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Foreliggende oppfinnelse angår en framgangsmåte og et apparat 

for å bestemme den radiale avstand mellom brensel og den omgivende 

kapsling i en brenselsstav for kjernereaktorer. 

Det er kjent at mekanisk vekselvirkning mellom brensel (oftest 

uranoksydpellets) og kapsling (vanligvis rør ar Zircaloy, en zirkonium-

legering) kan føre til feil i brenselstaver for kjernereaktorer, først 

og fremst på grunn av den forskjellige termiske utvidelse av brensel og 

. kapsling under bruk. 

For å unngå slike feil,blir brenselsstavene under framstillingen 

gitt en bestemt klaring eller avstand mellom brensel og kapsling, slik 

at det ikke kommer til såkalt hard mekanisk vekselvirkning under opp-

kjøring av reaktoren. Under drift i reaktoren skjer det imidlertid for-

andringer som kan medføre minsking av klaringen. Dermed er det fare for 

at brenselsstaven skal svikte. 

Det er derfor viktig å kunne måle avstanden, enten i reaktoren 

under drift eller etter at det brenselselement som staven befinner seg 

i, er tatt ut av reaktoren, 

Fordi bestrålte brenselsstaver er sterkt radioaktive,må enhver 

handtering skje bak en tykk skjerming, noe som i høy grad kompliserer de 

undersøkelser og målinger en ønsker å foreta. 

Det er tidligere kjent å bestemme avstanden mellom brensel og 

kapsling ved hjelp av neutronradiografi. 

Likeledes er det kjent å bestemme avstanden ved metallografi 

respektive keramografi. Det blir i dette tilfelle skaret ut en prøve av 

brenselsstaven. For eksempel ved undersøkelse i mikroskop, kan en mer 

eller mindre nøyaktig bestemme avstanden. Denne siste metoden har den 

ulempe at den er destruktiv. 

Begge metodene er dyre og forholdsvis unøyaktige. De kan dess-

uten bare benyttes på demonterte staver.' Måling i reaktoren er ikke 

mulig. 
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Framgangsmåten ifølge oppfinnelsen er karakterisert ved. at 

kapslingen klemmes sammen til den kommer i kontakt med brenslet, og at det 

derved registreres målingsresultater av kraft og deformasjon som 
t>e nyt tes til, på i og for seg kjent måte, å bestemme avstanden. 

Ifølge et trekk ved oppfinnelsen registreres resultatene av 

målingen på en XY-skriver som gir et kraft/deformasjonsdiagram som be-

nyttes til å bestemme avstanden. 

Ifølge et alternativt trekk ved oppfinnelsen registreres resul-

tatene av en digital anordning som benyttes til å beregne avstanden, 

Et apparat for utføring av framgangsmåten ifølge oppfinnelsen 

er karakterisert ved at det omfatter en i sin ene ende opplagret arm (3) 

som har en kraftmålecelle (6) og som i sin fri ende er forbundet med 

en' trykkluftsylinder ( 7 ) , der armen er bestemt til ved bruk å trykke ned 

på den kapslede brenselsstav (It) og har et hull gjennom hvilket en veg-

målecelle ved hjelp av en fjærbelastet stang berører brenselsstaven. 

Framgangsmåten ifølge oppfinnelsen er ikke-destruktiv og for-

holdsvis rimelig hva kostnader angår. Den lar seg forholdsvis lett 

gjennomføre med fjernbetjening i et radioaktivt miljø. Den kan anvendes 

på spesielt konstruerte staver i en prøvingsreaktor, på ordinære brensels-

elementer i vannbassenget for brenselselementer ved et kjernekraftverk, 

eller på staver som er blitt fraktet til et høyaktivitetslaboratorium for 

etterundersøkelse. Siden metoden er ikke-destruktiv, kan en stav etter 

andersøkelsen settes inn i reaktoren igjen. 

Prinsippet for bestemmelsen er at kapslingsrøret blir klemt 

sammen mekanisk til det kommer i kontakt med selve brenslet. Siden det 

dreier seg om små klaringer og små deformas joner, vil man hele tiden 

arbeide innen kapslingsrørets elastiske område. Den elastiske oppførselen 

til staven vil til å begynne med, tilsvare den elastiske oppførselen til 

et tomt rør. Så snart kontakt mellom rør og brensel er etablert, vil 

staven oppføre seg mye stivere, og det er denne overgangen som utnyttes 

til å bestemme klaringen. Ved å utstyre den mekaniske klemmeanordningen 

med givere for kraft og deformasjon, og ved å registrere begge på en 

XY-skriver, vil man få et kraft/deformasjonsdiagram som man kan avlede 

avstanden fra. 

Et apparat for utføring av framgangsmåten ifølge oppfinnelsen 

vil nå bli beskrevet mer utførlig ved henvisning til figur 1. Figur 2 

viser typiske kraft/deformasjonskurver som kommer fram ved framgangsmåten 

ifølge oppfinnelsen. 

På figur 1 er det på en bunnplate (l) festet en lagerkloss (2). 

I denne er det lagret en arm (3) som trykker ned på brenselsstaven (1+). 
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Denne ligger på en flat understøttelse (5) som kan skiftes ut for å 

justere utstyret til forskjellige stavdiametre. I armen er det bygget 

inn en kraftmålecélle (6) med tilkoblet elektrisk ledning. Målecellen 

har konvensjonelle givere med elektrisk utgangssignal som er basert på 

strekklapper. Ved enden av armen befinner seg en trykkluftsylinder (7) 

som også er festet til bunnplaten. Sylinderens stempel kan kjøres opp 

og ned ved hjelp av to trykkluftledninger. Ved plassering av staven 

kjøres stempelet helt opp til sin øverste stilling. Det vil da løfte 

opp armen med løftebraketten (8) (stempel og arm er ikke forbundet fast 

med hverandre). ' Ved målingen vil man Øke lufttrykket ovenfor stempelet 

gradvis for å belaste brenselsstaven. Deformasjonen måles ved hjelp av 

en veg-målecelle (differentialtransformator) (9) som ved hjelp av en 

stang er i fjærbelastet kontakt med stavens kapsling gjennom et hull i 

armen. Mellom veg-målecellen og staven er det koplet et måleur (10) 

som ikke brukes til selve målingen, men til kalibrering av veg-måle-

cellen. Dette skjer ved at man trykker på staven med en kraft som 

•forårsaker et bestemt utslag på måleuret (f.eks, 100 delstreker til-

svarende 0.1 mm), og at man avmerker det tilsvarende utslag langs 

X-aks en på XY-skriveren. På målepinnen mellom måleur og brenselsstav 

er det montert en krave (11) som løfter opp målepinnen og frigir brensels-

staven når armen løftes opp. Signalene blir registrert ved hjelp av 

elektroniske forskyvningsenheter/forsterkere (12)' og en XY-skriver (13). 

Mens måleprinsippet er basert på en mekanisk deformasjon av 

kapslingsrøret og registrering av dens elastiske oppførsel,kan utform-

ingen av klemmeanordningen og instruuenteringen utføres på forskjellige 

måter. 

Mens det i prototypen foreligger et bestemt belastningsmønster 

(to linjekrefter på motsatt side, parallell med stavaksen) kan andre 

belastninger (punktkrefter, flere enn to krefter, annen fordeling aksielt 

og cirumferensielt) gi like gode resultater. 

Utforming av klemmeanordningen vil være avhengig av bruksstedet 

(i reaktoren, i reaktorbassenget, i høyaktivitetslaboratoriet). Også 

måten å generere kraften på kan variere. Elektromagnetiske, hydrauliske, 

pneumatiske og rent mekaniske systemer kan brukes. Måling av kraft og 

deformasjon kan skje på mange måter. Det kan selvsagt også benyttes 

givere av annen art. 

For å lette vurderingen av resultatene vil man, ved siden av 

analog registrering av kraft/deformasjonsdiagrammet på XY-skriveren, 

foreta en digital registrering ved hjelp av A/D-konverter, digitalt magnet-

band eller hulltape og en elektronisk databehandling med et dertil utviklet 



136429 

regneprogram, Registreringen vil foregå ved en viss målefrekvens, f.eks. 

ti malinger pr. sekund. Dette betyr at to likespenninger, som er propor-

sjonal med kraft og deformasjon, måles ved hjelp av digitale voltmetere, 

og at den sifferkombinasjon som framkommer på denne måten registreres 

digitalt på magnetband hvert tiendedels sekund. Regneprogrammets opp-

gave vil være å konvertere de proporsjonale likespenninger til kraft og 

deformasjon, tilpasse en elastisk rett linje til den første del av kurven, 

bestemme det punktet på kurven hvor avviket fra den rette linjen over-

skrider en bestemt størrelse, og å beregne klaringen .ut fra dette punktets 

koordinater. 

For å belyse framgangsmåten er det i fugur 2 framstilt noen 

kraft/deformasjonskurver som er blitt målt på en bestrålt brenselsstav. 

Ved den første belastningen (kurve a) er kurven krum over hele lengden, 

dvs. at det ikke finnes noen elastisk rett del. Dette skyldes at bren-

slet etter bestrålingen ikke er noen massiv sylinder, men at den er 

sprukket opp i flere småbiter og at en viss forskyvning og tilpasning 

finner sted ved den første belastningen. Kurvene b, c og d representerer 

den annen, tredje og fjerde belastningen, og her har man en tydelig rett-

linjet del som går over i en krumlinjet del.. (Det ble foretatt en null-

punktsforskyvning i Y-retning mellom de enkelte belastninger for å 

separere kurvene fra hverandre). Avstanden i X-retning fra startpunktet 

til det punktet hvor kurven begynner å avvike fra en rett linje, repre-

senterer den klaringen som man er interessert i å måle. 
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P A T E N T K R A V 

1. Framgangsmåte for å bestemme den radiale avstand mellom brensel 

og den omgivende kapsling i en brenselsstav for kjernereaktorer, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at kapslingen klemmes sammen til den 

kommer i kontakt med brenslet, og at det derved registreres 
målingsresultater av kraft og deformasjon som benyttes til, 
på i og for seg kjent måte,å bestemme avstanden. 

2. Framgangsmåte ifølge krav 1, k a r a k t e r i s e r t 

v e d at resultatene registreres på en XY-skriver som gir et kraft/ 

deformasjonsdiagram som benyttes til å bestemme avstanden. 

3. Framgangsmåte ifølge krav 1, k a r a k t e r i s e r t 

v e d at resultatene registreres av en digital anordning som benyttes 

til å beregne avstanden. 

U. Apparat for utføring av framgangsmåten i krav 1, k a r a k -

t e r i s e r t v e d at det omfatter en i sin ene ende opplagret 

arm (3) som har en kraftmålecelle (6) og som i sin fri ende er forbundet 

med en trykkluftsylinder (7), der armen er bestemt til ved bruk å trykke 

ned på den kapslede brenselsstav (U) og har et hull gjennom hvilket en 

veg-målecelle ved hjelp av en fjærbelastet stang berører brenselsstaven. 
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FIG.2 TYPISKE KRAFT - DEFORMASJONS KURVER 
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FIG. 1. 


