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N.O. 26.302 

COMBUSTION ENGINEERING, INC., te Windsor, Connecticut, 
Ver.St.v.Amerika. 

Noodstopinrichting voor atoomreactor. 
De uitvinding heeft betrekking op een automatisch noodstop-

systeem waarmee neutronen absorberend gif toegelaten wordt tot 
de kern van een atoomreactor, en in het bijzonder op systemen 
welke reageren op de mate van drukdaling welke optreedt bij een 
afname van de gedwongen stroming van het koelmiddel. 

Bij alle typen vermogens-atoomreactoren, stroomt een reac-
tor koelmiddel door de bet vermogen opwekkende kern van de reac-
tor teneinde de daarin opgewekte warmte af te voeren. Wanneer de 
koelmiddelstroom te laag wordt in verhouding tot het vermogens-
niveau van de kern, treedt een gevaarlijks toestand op waarbij 
de kern zo heet kan worden dat schade aan de brandstof waarschijn-
lijk wordt. 

Het beveiligingssysteem van de inrichting is voorzien van 
instrumentatie bestemd om een stroom^grote welke te gering is op 
te merken en om noodstop-veiligheids-vergiftigingsstaven in de 
reactorkern neer te laten, waarbij de kern ophoudt vermogen te 
leveren. In het bijzonder bij reactoren bestemd om te werken met 
een snel neutronen energie spectrum (snelle reactoren) en met een 
hoge vermogens dichtheid, is het essentieel dat het beveiligings-
gif zeer snel ingebracht wordt na een snelle afname van de stro-
mingshoeveelheid van het koelmiddel. Het is gewenst bij dit soort 
reactoren om een aanvullende methode te hebben voor h,et afgeven 
van gif aan de reactorkern welke niet afhankelijk is van de in-
strumentatie, doch daarentegen automatisch werkt bij een snelle 
afname van de stromingshoeveelheid van het koelmiddel. Het is 
echter belangrijk dat het reservesysteem geen noodstop uitvoert 
als reactie op normale wijzigingen in de stromingshoeveelheid van 
het koelmiddel welke afhankelijk zijn van variaties in het afge-
geven vermogen. 
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De normale stromingshoeveelheid door een roet vloeibaar me-
taal gekoelde reactor is ongeveer evenredig aan het vermogens-
niveau en de normale koelmiddeldruk op elke willekeurige plaats 
in de reactor mag varieren met de stromingo Een snelle afname van 
de gedwongen stroming zal een ogenblikkelijke afname in de koel-
middeldruk in de gehele reactor veroorzaken.» De mate van druk-
verandering samenhangend met optredende afname van de stroming 
is in principe bekend uit berekeningen en metingen, doch deze 
kennis is tot nu toe niet gebruikt om een automatische noodstop 
te verkrijgen bij een bepaalde afname in de stromingshoeveelheid 
van het koelmedium,, 

Het is bekend om automatische noodstopsystemen te gebruiken 
welke reageren op snelle veranderingen van de druk in een gas-
vormig reactor koelmiddel, alwaar de koelmiddeldruk zelf belang-
rijker is dan stroomsterkte als veiligheidsparameter. Een bekende 
inrichting welke reageert op de mate van drukveranderingen in 
een gasgekoelde reactor is beschreven in het Britse octrooischrift 
872O092 van 19é1. Deze inrichting omvat een gecombineerde sensor-
kamer en een bedieningsbalg welke gevuld is met gas dat in open 
verbinding staat via een kleine smooropening in de kamer en waar-
bij het gasvormig koelmedium buiten de kamer stroomto Een grote 
mate van drukverandering doet de bedieningsbalg uitzetten ten ge-
volge van het feit dat de druk in de kamer niet in staat is om 
door de smooropening snel te nivelleren. De uitzetting van de 
balg bekrachtigt een afgifte-inrichting voor vergiftigingsmateri-
aal aan de kern. Wanneer een inrichting volgens bovengenoemd 
Brits octrooischrift geplaatst zou zijn in een omgeving met een 
vloeibaar koelmiddel, zou de aanwezigheid van vloeistof zowel 
binnen, als buiten de kamer op zijn gunstigst slechts een zeer 
Sleine beweging van de bedieningsbalg veroorzaken, zelfs bij een 
grote mate van drukval, In een vloeistofomgeving zou het ontbreken 
van samendrukbaarheid van de vloeistof een goede werking van de 
inrichting onmogelijk maken« Dit is in het bijzonder het geval 
bij een reactor welke door vloeibaar metaal gekoeld wordt alwaar 
de maximale mate van drukverandering gedurende een ongeval waar-
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bij het ernstigste verlies aan stroom zou optreden, niet meer 
2 

dan ca. 1,5 kg per cm per seconde bedraagt. 
De bekende stand der techniek is derhalve niet toepasbaar 

bij een vloeibaar koelmiddel en geeft ook geen indicaties met 
het oog op aanpassing ervan met toepassing voor een reactor met 
een vloeibaar koelmiddelo 

De uitvinding beoogt dan ook een snelle automatische nood-
stopinrichting te verschaffen welke reageert op de mate van druk-
verandering in het koelmiddel van de reactor dat samenhangt met 
een afname van de gedwongen koelmi ddelstroming zoals deze kan 
optreden bij de vloeistof gekoelde atoomreactoren. 

De inrichting volgens de uitvinding omvat een bedienings-
balg welke in open verbinding staat met een voelerkamer, welke 
beiden geplaatst zijn in een stroombaan van het koelmiddel in de 
reactor. De voeler-kamer staat in verbinding met koelmiddel in 
de stroombaan door een smooropening welke de stroming begrensfi. 
De uitvinding verschaft een nieuwe bron van potentiele energie 
in de voeler-kamer voor gebruik tegen de binnenkant van de be-
dieningsbalg bij optreden van een overmatige drukverandering 
buiten de kamero Dit wordt bereikt door toepassing van een uit-
zet bare" holte in de kamer, met een vaste massa arbeidsgas werken-
de op een membraan. De druk van het opgesloten gas neigt er toe 
het inwendige van de bedieningsbalg op een hogere druk te houden 
gedurende een langere tijd welke volgt op een snelle drukdaling 
buiten de kamer, dan zal optreden bij de bekende inrichtingen. 
De gasholte voorkomt dat de druk in de kamer snel een efenwichts-
druk bereikt nadat er slechts een kleine hoeveelheid vloeistof 
de kamer verlaten heeft door de stroom beperkende smooropening, 
zoals bij de bekende inrichtingen zal optreden. 

De potentiële energie welke opgesloten is in de gasholte 
kan rechtstreeks inwerken op de bedieningsbalg door de bedienings-
balg te verbinden met de gasholte, of, volgens een alternatieve 
uitvoeringsvorm, is de bedieningsbalg verbonden met de vloeistof-
holte in de kamer en de druk in de gasholte wordt indirect uit-
geoefend op de bedieningsbalg. Bij beide uitvoeringsvormen, ver-
oorzaakt het handhaven van een hogere druk in de bedieningsbalg 
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ten opzichte van een snelle drukdaling buiten de bedieningsbalg 
een expansie van de bedieningsbalg en een verplaatsing van de 
drukstang in voldoende mate om de inrichting voor het afgeven 
van het neutronengif op gang te brengen. Expansie van de bedie-
ningsbalg onder normale bedrijfsomstandigheden wordt voorkomen 
door de bedieningsbalg te voorzien van' een voorspanning, welke 
in een zekere verhouding staat tot die van de membraan, zodat 
een gewenste mate van drempel ontstaat waaronder een drukveran-
dering geen invloed heeft» 

Aan de hand van de onderstaande beschrijving van de bijge-
voegde figuren zal een voorkeursuitvoeringsvorm van een inrich-
ting volgens de uitving nader worden toegelichte 

Fig. 1 toont een langsdoorsnede van een gedeelte van een 
veiligheidsinrichting volgens een uitvoeringsvorm,, 

Fig. 2 toont op vergrote schaal een alternatieve uitvoerings-
vorm van een inrichting volgens de uitvindingo 

De voordelen van de onderhavige uitvinding komen het duide-
lijkst naar voren wanneer de uitvinding toegepast wordt bij een 
atoo&reactor met koeling door vloeibaar metaal. Daarom zullen 
twee uitvoeringsvormen beschreven worden geschikt voor toepassing 
onder zodanige omstandigheden. 

In fig. 1 is een typische veiligheidsinrichting 10 afgebeeld 
voor een atoomreactor met koeling door middel van vloeibaar me-
taal, bestaande uit een geleidingspijp 12 waarin een aantal ver-
giftigingsstaven 14 zijn geplaatst, welke neutronen absorberend 
materiaal zoals B^C bevatten. De vergiftigingsstaven 14 zijn 
op onderlinge afstanden stevig bevestigd met hun bovenkanten aan 
een verbindingsplaat 16, aan welke laatste een centrale kolom is 
bevestigd,, De vergiftigingsstaven H» de verbindingsplaat 16 en 
de centrale kolom 20 vormen in hun geheel de vergiftigingsbundel 
22 welke kan glijden in de geleidingsbuis 12 en geplaatst is in 
het bovengedeelte van de reactor, zodat de vergiftigingsstaven 
H normaliter verwijderd zijn van het vermogen opwekkende deel, 
of de kern, van de reactor» De vergiftigingsbundel 22 wordt boven 
de kern gehouden door een losmaakinrichting 2if welke op selec-
tieve wijze de knop 18 vasthoudt of loslaat, welke aan de boven-
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kant van de centrale kolom 20 is aangebracht. 

Het doel van deze uitvoering volgens de uitvinding bestaat 

er uit de ontkoppelinrichting 24 snel te bekrachtigen na het op-

treden van een overmatige drukdaling in het koelmiddel dat stroomt 

door de kern van de reactor. Volgens de afgebeelde uitvoerings-

vorm» wordt de ontkoppelinrichting 24 bekrachtigd na een verplaat-

sing in opwaartse richting van de steel 26 door de bedienings-

stootstangen 28. De inrichting volgens de uitvinding bevindt 

zich binnen de centrale kolom 20 en produceert de gevraagde op-

waartse beweging van de bedienende stootstang 28, zoals verderop 

toegelicht zal worden, als reactie op de mate van drukverandering 

welke gepaard gaat met een overmatige afname in het stromings-

debie£ van het koelmiddel. Hoewel een mechanische ontkoppelin-

richting 24 in fig. 1 afgebeeld is, kan de uitvinding uiteraard 

gebruik makend met elk willekeurig soort ontkoppelinrichting 

welke bekrachtigd wordt door een rechtlijnige verplaatsing van 

een lichaam. 

De centrale kolom 20 bevat scheidingswanden 29 en 30 welke 

een voeler-kamer 32 vormen en welke onderverdeeld is in een gas-

holte 34 en een koelmiddelholte 36 met behulp van een uitzetbaar 

en ondoorlaatbaar membraan, zoals een compensatiebalg 380 De gas-

holte bevat een vastgestelde massa gas, bij voorkeur bestaande 

uit een inert gas zoals argon. De wand van de kamer langs de 

koelmiddelholte 36 bevat een smooropening 40 welke de stroming 

beperkt welke leidt naar de buitenkant van de centrale kolom 20. 

De scheidingswand 29 welke één van de wanden vormt van de gas-

holte 34 beeft zijn opening 42 welke leidt in een bedieningsbalg 

44 waaraan de stootstang 28 bevestigd is. 

Gedurende jiormaal bedrijf van de reactor, stroomt vloeibaar 

metaal als koelmiddel, zoals natrium, omhoog door de geleidingsbuis 

12 met een stromingsdebiet dat evenredig is aan de stroming door 

de kern van de reactor. De koelmiddelstroom wordt normaliter ge-

wijzigd met bet vermogensniveau en dus varieert de druk van het 

koelmiddel in elk willekeurig punt van de reactor eveneens ge-

durende normaal bedrijf. Wanneer het koelmiddel door de geleidings-

buis 12 buiten de centrale kolom 20 stroomt, blijft de druk in de 
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koelmiddelholte 36 in evenwicht met de koelmiddeldruk buiten de 

kamer 32 dank zij toevoer od afvoer door de opening Ĵ-Oo De gas-

druk in de gasholte 34 wordt eveneens in evenwicht gehouden net 

de druk in de koelmiddelholte onder invloed van de werking van 

de compensatiebalg 38» Hoewel de gasholte 34 in verbinding staat 5 

met de bedieningsbalg 44» belast de veer48 de bedieningsbalg zo-

dat de beweging van de compensatiebalg 38 in plaats van die van 

de bedieningsbalg 44 de drukgelijkheid handhaaft tussen de kamer 

32 en het koelmiddel buiten de kamerD Deze belasting kan ook be-

reikt worden door een geschikte stijfheid van de bedieningsbalg 10 

zelf» 

Wanneer eèn onverwachte afname van het pompvermogen voor het 

koelmiddel optreedt, zal de druk buiten de kamer 32 veel sneller 

dalen dan optreedt gedurende normale veranderingen van het ver-

mogensniveau. Enig koelmiddel in de koelmiddelholte 36 stroomt 15 

door opening ifO, doch niet met een snelheid welke hoog genoeg is 

om de afname van de druk in de gasholte 34 te volgen» De compen-

satiebalg 38 zal uitzetten wanneer de druk in de koelmiddelholte 

36 afneemt, doch de bedieningsbalg 44 zal eveneens uitzetten, 

waardoor de stootstang 28 voldoende verplaatst wordt om de vrij- 20 

geefinrichting 24 te bekrachtigen. 

^e expansie van de bedieningsbalg 44 is in eerste instantie 

het gevolg van de potentiële energie welke opgehoopt is in de 

gasholte 34 en welke rechtstreeks werkt op de binnenkant van de 

bedieningsbalg Mf» waardoor een pneumatische demping bereikt 25 

wordt. Dank zij de drukverbinding door de openingen 50, is de 

druk op de buitenkant van de bedieningsbalg 44 gelijk aan die van 

het reactor koelmiddel buiten de centrale kolom 20o Als resultaat 

van de belangrijk afgenomen stromingssnelheid in de geleidings-

pijp 12, is er een hoger druk verschil tussen de gasholte 34 en 30 

de gecombineerde druk van het reactor koelmiddel en die uitgeoefend 

door de veer 48, dan tussen de gasholte 34 en de vloeistofholte 

36. Zodoende zal, bij een voorafbepaalde mate van druk,-afname de 

drempel tussen de bedieningsbalg 44 en het koelmiddel buiten de 

kamer overschreden worden. 35 
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In fig. 2, waarbij verwijzingscijfers met accenten overeen-
komstige onderdelen aangeven als in fig. 1, is een alternatieve 
uitvoeringsvorm van een inrichting volgens de uitvinding weerge-
geven. waarbij de potentiele energie iü de gasholte 34' indirect 
uitgeoefend wordt op de bedieningsbalg Bij deze uitvoering 
is de voeler-kamer 32' geplaatst boven de vërgiftigingsstaven 
14' en wordt begrensd door de scheidingswand 29' en verbindings-
plaat 16'. De de stroming beperkende smooropening 40' in de ver-
bindingsplaat 16 maakt het mogelijk dat koelmiddel de koelmiddel-
holte 36' vult, waarbij de wand samenvalt met de binnenbegrenzing 
van de kamer 32'. Een voet 52 welke bevestigd is aan de verbin-
dingsplaat 16', ondersteunt de gasholte 34'» welke laatste de 
vorm heeft van een grote balg. De bedieningsbalg 44' is verbon-
den met en staat in verbinding met het bovengedeelte van de 
koelmiddelholte 36'. De buitenkant van de bedieningsbalg 44' 
staat in contact met het reactor koelmedium dat stroomt door de 
geleidingspijp121. 

De normale variaties van de koelmiddeldruk in de reactor 
worden opgenomen door toevoer of afvoer ervan door de smooropening 
40 en de compenserende expansie of samendrukking van het volume 
van de gasholte 34'. De bedieningsbalg 44' zal niet bewegen ten-
zij de verschildruk tussen de binnenkant en de buitenkant van de 
bedieningsbalg 44' een drempel overschrijdt welke bepaald wordt 
door de veerconstante van de bedieningsbalg 44' ten opzichte van 
die van de compensatiebalg 34'. Gedurende een grote mate van druk-
verandering, kan het koelmiddel niet snel genoeg afvloeien door 
de smooropening 40' om de druk te nivelleren in de koelmiddelhol-
te 36'o Hoewel de druk in de koelmiddelholte 3é' er toe neigt om 
te dalen met de druk in het koelmiddel van de reactor buiten de 
kamer 32', oefent de potentiële energie in de gasholte 34' lucht-
druk uit op het koelmiddel in de koelmiddelholte 36' in de nabij-
heid van de bedieningsbalg 44', zodat er een voldoende hoog druk-
verschil uitgeoefend wordt tussen de binnenkant en de buitenkant 
van de bedieningsbalg 44' om een verplaatsing van de stootstang 
28' te veroorzaken. Deze beweging verplaatst de stang 26' in vol-
doende maté om het niet weergegeven vrijgeefmechanisme te be-
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krachtigen. 
De afgebeelde uitvoeringsvormen zijn in de eerste plaats 

bestemd om de reactor te beschermen tegen de gevolgen van een 
belangrijke afname van de geforceerde koelmiddelstroming. ^e 
inrichting volgens de uitvinding zal echter reageren op een voor-
afbepaalde mate van drukafname, onafhankelijk van de oorzaak. 

Het verband tussen de afmetingen en de vorm van de holten, 
de afmetingen en stijfheid van de balg en de afmetingen van de 
smooropening, en verder van de massa van het gas zijn allen ont-
werp variabelen welke gekozen kunnen worden afhankelijk van de 
afmetingen van de geleidingspijp, de karakteristieken van de be-
drijfsdrukken en de bedrijfsdrukveranderingen van het reactorsy-
steem en type van de noodstopinrichting welke bediend moet worden. 

C O N C L U S I E S . 
1. Atoomreactor met er doorheen stromend vloeibaar koelmedium 

een inrichting voor het bedienen van een vrijgeefmechanisme voor 
een bundel vergiftigingsstaven als reactie op een voorafbepaalde 
mate van afname van de druk in het koelmedium, bestaande uit: 

een stijve kamer aangebracht in de reactor en met een beperk-
te stromingsverbinding met het koelmedium dat langs die kamer . 
stroomt, 

beweegbare bedieningsmiddelen bevestigt aan die kamer met 
een beweging welke afhangt van een drukverschil tussen het koel-
middel dat langs de kamer stroomt en de inhoud van de kamer al-r-
waar de bedieningsinrichting aan bevestigd is, 

pneumatische dempingsmiddelen aangebracht in die kamer en 
gebonden met het koelmiddel in de kamer en met de bedienings-
inrichting, zodanig, dat voor normale waarden van drukverandering 
er geen noemenswaardige beweging van de bedieningsinrichting op-
treedt, doch bij een excessive mate van drukafname de bedienings-
inrichting voldoende beweegt om het mechanisme te activeren. 

2. Atoomreactor met er doorheen stromend vloeibaar koelmiddel 
met een inrichting voor het bedienen van een vrijgeefinrichting 
voor een bundel vergiftigingsstaven als reactie op een vooraf-
bepaalde snelheid van afname van de druk in het koelmedium, be-
staande uit: 
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een stijve kamer aangebracht in de reactor met een eerste 
holte met koelmiddel welke in beperkte stromingsverbinding staat 
met het koelmiddel dat passeert langs de kamer en met een tweede, 
gasgevulde en afgedichte holte, waarvan tenminste een gedeelte kan 
uitzetten binnen de eerste holte, 

uitzetbare bedieningsmiddelen bevestigt aan een de hol-
ten welke een beweging kan maken welke afhankelijk is van een 
verschildruk tussen het koelmiddel dat door de reactor stroomt 
nabij de kamer en de inhoud van die ene holte, teneinde het 
mechanisme vrij te geven. 

3o Inrichting volgens conclusie 2, m e t h e t k e n -
m e r k , dat de bedieningsinrichting in stromingsverbinding 
staat met de eerste holte van de kamer. 

4o Inrichting volgens conclusie 2, m e t h e t k e n -
m e r k , dat de bedieningsinrichting in stromingsverbinding 
staat met de tweede holte van de kamer. 

5» Inrichting volgens conclusie 3, waarbij hei: uitzetbare 
gedeelte van de tweede holte uit een compensatiebalg bestaat. 

6. Inrichting volgens conclusie 4» m e t h e t k e n -
m e r k, dat het uitzetbare gedeelte van de tweede holte be-
staat uit een compensatiebalg. 

7„ Inrichting volgens conclusie 5» m e t h e t k e n -
m e r k , dat de bedieningsinrichting uit een balg bestaat. 

8. Inrichting volgens conclusie 6, m e t h e t . k e n-
m e r k, dat de bedieningsinrichting uit een balg bestaat» 

9» Inrichting volgens conclusie 7> m e t h e t k e n-
m e r k, dat de bedieningsinrichting verder middelen omvat voor 
het terugstellen van de bedieningsbalg zodanig dat de compensa-
tiebalg als eerste zal uitzetten of contraveniëren ten opzichte 
van de bedieningsbalg in antwoord op normale veranderingen in 
de koelmiddeldruk. 

10. Inrichting volgens conclusie 8, m e t h e t k e n -
m e r k , dat de bedieningsinrichting verder middelen omvat 
voor het belasten van de bedieningsbalg zodanig, dat de compen-
satiebalg als eerste zal uitzetten of contraheren ten opzichte 
van de bedieningsbalg in antwoord op normale veranderingen in de 
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koelmiddeldruk.» 
11. Inrichting volgens conclusie 9> m e t h e t k e n -

m e r k , dat de tweede holte volledig opgenomen is in de eerste 
holte. 

000O000 
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