel gelijk blijvende omstandig-
heden als onder overgangsomstandigheden. 
Ieder splijtstofsamenstel bevat gebruikelijk een aantal dunne langge-

strekte splijtstofelementen:een aantal afstandsroostersamenstellen,ge-
leidingsbuizen,een instrumentatie-buis en eindfittingen. 
De splijtstofelementen,die vaak worden gebruikt in huidige toepassingen 

zijn bekend als splijtstofstaven en omvatten cilindrische UOg splijtstof-
stukken,die binnen dunwandige buizen zijn opgestapeld en aan ieder 
einde van de buis zijn voorzien van onder veerbelasting staande ruim-
tes en afgedicht zijn met einddeksels of pluggen.De splijtstofstaaf-
bekleding is vervaardigd uit een materiaal,zoals een zirconium legering, 
dat een goede neutronen economie heeft,d.w.z. een lage vangstdoorsnede. 
Ieder brandstofstaaf is in staat door splijting opgewekte warmte over te 
dragen aan een circulerend koelmiddel terwijl de splijtingsproducten 
en het splijtstofmateriaal wordt tegengehouden.De brandstofstaven moe-
ten de effecten weerstaan van thermische kringlopen,splijtingsgas-vrij gave 

ten van Amerika 
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aan de staafkamer, splijtstofverdichting, kraken en rammelen van de 
splijtstofbrokjes,mechanische inwerking tussen splijtstofbrokjes en be-
kleding en door corrosie of straling opgewekte wijzigingen in de 
mechanische eigenschappen van de bekleding. 

5 Afhankelijk van de plaats van een splijtstofsamenstel binnen het 
reactorhart worden een aantal langgestrekte evenwijdig aan de splijt-
stofstaven opgestelde cilindrische geleidingsbuizen op verschillende 
wijzen gebruikt voor het verkrijgen van continue laaggeleiding door 
regelstaven,axiale vermogensvormingsstaven, "brandbaar gifstaven of 

10 doortochtstaven.De geleidingsbuizen,die in het algemeen een grotere 
diameter hebben dan de "brandstofstaven zijn uitgerust met voldoende 
inwendige speling om een koelmiddelstroom daardoorheen mogelijk te ma-
ken voor het "beperken van de "bedrijfstemperaturen van de absorptie-
materialen,welke daarin kunnen worden ingestoken en om staaf-insteek 

15 en terugtrekbewegingen "binnen de geleidingsstaven,zoals vereist gedurende 
alle fasen van reactorbedrijf,mogelijk te maken. 

De brandstofstaven en geleidingsbuizen worden ondersteund in een 
vierkante reeks met intervallen langs hun lengte door afstandssamenstel-
len,welke de zijdelingse afstanden tussen deze "bestanddelen handhaven. 

20 De afstandssamenstellen zijn in het algemeen samengesteld uit een groot 
aantal van sleuven voorziene rechthoekige roosterplaten,die zijn opge-
steld om elkaar te snijden en met elkaar vergrendeld te zijn op de wij-
ze van een eierenrek voor het vormen van cellen waardoorheen de brand-
stofstaven en geleidingsbuizen zich uitstrekken.De roosterplaten kunnen 

25 van het type zijn,zoals bijvoorbeeld beschreven in het Amerikaanse octrooi 
3.665.586 en zijn voorzien van indrukkingen,die zich zijdelings uitstrekken 
en wel in hoofdzaak loodrecht op de langsassen van de splijtstofstaven in 
deze cellen. 

De afstandssamensteilen handhaven een noodzakelijk nauwkeurige afstand 
30 tussen "brandstofstaven ten einde neutronenfluxpieken en gebieden van ab-

normaal hoge temperaturen (hete punten) waar uitbranden,d.w.z. ernstige 
plaatselijke "beschadiging aan de splijtstofstaven kan optreden,te vermij-
den. De afitaadssaaenstallen waarborgen de mechanische stabiliteit welke 
essentieel is voor het uitsluiten van de vervormingen,welke anders kunnen 

35 worden veroorzaakt door door stromingen voortgebrachte trillingen,druk-
verschillen en thermische spanningen.Het aantal gebruikte afstandssamenstellen 
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voor liet veriarijgen van ondersteuning van splijtstofelementen "binnen de 

kern moet echter in evenwicht worden gebracht met de daarmee in conflict 

zijnde behoefte om deze constructieve materialen,welke bijdragen tot 

parasitaire absorptie van neutronen zo klein mogelijk, te houden.Koel-

middelcirculatie door de tussenruimtes tussen de "brandstofstaven moet 

voldoende zijn om de door splijting opgewekte warmte af te voeren.De 

afstand tussen "brandstofstaven is vrij beperkt,bijvoorbeeld in de orde 

van grootte van 0,15 inches. Zodoende beïnvloeden geringe afwijkingen 

van de afstandsafmetingen volgens ontwerp,excentriciteiten van "bekle-

dingen ,oppervlakteruwheden en vervormingen in aanzienlijke mate de 

verdeling van de koelmiddelstroom om de splijtstofstaven,waarbij dit 

kan leiden tot plaatselijke stromingsbeperkingen in de koelmiddelkanalen 

hetgeen een stijging in de temperatuur van de oppervlakken van de brand-

stofstaven bij de beperkingspunten kan veroorzaken.Het is dan ook bijzon-

der "belangrijk,dat de afstandssamenstellen vast blijven gedurende de levens-

duur van een splijtstofsamenstel. 

Een aantal middelen zijn toegepast in de "bekende stand van de techniek 

voor het "beperken van beweging van afstandssamenstellen.In het verleden 

is "bijvoorbeeld de wanddiameter van de geleidingsbuis uitgesmeed om in 

ingrijping te komen met oppervlakken van omgevende hulsen "bevestigd na-

bij ieder einde van de roosterplaten van een afstandssamenstel.Dit heeft 

echter het effect van het vervormen van de geleidingsbuizen en afstands-

roosters tengevolge van de materiaaltrekmechanismes van de uitsmeedhande-

lingen waarbij variaties in de evenwijdige ligging van de afstandssamenstel-

len en "buiging van "brandstofelementen kan worden veroorzaakt .Pogingen om 

"beweging van afstandssamenstellen tegen te gaan door de geleidingsbuizen 

rechtstreeks aan de roosterplaten te lassen heeft ook het handhaven van 

de parallelle ligging moeilijk gemaakt. 

Een opstelling voor het tegengaan en tegenhouden van de afstandssamenstel-

len op hun plaats zonder ertoe te neigen variaties in te brengen in de 

jpelatieve parallelle ligging van verschillende afstandssamenstellen binnen 

een brandstofsamenstel en zonder een buiging van brandstofstaven te veroor-

zaken is bijzonder gewenst. 

In overeenstemming met de principes van de uitvinding wordt een opstelling 

voorgesteld welke beweging van de afstandssamenstellen binnen een brandstof-

samenstel "beperkt.De afstandssamenstellen zijn samengesteld uit een roos-
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ter Tan Tan sleuven voorziene rechthoekige platen,die zijn opgesteld 
om elkaar te snijden en om met elkaar gekoppeld te zijn op de vijze 
van een eierenrek waarbij de langsranden loodrecht staan op de hart-
lijnen van., de "brandstofelementen en de geleidingsbuizen. 
Iedere geleidingsbuis is uitgerust met een aantal in de lengterichting 

op afstand Tan elkaar gelegen hulsen,die daaraan zijn "beTestigd door 
lassen of dergelijke en welke de geleidingsbuizen omgeTen binnen en 
nabij de celTormige openingen in de afstandssamenstellen,welke de 
geleidingsbuizen opnemen.Kragen,die zijn Toorzien van bewerkte sleu-
Ten bestemd Toor het mechanisch koppelen van iedere kraag met een 
cel Tan een desbetreffend afstandssamenstel,welke een geleidingsbuis 
opneemt,zijn aangebracht en "bevestigd in ieder Tan deze cellen.De 
hulsen "bevatten openingen op de gedeelten daarvan die zich uitstrekken 
Toorbij de roosterplaten.Bij samenbouw omTatten de roosterplaatkragen 
dus in het algemeen de hulsgedeelten Tan de geleidingsbuizen. 
De geleidingsbuizen zijn permanent "beTestigd aan de afstandssamen-

stellen ten einde de beweging Tan de afstandssamenstellen tegen te gaan 
door het krimpen Tan delen Tan de kragen,die nabij de opening Tan 
de hulsen zijn,in de openingen.DientengeTolge worden de geleidings-
"buizen steTig "beTestigd aan de af standssamenstellen zonder lassen 
of solderen en zonder de geleidingsbuizen op andere wijze te Tervormen. 
De uitvinding zal hieronder nader worden uiteengezet aan de hand 

van bijgaande figuren,waarin een uitvoeringsvoorbeeld van de construc-
tie Tolgens de uitTinding is weergegeTen. 
Figuur 1 toont schematisch gedeeltelijk in aanzicht en gedeeltelijk 

in doorsnede een "brandstofsamenstel. 
Figuur 2 toont op grotere schaal een "boTenaanzicht Tan een deel Tan 

het in figuur 1 weergegeven brandstofsamenstel uitgeToerd in overeen-
stemming met een uitvoeringsvoorbeeld van de uitvinding. 
Figuur 3 toont een doorsnede oTer figuur 2,gezien Tolgens de lijn 3-3 

in figuur 2. 
. Figuur 4 toont een aanzicht op een huls Toor een geleidingsbuis Ter-
vaardigd in overeenstemming met de principes Tan de uitTinding. 
Figuur 5 toont een aanzicht op een kraag van een afstandssamenstel TerTaar-

digd in OTereenstemming met de principes van de uitTinding. 
Figuur 6 toont een deel Tan de opstelling in figuur 3 waarbij Terdere 

delen ter wille van de overzichtelijkheid zijn weggelaten. 
78 0 6 8 2 0 
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Figuur T toont op grotere schaal een doorsnede van een gedeelte van 
het "brandstofsamenstel afgebeeld in figuur 2. 

Figuur 8 toont een doorsnede over figuur 5,gezien volgens de lijn 
8-8 in figuur 5. 

5 Figuur 9 toont een met figuur 2 overeenkomend aanzicht -waarbij een 
aantal splijtstofelementen,de geleidingsbuis en de huls voor de ge-
leidingsbuis ter wille van de overzichtelijkheid zijn weggelaten. 

In figuur 1 is met zijn langsas in het vertikale vlak opgesteld 
een splijtstofelementsamenstel 10 weergegeven,dat is voorzien van 

10 een onderste eindfitting 11 en een bovenste eindfitting 12,een aantal 
langgestrekte cilindrische splijtstofelementen 13,holle cilindrische 
geleidingsbuizen 14 en afstandsroostersamenstellen 15-De splijtstof-
elementen 13 en de geleidingsbuizen 14 zijn zijdelings op afstand 
van elkaar gelegen en ondersteund in een vierkante evenwijdige reeks 

15 door de afstandsroostersamenstellen 15-De uiteinden van de geleidings-
buizen zijn mechanisch bevestigd aan de bovenste en onderste eind-
fittingen. 

Figuur 2 en 3 tonen meer gedetailleerd een gedeelte van een brandstof-
samenstel 10 met de brandstofelementen 13,een geleidingsbuis 1.4 en 

20 verder met roosterplaten 19,20,21,22,een huls 23 voor een geleidings-
buis en een roosterkraag 24,opgesteld in overeenstemming met een voor-
keur suitvoeringsvorm van de uitvinding. 

De roosterplaten 19,20,21 en 22 zijn van sleuven voorziene recht-
hoekige organen,in het algemeen van het type zoals beschre-

25 ven in het Amerikaanse octrooi 3.665.586 waarvan de inhoud wordt ge-
acht hierin door deze verwijzing te zijn opgenomen. 

Zoals afgebeeld is in figuur 2 en 3 zijn de platen uitgevoerd met 
indrukkingen 25 en 26 resp. gekenmerkt als veerkrachtig en stijf en 
welke uitsteeksels zijn van de plaatvlakken met intervallen over de 

30 lengte en breedte daarvan op afstand opgesteld.In de gevallen van roos-
terplaten 21 en 22 zijn verder gekromde zadelvormige oppervlakken 27 
(figuur 9) gevprmd* nabij*" de langsranden van de platen op afwisselend 
op afstand van elkaar gelegen tussenruimtes.Opening 28 dient als een 
toegangsopening voor gereedschappen gebruikt voor het samenbouwen en 

35 demonteren van het brandstofelementsamenstel en voor het bewerkstelligen 
van de relatieve veerkracht van de veerkrachtige indrukkingen,die tussen 

7 8 0 6 6 2 0 
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de openingen zijn gelegen op de plaatpanelen. 
De huls 23 van de geleidingsbuis is,zoals is afgebeeld in figuur 4 

een holle cilinder welke een aantal langs de omtrek op afstand van 
elkaar gelegen openingen 31 omvat,die in de lengterichting op afstand 
zijn gelegen van een tweede aantal langs de omtrek op afstand van elkaar 
aangebrachte openingen 32. 

De figuren 5 en 8 tonen een cilindrische roosterkraag 2b,welke in 
het weergegeven voorkeursuitvoeringsvoorbeeld is voorzien van vier 
centraal gelegen langssl euven 33,die over 90 ten opzichte van el-
kaar verdraaid tussen de eindgedeelten 34 en 35 zijn aangebracht. 

Zoals het "beste blijkt uit figuur 9 zijn de roosterplaten 19,20,21 
en 22 opgesteld om elkaar onderling te snijden en in elkaar gepast 
op de wijze van een eierenrek voor het vormen van een aantal cellen 16 
voor de brandstofelementen,waarbij iedere cel is voorzien van vier zij-
den begrensd door een deel van de roosterplaten voorzien van een veer-
krachtige indrukking 25 of stijve indrukkin^en 26,welke zich uitstrek-
ken in de cellen 16 en verder voor het vormen van cellen 30 voor gelei-
dingsbui zen. De cel 30 voor een geleidingsbuis heeft vier zijden begrensd 
door de delen van de roosterplaten 21,22,welke de gekromde zadelvormige 
oppervlakken 27 omvatten.In iedere cel 16 voor een brandstofelement 
strekt zich een veerkrachtige indrukking 25 uit in een richting tegen-
gesteld aan een stijve indrukking 26,die zich in dezelfde cel vanaf de 
tegenover liggende zijde of begrenzing van de cel 16 uitstrekt. 

Een roosterkraag 2k wordt mechanisch verbonden binnen het afstandssa-
menstel 15 bij iedere cel 30 door de begrenzende roosterplaten 21 en 22 
zodanig op te stellen,dat zij aan de omtrek gaan door de sleuven 33 
(figuur 5).In het weergegeven voorkeursuitvoeringsvoorbeeld (figuur 2 en 9) 
is de diameter van de roosterkraag 2k zodanig,dat de eindgedeelten 3^ 
en 35 in lengterichting in lijn zijn gelegen met een deel,dat de rug 
tussen de pieken van de gekromde zadelvormige oppervlakken 27 van de 
roosterplaten'21 en 22 gaande door de sleuven 33.Een afstandsroostersamen-
stel 15 omvat dus een aantal mechanisch onderling.in elkaar gepaste en 
onderling gekoppelde platen 19,20,21,22 en kragen 2b. 

Zoals is afgebeeld in de figuren 2 en 9 neemt iedere cel 16 een brand-
stofelement 13 op en de cel 30 neemt een geleidingsbuis "TU op.De indruk-
kingen 25 en 26 vormen uitsteeksels van het oppervlak van de roosterplaten 
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in de cellen 16 voor het ondersteunen van de splijtstofelementen.De ge-
kromde zadelvormige oppervlakken 27 van de delen van de platen 21 en 22 
die iederecel 30 begrenzen vullen de cilindrische omtrek van de ge-
leidingsbuizen aan voor het vergemakkelijken van de plaatsing van de 

5 geleidingsbuizen in de cellen 30.Een veerkrachtige indrukking is 
in hoofdzaak in langsrichting in lijn gevormd met twee stüve in-
drukkingen op de tegenover liggende vlakken van iedere roosterplaat 
20,21,22,23. Bij de op afstand gelegen tussenruimtes waar de zadels 
27 zijn gevormd zijn echter een veerkrachtige of stijve indrukkingen 

10 slechts gevormd op het plaatvlak tegenover het zadelvlak,d.w.z. te-
genover de cellen van de geleidingsbuizen. 

Iedere huls 23 voor een geleidingsbuis is coaxiaal aangebracht over 
en gelast "bij 4o aan de geleidingsbuizen l4,zoals is weergegeven in 
figuur 6 en wel op in de lengterichting op afstand van elkaar gelegen 

15 tussenruimtes "bij de afstandsroostersamenstelplaatsen (niet weergegeven). 
De hulzen voor de geleidingsbuizen worden dus een integraal deel van 
de geleidingshuis.Iedere huls 23 zal ongeveer in lengterichting zijn 
gecentreerd "binnen een afstandsroostersamenstel 15 indien het splijtstof-
element samenstel 10 is samengebouwd. 

20 Voor de sameribouw worden de delen van de geleidingsbuizen .welke 
de hulzen 23 dragen, (figuur 3) ongeveer in lengterichting gecentreerd 
binnen de afstandsroostersamenstellen zodanig dat een deel van iedere 
huls 23 wordt omgeven door een roosterkraag 24.Zoals weergegeven in 
figuur 7 wordt dan de kraag 24 "bij 50 gekrompen of vervormd in de 

25 radiaal naburige openingen 31 of 32 van de huls 23.Op deze wijze wordt 
de geleidingsbuis 14 mechanisch bevestigd aan het afstandsroostersamen-
stel 15 zonder de noodzaak van rechtstreekse lasverbindingen,soldeer-
verbindingen of metallurgische hechtingen tussen-het afstandsrooster-
samenstel en de geleidingsbuis.Zodoende worden uit lijn ligging van de 

30 geleidingsbuizen en afstandsroosters tengevolge van trekken van het 
materiaal,variaties in parallelle ligging tussen de in lengterichting 
op afstand van elkaar gelegen afstandsroostersamenstellen en buiging van 
splijtstofelem ent en vermeden. 
Aan vaklui op dit gebied zal het duidelijk zijn,dat binnen de geest 

35 en beschermingsomvang wijzigingen en/of aanvullingen kunnen worden 
gemaakt op bovenbeschreven uitvoering.Zo is bijvoorbeeld de rechtstreekse 
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"bevestiging van kragen aan ieder einde van de cellen van de geleidings-
buis mogelijk in plaats van het onderling vertinden van een kraag met 
de randen van de cellen van de geleidingsbuis of is het gebruik moge-
lijk van verschillende veelvouden,vormen en oriëntaties van kraag-

5 sleuven en hulsopeningen of andere koppelingsmechanismes voor het 
verbinden van de kraag aan de plaat. 

10 
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CONCLUSIES: 

1. Splijtstofsamenstel van het type voorzien van een aantal zich ver-
tikaal uitstrekkende brandstofelementen en geleidingshuizen,die zij-
delings op afstand van elkaar in een reeks worden gehouden met "be-
hulp van althans een afstandssamenstel,dat is voorzien van een groot 
aantal elkaar snijdende,van sleuven voorzien roosterplaten,welke 
cellen vormen waardoorheen de splijtstofcellen in te steken zijn en 
cellen waardoorheen de geleidingshuizen in te steken zijn,met het 
kenmerk,dat hulzen voor geleidingshliizen zijn aangebracht,die ieder 
zijn opgesteld voor het omgrenzen van de geleidingsbuis binnen en 
gedeeltelijk voorbij iedere cel voor de geleidingsbuis,verder een 
aantal kragen en middelen voor het integraal verbinden van iedere 
kraag met een desbetreffende cel voor een geleidingsbuis en middelen 
voor het bevestigen van iedere kraag aan een huls voor een geleidings-
buis. 
2. Splijtstofsamenstel volgens conclusie 1 ,met het kenmerk,dat de 
kraag is voorzien van althans een sleuf en een roosterplaat zich 
uitstrekt in de sleuf,zodat de kraag is verbonden met de roosterplaat 
voor het integraal verbinden van de kraag met een desbetreffende cel 
voor een geleidingsbuis. 
3. Splijtstofsamenstel volgens conclusie 1 of 2,met het kenmerk,dat 
de huls is voorzien van althans een opening en de kraag gedeeltelijk 
is gekrompen ten einde zich uit te strekken in de opening voor de 
bevestiging van de kraag aan de huls van een geleidingsbuis. 

Splijtstofsamenstel althans nagenoeg zoals hierboven is omschreven 
en/of is afgebeeld in bijgaande figuren. 

7 8 0 6 6 2 0 
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