
Octrooiraad 

MoiATerinzagelegging mi 7804679 

Nederland [19] NL 

[54] Splijtstofsamenstel. 

[51] Int,Cl2.: G21C3/34. 

[71] Aanvrager: The Babcock & Wilcox Company te New York. 

[74] Gem.: Ir. F.X. Noz c.s. 
Algemeen Octrooibureau 
Boschdijk155 
5612 HB Eindhoven. 

[21] Aanvrage Nr. 7804679. 

[22] Ingediend 2 mei 1978. 

[32] Voorrang vanaf 29 augustus 1977. 

[33] Land van voorrang: Ver. St. v. Am. (US). 

[31 ] Nummer van de voorrangsaanvrage: 828383. 

[23] - -

[61] --
[62] - -

[43] Ter inzage gelegd 2 maart 1979. 

De aan dit blad gehechte stukken zijn een afdruk van de oorspronkelijk ingediende 
beschrijving met conclusie(s) en eventuele tekening(en). 



- 1 - 19916/CV/MvdG 

Aanvrager: The Bahcock & Wilcox Company, New York, N.Y., Verenigde Sta-
ten van Amerika 

Korte aanduiding: Splijtstofsamenstel 

De uitvinding heeft betrekking op een splijtstofsamenstel van het 
type voorzien van een aantal zich vertikaal uitstrekkende splijtstof-
elementen en geleidingshuizen,die in een zijdelings op afstand gelegen reeks 
worden gehouden met behulp van althans een ceivormig afstandsroostersamen-
stel dat is samengesteld uit een aantal elkaar snijdende van sleuven voor-
ziene roosterplaten en bovenste en onderste eindfittingsamenstellen die 
ieder vast zijn bevestigd aan de desbetreffende einden van de geleidings-
buizen. 

In water gekoelde heterogene kernreactors bevat de reactorkern,waarin 
de splijtingsketting is ondersteund in het algemeen een reeks splijtstof-
samenstellen, welke in mechanische constructie gelijk zijn en mechanisch 
onderling verwisselbaar in iedere kernopstelling.De brandstofsamensteilen 
zijn ontworpen om constructieve ges'chiktheid en betrouwbaarheid te hand-
haven gedurende de werking van de reactor, het hanteren en het transport. 
Een splijtstofsamenstelontwerp voor werking in het reactorhart omvat ge-
bruikelijk de gecombineerde effecten van door stroming geinduceerde tril-
ling, temperatuurgradienten en seismische verstoringen onder zowel blijvende 
bedrijfsomstandigheden als overgangsomstandigheden. 

Ieder splijtstofsamenstel bevat dunne langgestrekte splijtstofelementen, 
een aantal afstandsroosters,geleidingsbuizen en instrumentenbuizen en 
eindfittingen.De splijtstofelementen,gebruikelijk aangeduid als splijt-
stofstaven of pennen nemen de splijtstof op.De einden van de splijtstof-
elementen zijn afgedicht met einddeksels.De splijtstofelementen,geleidings-
buizen en instrumentbuis worden in een vierkante reeks met tussenruimten 
langs hun lengten ondersteund door afstandsroosters,welke de zijdelingse 
afstand tussen deze bestanddelen handhaven.De geleidingsbuizen zijn vast 
bevestigd bij hun uiteinden aan eindfittingen.Gebruik van soortgelijk ma-
teriaal in de geleidingsbuizen en brandstofelementen resulteert in minimale 
thermische verschiluitzetting.De afstandsroosters zijn vervaardigd uit recht-
hoekige strippen of platen,die van sleuven zijn voorzien en in elkaar gepast 
op de wijze van een "eier-karton".De wanden van de vierkante cellen,gevormd 
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door de onderling gekoppelde strippen "bevatten integraal uitgeponsde uit-
steeksels,welke zijdelingse ondersteuning voor de splijtstofelementen ge-

ven.De "belastingen "bij het contact tussen het afstandsrooster en het 
"brandstofsamenstel worden tot stand getracht zodanig dat een vreten 

5 minimaal wordt gehouden,maar axiale relatieve beweging,die resulteert 
uit splijtstofelementstralingsgroei en verschil in thermische uitzet-
ting mogelijk maakt. 

Afhankelijk van de stand van het samenstel in het reactorhart worden de 
geleidingsbuizen gebruikt voor het verkrijgen van een continue laagge-

10 leiding voor regelstaven,axiale vermogens vormende staven,brandbaar 
gifstaven,of openingsstaven.Speling is aangebracht binnen de geleidings-
buizen om een koelmiddelstroom daardoorheen mogelijk te maken ter beper-
king van de bedrijfstemperatuur van de absorbtie-materialen.Verder is 
deze speling ontworpen om staafbeweging mogelijk te maken binnen de 

15 geleidingsbuizen zoals wordt vereist gedurende de werking van de reac-
tor onder alle omstandigheden waaronder seismische verstoringen.Aan ieder 
einde van de geleidingsbuizen zijn van flenzen en schroefdraad voorziene 
hulzen aangebracht,welke de geleidingsbuizen aan iedere eindfitting be-
vestigen met behulp van vastgelaste moeren. 

20 Ieder splijtstofsamenstel wordt gebruikelijk vertikaal geinstalleerd 
in een reactordrukvat op en ondersteund door pen reactorhartroostersa-
menstelsteunplaat.De onderste eindfitting plaatst het splijtstofsamenstel 
ten opzichte van de reactorhartroosterplaat.De ondereinden van de splijt-
stofelementen rusten op het rooster van de onderste eindfitting.Indringingen 

25 in de onderste eindfitting zijn aangebracht voor het "bevestigen van de 
ondereinden van de geleidingsbuizen daaraan.De bovenste eindfitting vormt 
een orgaan voor het aankoppelen van uitrusting voor het hanteren van het 
brandstofsamenstel en het plaatsen van het brandstofsamenstel binnen de 
reactorkern.Tijdens bedrijf worden de brandstofelementen in de reactor-

30 kern met verschillende snelheden uitgerust waarbij de in het hart gelegen 
splijtstofelementen in het algemeen onderworpen zijn aan een hogere neu-
tronenstroom en dus worden uitgeput voor die nabij de buitenzijde van het 
reactorhart,waar een lagere neutronenstroom heerst.Dientengevolge wor-
den normaal niet alle splijtstofsamenstellen tegelijkertijd vervangen, 

35 maar veeleer in fasen.Verder kunnen bij het opnieuw inbrengen van splijt-
stof gedeeltelijk uitgeputte elementen op een andere plaats worden opgesteld 
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ten einde de werking van het reaetorhart optimaal te houden en de tijd 
tussen de splijtstofvervangingen te vergroten. 
In het algemeen worden verbruikte en nieuwe splijtstofsamenstellen 

van resp. naar de kern overgebracht en worden gedeeltelijk verbruikte 
splijtstofsamenstellen op een nieuwe plaats in het reaetorhart opgesteld 
met behulp van hijswerktuigen, die zijn uitgerust met greepmechanismes 
voor de brandstofsamenstellen,welke mechanisch de bovenste eindfitting 
grijpen.Gedurende het hanteren van een splijtstofsamenstel wordt het 
gewicht van het samenstel,dat normaal draagt op het rooster van de 
onderste eindfitting overgebracht op de geleidingsbuizen.Indien een 
falen van de geleidingsbuizen zou optreden zal de samenhang van het 
splijtstofsamenstel worden vernieuwd en zal dit splijtstofsamenstel 
in zijn onderdelen uiteenvallen,hetgeen kan resulteren in beschadiging 
aan de splijtstofelementen en de ontwikkeling van gevaarlijke omstan-
digheden . 
Het reactorkoelmiddel stroomt onder werkomstandigheden verhoudings-

gewijs evenwijdig aan de langshartlijnen van de splijtstofelementen 
waardoor de voorlopende in de lengterichting gelegen rand van de af-
standsroosterplaten aan hydraulische krachten worden onderworpen.Dien-
tengevolge kan het afstandsrooster zijn onderworpen aan vertikale be-
wegingen of verstoringen onder continue bedrijfsomstandigheden of over-
gangsomstandigheden of beide.In het verleden zijn ten einde beweging 
van het afstandsrooster tegen te gaan,hulzen bevestigd aan de afstands-
roosters en mechanisch in ingrijping gebracht met uitsteeksels,die zijn 
gevormd op de geleidingsbuizen.Alternatief is het voorgesteld om oor-
uitsteeksels ,die zijn gevormd op de afstandsroosterplaten,in ingrijping 
te brengen met clips,die zijn bevestigd aan de geleidingsbuizen ten ein-
de beweging van het afstandsrooster tegen te gaan.Het gebruik van hulzen, 
oren en clips resulteert echter in de toevoeging van materiaal in het 
hart van de reactor,welk materiaal in staat is om parasitair neutronen 
te absorberen,waardoor het nuttig effect van de reactor wordt verminderd. 
Bovendien vereist de bekende opstelling het vormen van uitsteeksels nadat 
de geleidingsbuis was ingestoken in het afstandsrooster,hetgeen zowel de 
samenbouv als de demontage gecompliceerd maakt.Bovendien voegt het ge-
bruik van clips bij de geleidingsbuizen de aanvullende stap van het 
lassen van extra materiaal aan de geleidingsbuis toe,welk materiaal zich 
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los kan maken van de buis en kan worden meegedragen door het koelsysteem 
van de reactor. 
Volgens de uitvinding is in een splijtstofsamenstel van het "bovenbeschre-

ven type een geleidingsbuisopstelling gegeven,welke afstandsroosterbewe-
5 ging tegengaat zonder het inbrengen van aanvullend materiaal dat in 

staat is tot parasitaire absorbtie,terwijl het samenstel gemakkelijk 
kan worden samengebouwd en uiteengenomen er een secondair orgaan wordt 
verkregen voor ondersteuning tijdens met het splijtstofsamenstel uit te 
voeren handelingen in het geval,dat de geleidingsbuizen van de onderste 

10 eindfitting los komen. 
Dit wordt verkregen door het vormen van uitsteeksels,die in een voor-

keursuitvoeringsvorm met tussenruimten van 90° om de geleidingsbuis zijn 
opgesteld en in lengterichting op afstand gelegen zodat zij kunnen wor-
den geplaatst nabij een van beide zijden van een afstandsroosterplaat in 

•{5 het brandstofsamenstel of centraal tussen zadeluitsteeksels gevormd op de 
roosterplaten. 
Het brandstofsamenstel is gecompleteerd door het insteken van de buis 

in een in lengterichting uitgelijnde groep afstandsroostercellen zodanig 
dat de geleidingsuitsteeksels uitsteken in de hoeken van de stijl.Indien 

20 de geleidingsbuis de gewenste insteeklengte heeft afgelegd wordt deze 
over 45° gedraaid waarbij de uitsteeksels in lengterichting in lijn wor-
den gebracht met de langsranden van de zadels van de naburige afstands-
roosterplaten welke de cellen vormen.Dientengevolge wordt langsbeveging 
van de roosterplaten beperkt door de uitsteeksels. 

25 Tijdens het hanteren van het splijtstofsamenstel wordt het gewicht 
van het samenstel,dat draagt op de onderste eindfitting overgedragen op 
de geleidingsbuizen.Indien een falen van alle geleidingsbuizen optreedt 
zullen de brandstofelementen slippen totdat het bovenste einddeksel, 
welke is uitgevoerd met een diametrale doorsnede groter dan de breedte 

30 van een afstandsroostercel,wordt gestopt door de bovenranden van het 
bovenste afstandsroostersamenstel.Het bovenste afstandsroostersamenstel 
zal op zijn beurt slippen totdat dit wordt beperkt door de uitsteeksels 
van de geleidingsbuizen. 
De uitvinding zal hieronder nader worden uiteengezet aan de hand van bij-

35 gaande figuren waarin een uitvoeringsvoorbeeld van de constructie volgens 
de uitvinding is weergegeven. 
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Figuur 1 toont,gedeeltelijk in aanzicht en gedeeltelijk in doorsnede 
een splijtstofsamenstel volgens de uitvinding. 
Figuur 2 toont op grotere schaal een deel van het hrandstofsamenstel 

volgens figuur 1. 
Figuur 3 toont een doorsnede over figuur 2,gezien volgens de lijn 3-3 

in figuur 2. 
Figuur 4 toont op grotere schaal een deel van het in figuur 1 weergege-

ven hrandstofsamenstel volgens een verdere uitvoeringsvorm van de uit-
vinding . 
Figuur 5 toont een doorsnede over figuur gezien volgens de lijn 5-5 

in figuur 4. 
Figuur 6 toont op grotere schaal een doorsnede van een deel van een 

hrandstofsamenstel volgens een derde uitvoeringsvorm. 
Figuur T toont een detail van een kenmerk van de in figuur 2 en 3 

afgebeelde geleidingsbuis. 
Figuur 8 toont een detail van een kenmerk van de in figuur h en 5 

afgebeelde geleidingsbuis. 
Figuur 1 toont een splijtstofsamenstel 10,dat met zijn langshartlijn ' 

in het vertikale vlak is gelegen en is voorzien van een onderste eindfit-
tingsamenstel 11,een bovenste eindfittingsamenstel 12,een aantal lang-
gestrekte brandstofelementen 13,holle geleidingsbuizen 14 en afstandsroos-
tersamenstellen 15.De brandstofelementen 13 en geleidingsbuizen 1.4 zijn. 
zijdelings op afstand van elkaar gelegen en in een vierkante reeks even-
wijdig aan elkaar met tussenruimtes langs htm lengte ondersteund door 
afstandsroostersamenstellen 15-Van schroefdraad voorziene hulzen 16,17 
die zijn gelast aan de einden van de geleidingsbuizen 14 bevestigen de 
geleidingsbuizen aan de onderste en bovenste eindfittingsamenstellen 11 
en 12 met behulp van aangelaste moeren 21 en 22 op de wijze zoals beschreven 
in het Amerikaanse octrooi 3.828.868. 
Ieder van de afstandsroostersamenstellen 15 is,zoals het beste blijkt 

uit figuur 3,samengesteld uit een groot aantal raosternlaten 23,die van 
sleuven zijn voorzien en op de wijze van een "eierenrek" in elkaar zijn ge-
past voor het vormen van de cellen 2k waardoorheen de splijtstofelementen 
(afgebeeld in figuur 1} en de geleidingsbuizen 14 zich uitstrekken.De af-
standsroosterplaten 23 zijn althans in hoofdzaak van het type beschreven in 
het Amerikaanse octrooi 3.665-586 en hebben,zoals weergegeven in figuur 2, 
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inkepingen 26,die zich zijdelings uitstrekken in die cellen 24,welke 
splijtstofelementen 13 "bevatten voor ingrijping en ondersteuning van 
de splijtstofelementen.De in lengterichting verlopende randen van de 
roosterplaten 23 zijn uitgerust met gekromde zadels 25 in de wandge-
deelten van de platen,die die cellen 2b vormen,waardoorheen de gelei-
dingsbuizen 14 zich uitstrekken. 
In het algemeen hebben de geleidingsbuizen 14 grotere diameters dan 

de splijtstofelementen 13.De gekromde zadels 25 zijn in het algemeen 
gevormd ter aanpassing aan de cylindrische vorm van de geleidingsbuizen. 

Zoals het beste in figuur 2 is weergegeven zijn de geleidingsbuizen 14 
gevormd met uitsteeksels 30,die zich radiaal buiten de diameter van 
de geleidingsbuizen uitstrekken en die over de omtrek op afstand zijn 
gelegen langs de omvang van de geleidingsbuis l4.De uitsteeksels 30 
zijn bovendien gevormd op in de lengterichting in lijn gelegen en op 
afstand gelegen tussenruimtes langs de lengte van de geleidingsbuis.In 
de in figuur 2 afgebeelde geleidingsbuis zijn in lengterichting op 
afstand van elkaar gelegen groepen uitsteeksels op zodanige afstand 
van elkaar gelegen,dat zij de breedte van een afstandsroosterplaat 23 
overspannen. 
Zoals is weergegeven in figuur 2 en 3 is ieder afstandsroostersamenstel 

15 (afgebeeld in figuur 1) beperkt in langsbeweging door de uitsteeksels 
30,welke in lengterichting in lijn zijn gelegen met de zadels 25 van de 
roosterplaten.De uitsteeksels 30 dragen zodoende tegen de zadels 25 en 
houden de platen daar tegen indien de roosterplaten in de lengterichting 
op hun plaats zijn geschoven.De in figuur 2 en 3 weergegeven geleidings-
buis is gevormd met groepen van vier langs de omtrek op gelijke afstand 
van elkaar gelegen uitsteeksels,die met tussenruimtes langs de lengte 
van de geleidingsbuis zijn aangebracht. 
Een alternatieve werkwijze voor het vormen van uitsteeksels is afgebeeld 

in figuur 4 en 5,waarin een althans in hoofdzaak cylindrische geleidings-
buis 4o is uitgerust met een aantal uitsteeksels 41,welke zich radiaal 
voorbij flf ̂iameter van de geleidingabuis 40 uitstrekken en langs de om-
trek op afstand van elkaar om de geleidingsbuis zijn aangebracht.De uit-
steeksels 1+1 zijn in lengterichting uitgelijnd en op afstand van elkaar 
langs de lengte van de geleidingsbuis opgesteld. 

De uitsteeksels 41 zijn,zoals afgebeeld in figuur 1,gelegen tussen de 
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zadels 25,die in de roosterplaat zijn gevormd om te worden tegengehouden 
door de uitsteeksels.De uitsteeksels 41 zijn met tussenruimtes van 90° 
van elkaar opgesteld om de omtrek van de cylindrische geleidingsbuis, 
zoals is afgebeeld in figuur 5. 
De uitsteeksels van de geleidingsbuis kunnen verschillende vormen inne-

men.Figuur 6 toont bijvoorbeeld de algemene opstelling van figuur 2.In-
snijdingen zijn echter gemaakt door de rand van het uitsteeksel 43 nabij 
de randen of zadels van de afstandsroosterplaat 23 van de geleidings-
buis ten einde een lip 42 te vormen voor een meer positieve vast-
grijping van de zadels 25 van de roosterplaat.Figuren 7 en 8 tonen 
meer gedetailleerd de vorming van de uitsteeksels 30 en 41 van gelei-
dingsbuizen 14 resp. 4o.Zoals weergegeven zijn de uitsteeksels een in-
tegraal deel van de wanden van de geleidingsbuizen. 
Een geleidingsbuis wordt ingestoken door de afstandsroostersamenstellen 
door de uitsteeksels zodanig te richten,dat ieder uitsteeksel uitsteekt 
in een hoek van de cel,zoals is afgebeeld in figuur 4 en 5-Indien de 
geleidingsbuis over de gewenste lengte is ingestoken wordt de geleidings-
buis ongeveer 45° verdraaid ten einde de uitsteeksels van de geleidings-
buis in lengterichting in lijn te brengen met de zadels van de afstands-
roosterplaten,zoals het beste is weergegeven in figuur 2 en 3. 
Op deze wijze kan een aplijtstofsamenstel worden samengebouwd zonder de 
noodzaak voor het vast bevestigen van de geleidingsbuis aan de rooster-
plaat door lassen of solderen terwijl het splijtstofsamenstel zonder de 
noodzaak van snijwerkzaamheden kan worden gedemonteerd.Bovendien zijn 
geen aanvullende bestanddelen zoals hulzen,clips of oren,welke aanvullend 
parasitair absorberend materiaal inbrengen vereist. 
Zoals hierboven uiteengezet wordt in het algemeen een geschikt hefwerk-

tuig en greepmechanisme gebruikt voor het overbrengen van een brandstof-
samenstel naar en van het hart van de reactor.De hanteringsinrichting 
grijpt in het algemeen het bovenste eindfittingsamenstel voor het heffen 
en bewegen van het splijtstofsamenstel.Tijdens het hanteren van het splijt-
stofsamenstel wordt het gewicht van het samenstel,dat draagt op het onder-
ste eindfittingsamenstel,overgebracht op de geleidingsbuizen.Indien een 
in gebreken blijven van alle geleidingsbuizen optreedt zullen de brandstof-
elementen beginnen te slippen door de afstandsroostersamenstellen 15-Het 
boveneinde van ieder brandstofelement is afgesloten met behulp van eer, 
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"bovenste einddeksel (figuur l).Het "bovenste einddeksel 44 heeft daarbij 
een diametraal gedeelte,dat de "breedte van de cellen 24 overschrijdt.De 
brandstofelementen 13 slippen dus totdat het einddeksel in ingrijping 
komt met het bovenste afstandsroostersamenstel.Het bovenste afstands-
rooster zal op zijn beurt in lengterichting slippen,totdat deze beweging 
wordt tegengegaan door de uitsteeksels van de geleidingsbuizen waardoor 
een scheiding van het splijtstofsamenstel in zijn onderdelen wordt voor-
komen . 
Aan vaklui op dit gebied zal het duidelijk zijn,dat wijzigingen kunnen 

worden aangebracht,bijvoorbeeld het gebruik van een rechte rand inplaats 
van een zadel voor het grijpen van de uitsteeksels en de roosterplaten 
of het gebruik van verschillende aantallen uitsteeksels of uitsteeksels 
met andere vormen of niet cylindrische geleidingsbuizen zonder daarbij 
buiten de geest en de beschermingsomvang van de uitvinding te komen. 
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CONCLUSIES: 

1. Splijtstofsamenstel van het type voorzien van een aantal zich vertikaal 
uitstrekkende splijtstofelementen en geleidingshuizen,die zijdelings op 
afstand in een reeks worden gehouden met "behulp van althans een celvor-
mig afstandsroostersamensteljdat is samengesteld uit een aantal elkaar 
snijdende van sleuven voorziene roosterplaten en van bovenste en onder-
ste eindfittingsamenstellen,die ieder stevig zijn bevestigd aan de 
desbetreffende einden van de geleidingsbuizen,met het kenmerk,dat een 
aantal uitsteeksels integraal zijn gevormd in de geleidingsbuizen,waar-
bij de uitsteeksels in de lengterichting van de buizen op afstand van 
elkaar zijn gelegen,zodanig dat de uitsteeksels het afstandsroostersamen-
stel grijpen en langsbewegingen daarvan tegengaan. 
2. Splijtstofsamenstel volgens conclusie 1,met het kenmerk,dat in de 
roosterplaten zadels zijn gevormd die in de geleidingsbuizen bevattende 
cellen uitsteken,waarbij de zadels althans in hoofdzaak zijn aangepast 
aan de vorm van de geleidingsbuizen en de uitsteeksels in lengterichting 
gezien in lijn zijn gelegen met de zadels. 
3. Splijtstofsamenstel volgens conclusie 2,met het kenmerk,dat althans 
twee in de lengterichting op afstand van elkaar gelegen zadels zijn ge-
vormd om uit te steken van iedere een cel voor een geleidingsbuis vormen-
de roosterplaat terwijl de uitsteeksels op afstand van- elkaar zijn -gele- . 
gen tussen de in de lengterichting gezien op afstand van elkaar gelegen 
zadels. 

Splijtstofsamenstel volgens een der voorgaande conclusies,met het ken-
merk,dat groepen van in lengterichting op afstand van elkaar gelegen uit-
steeksels op onderlinge gelijke afstand zijn aangebracht om de buitenom-
trek van de geleidingsbuizen. 
5. Splijtstofsamenstel volgens een der voorgaande conclusies,met het ken-
merk,dat de geleidingsbuizen cylindrisch zijn en groepen van vier uitsteek-
sels op onderling gelijke afstand zijn aangebracht om de omtrek van de 
geleidingsbuizen op in lengterichting op afstand van elkaar gelegen plaatsen. 
6. Splijtstofsamenstel volgens een der voorgaande conclusies,met het ken-
merk,dat de uitsteeksels van de geleidingsbuizen zijn gesneden voor het 
vormen van een lip bij de rand van het uitsteeksel nabij het zadel van de 
afstandsroosterplaat. 
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J. Splijtstofsamenstel volgens een der voorgaande conclusies,met het ken-
merk,dat althans twee in de lengterichting op afstand van elkaar gelegen 
zadels zijn gevormd om uit te steken van iedere een cel voor een gelei-
dingshuis vormende roosterplaat terwijl de uitsteeksels zodanig op 

5 afstand van elkaar zijn gelegen,dat zij de in lengterichting op afstand 
van elkaar gelegen zadels omspannen. 
8. Splijtstofsamenstel volgens een der voorgaande conclusies,met het ken-
merk,dat groepen van in de lengterichting op afstand van elkaar gelegen 
uitsteeksels op gelijke onderlinge afstand rondom de omtrek van de 

10 geleidingsbuizen zijn aangebracht. 
9. Splijtstofsamenstel volgens een der voorgaande conclusies,met het ken-
merk,dat de geleidingshuizen cylindrisch zijn en groepen van vier uit-
steeksels op gelijke onderlinge afstand rondom de omtrek van de gelei-
dingsbuizen zijn aangebracht op in de lengterichting op afstand van el-

15 kaar gelegen punten. 
10. Splijtstofsamenstel volgens conclusie 99met het kenmerk,dat ieder 
van de uitsteeksels van een geleidingsbuis zijn ingesneden voor het vor-
men van een lip bij de rand van het uitsteeksel nabij het zadel van de 
roosterplaat. 

20 11. Werkwijze voor het insteken van een geleidingsbuis in een cel van een 
afstandsroostersamenstel van het type voorzien van sleuven bezittende pla-
ten,die in elkaar zijn gepast op de wijze van een eierenrek,waarbij een 
uitsteeksel wordt gevormd op in de lengterichting op afstand van elkaar 
gelegen punten langs de geleidingsbuis,zodanig dat de dwarsdoorsnede van 

25 de geleidingsbuis bij het uitsteeksel groter is dan de afstand tussen de 
de cel vormende platen en de uitsteeksels worden gericht om in lengte-
richting in lijn te zijn gelegen met een hoek van een cel waarop de ge-
leidingsbuis in de cel wordt ingestoken en vervolgens gedraaid totdat het 
uitsteeksel in lengterichting in lijn is gelegen met een langsrand van een 

30 de cel vormende roosterplaat. 
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