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Hydraulische schokdemper voor brandstofstelsels 
in kernreactoren. 

De uitvinding heeft betrekking op kernreactoren en meer in het 
bijzonder op hydraulische apparatuur voor het absorberen van schokken, 
die brandstofstelsels'kunnen ondervinden. 

Teneinde bruikbare vermogens te kunnen produceren met een kern-
reactor is het noodzakelijk om splijtbaar uranium in een voldoende 
concentratie in een zodanige fysische vorm te brengen, dat deze vorm 
bestand is tegen een continue opeenvolging van door neutronen geindu-
ceerde splijtreacties in de urariumkernen. De door deze reacties in 
het stelsel of de reactorkern gegenereerde warmte wordt doorgaans 
geabsorbeerd in een onder druk staande waterstroom. Dit onder druk 
staande verwarmde water wordt vervolgens in een of meer warmtewisse-
laars gepompt, waarin de opgenomen warmte wordt overgedragen aan secun-
dair koelwater. Dit secundaire koelwater wordt omgezet in stoom, die 
de turbines of andere elektrisch vermogen genererende apparatuur aan-
drijft. 

Teneinde een juiste uraniumconcentratie voor de reactorkern te 
verkrijgen, werden in de praktijk vaak uraniumdioxyde kogeltjes bereid. 
Deze kogeltjes worden aangebracht in lange, slanke holle buizen, die 
brandstofstaven worden genoemd, wanneer de buizen aan de einden zijn 
afgedicht. Teneinde de structurele samenhang van de reactorkern te 
verbeteren, worden deze brandstofstaven tot subgroepen verenigd, die 
elk ongeveer twee honderd brandstofstaven bevatten en deze subgroepen 
worden brandstofstelsels genoemd. Op hun beurt worden de brandstof-
stelsels gemonteerd in een doorgaans rechte, cirkelvormig cylindrische 
opstelling teneinde de reactorkern te vormen. 

Uiteraard oefent de reactorkern invloed uit op de omgeving daar-
van en wel zodanig, dat deze invloeden strijdig zijn met de structurele 
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samenhang van de samenstellende onderdelen. De temperatuur, de stromings-
snelheid ran het water, de druk, de straling en dergelijke binnen de 
reactorkern dragen hij tot het aanbrengen van grote spanningen in de 
kernmaterialen. Nog afgezien van deze uitzonderlijke omgevingsparame-

5 ters moeten passende maatregelen worden getroffen om de samenstellende 
componenten van de reactorkern in staat te stellen andere krachten te 
kunnen verdragen, welke krachten van een meer ongebruikelijke en mis-
schien zelfs meer destructieve aard zijn dan die, welke op de kern wor-
den uitgeoefend door de normale bedrijfsomstandigheden. Seismische en 

10 thermische schokken, uitgeoefend op de fysieke constructie, kunnen een 
ongeluk veroorzaken, waarbij een belangrijk gedeelte van het onder druk 
staande water verdampt uit de afvoerleidingen van de reactorkern en 
vormen typische voorbeelden van situaties, waarin krachten kunnen op-
treden, die de normaal tijdens bedrijfsomstandigheden optredende krach-

15 ten verre overtreffen. 

De gebruikelijke oplossing voor dit probleem is het op een of ande-
re -wijze toevoegen van meer materialen of meer metalen aan de reactor-
kern. Hoewel deze directe aanpak mogelijk de noodzakelijke structurele 
bescherming geeft, kleven daaraan een aantal ongewenste eigenschappen. 

20 Aan de reactorkern toegevoegde extra materialen brengen bijvoorbeeld 
een parasitisch effect teweeg, dat een gedeelte van de neutronenpopula-
tie binnen de kern absorbeert. De op deze wijze geabsorbeerde neutronen 
dragen niet bij tot de energieproductie en worden derhalve inefficient 
gebruikt. 

25 Er bestaat dientengevolge een behoefte tot het aanbrengen van ver-
beteringen in de reactorkernconstructies, die de mogelijkheid verschaf-
fen om de op de kern uitgeoefende schokken en andere krachten van onge-
bruikelijke en belangrijke aard te dempen danwel te absorberen zonder 
aan de kernconstructie materialen toe te voegen zonder dat de parasi-

30 tische neutronenverliezen toenemen. 
De uitvinding verschaft een inrichting, waarbij de aan de volgens 

de stand der techniek bekende inrichtingen klevende bezwaren zijn onder-
vangen. De inwendige stootkussens bijvoorbeeld, die de brandstofstel-
sels omvatten, teneinde de langsbeweging daarvan te beperken, rusten 

35 tegen beweegbare, verende stootkussens, die zijn gemonteerd op de aan 
het boveneinde aangebrachte fitting van de betreffende brandstofstel-

78 1 1 4 7 1 



seis. Ten minste sommige van deze verende stootkussens zijn voorzien 
van plunjers, welke via pennen met de bijbehorende stootkussens zijn 
verbonden. Deze plunjers zijn verschuifbaar aangebracht in holle, buis-
vormige geleidingsstaven. In deze geleidingsstaven aangebrachte langs-
sleuven dienen voor het opnemen van deze pennen, teneinde de plunjers 
de mogelijkheid te verschaffen in een langsrichting ten opzichte van 
deze geleidingselementen te bewegen. De geleidingselementen op hun 
beurt zijn bevestigd aan de bovenroosters van de individuele brandstof-
stelsels. Binnen de buisvormige geleidingselementen en in het bijzonder 
teneinde het open einde van elk van deze geleidingselementen af te 
sluiten zijn individuele, schijfvormige platen aanwezig, die elk zijn 
voorzien van een opening of uitsparing. 

Wanneer derhalve een eventueel optredende aardschok of dergelijke 
de plunjer- veerkussen-samenstelling dwingt in een vertikale richting 
te bewegen ten opzichte van de bijbehorende geleidingselementen, zal 
het binnen deze geleidingselementen aanwezige water onder druk deze be-
weging stoppen. Dit water, dat door de openingen in de platen kan uit-
stromen, verschaft de geleidingselementen en de veerkussens de mogelijk-
heid ten opzichte van elkaar in langsrichting te bewegen met een gecon-
troleerde snelheid, waarbij de uitgeoefende krachten op een veilige 
wijze worden geabsorbeerd. 

Volgens een bij voorkeur toegepaste uitvoeringsvorm van de inrich-
ting volgens de uitvinding brengen de pen en plunjer combinatie bij 
beweging in een langsrichting door de bijbehorende holle geleidingsele-
menten een progressief toenemend remeffect teweeg. Wanneer derhalve de 
pennen, die de plunjers verbinden met de bijbehorende veerkussens, in 
langsrichting bewegen door de sleuven in het geleidingselement, dekken 
de pennen en de bijbehorende plunjers deze sleuven in toenemende mate 

af, waarbij de uitstroomopening, waardoor het binnen de geleidingsele-
menten aanwezige water kan uitstromen, geleidelijk afneemt. Deze maat-
regel verschaft een continu toenemende weerstand tegen een verdere rela-
tieve beweging in langsrichting van de plunjers en de van een opening 
voorziene platen. De weerstand neemt bovendien op progressieve wijze toe, 
waardoor de reactorkernconstructie wordt beschermd tegen ernstige schade, 
die anders zou zijn opgetreden tengevolge van een meer abrupte demping 
van de op het systeem gedrukte schokken. 
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De uitvinding verschaft derhalve een inrichting, waarbij .de grote 
krachten, die op de kern van een nucleaire reactor kunnen worden uitge-
oefend, beter worden opgenomen of verdragen, terwijl belangrijke hoe-
veelheden aan parasitaire neutronen absorberend materiaal uit de kern 
worden geëlimineerd., althans daarin niet behoeven te worden aangebracht. 

Uitvoeringsvormen van de inrichting volgens de uitvinding worden 
aan de hand van de tekening nader toegelicht. Hierin toont: 

fig. 1 een perspectief aanzicht van een gedeelte van een brand-
stofstelsel, waarin de belangrijkste maatregelen volgens de uitvinding 
zijn toegepast, 

fig. 2 een vooraanzicht in doorsnede van een gedeelte van het 
brandstofstelsel als weergegeven in fig. 1 en 

fig. 3 een zijaanzicht, gedeeltelijk in doorsnede van het brand-
stofstelsel als weergegeven in fig. 1. 

In fig. 1 is een brandstofstelsel in zijn algemeenheid met 10 
aangegeven. Tot dit stelsel 10 behoren een groep lange, slanke brand-
stofbuizen 11, waarvan de hartlijnen of langsassen in een in hoofdzaak 
evenwijdig rooster liggen. Een e'inde van de brandstof staven is opgeno-
men in een eindfitting 12. 

Zoals in de figuur weergegeven, omvat de eindfitting 12 een cel-
vormig rooster 13, dat is aangebracht in een vlak, dat loodrecht staat 
op de langsas van de brandstofstaven 11, teneinde de einden van deze 
staven op te nemen en de "beweging van de "brandstofstaven in langsrich-
ting te kunnen geleiden. 

De eindfitting 12 omvat verder een monolitisch gietstuk dat 
het celvormige rooster 13 ondersteunt. Zoals in de tekening weergegeven, 
bezit het gietstuk i n hoofdzaak de vorm van een holle kubus, die 
dwars op de hoofdrichting van de staven open is en waarvan de andere 
kubusvlakken zijn voorzien van langssleuven 15,16,17 en 20. De sleuven 
15,16,17.en 20 lopen evenwijdig aan de hartlijnen van de brandstof-
staven 11. Deze sleuven hebben een lengte, die ongeveer 2/3 van de 
lengteafmeting van het middengedeelte van deze kubusvlakken bedraagt, 
gemeten vanaf het dwarsverlopende eindvlak van het gietstuk 1^, dat 
van het rooster 13 is afgekeerd. In de sleuven 15,16,17 en 20 zijn 
stoporganen 21-2^ met in hoofdzaak de vorm van een klinknagel bevestigd, 
op ongeveer l/b van de sleufdiepte gerekend vanaf de bovenzijde van het 
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gietstuk lb. 
De veerkussens 25,26,27 en 30, die in het navolgende nader worden 

toegelicht, steken vanuit het inwendige ran het eindgeaeelte lb naar 
buiten uit, door de respectievelijke sleuven 15,16,17 en 20, teneinde 
een zekere mate van bewegingsvrijheid in de langsrichting mogelijk te 
maken voor de brandstofstaven 11, welke bewegingsvrijheid is begrensd 
door de bijbehorende stoporganen 21-2^ en die delen, van het eindonder-
deel 1^, die in de nabijheid van het cellulaire rooster 13 zijn gelegen 
onmiddellijk onder de sleuven. 

Het gehele brandstofstelsel 10 is binnen de niet-weergegeven 
reactorkern uitgericht en opgesloten, teneinde beweging in de langs-
richting van de brandstofstaven 11 te dempen door middel van vier in-
wendige stootkussens, waarvan alleen de stootkussens 31,32 in fig. 1 
zijn weergegeven. De stootkussens 31,32 zijn bevestigd aan en strekken 
zich naar beneden uit vanaf een dwarsgeplaatst rooster, dat evenmin in 
de tekening is weergegeven, welk rooster het gebied boven de gehele 
reactorkern overspant. De inwendige stootkussens zijn in hoofdzaak 
rechthoekig in groepen van vier geplaatst. Elk van deze groepen stoot-
kussens behoort bij een bepaald brandstofstelsel. De inwendige stoot-
kussens, zoals 31 en 32, rusten tegen die delen van de veerkussens 
25^6,27 en 30, welke uitsteken buiten de bijbehorende sleuven 15,16,17 
en 20 in de zijvlakken van het eindonderdeel lU. 

In fig. 2 is de eindfitting 12 voorzien van een in dwarsridating 
verlopende schouder 33, die aanligt tegen een rand van het celvormige 
rooster 13. De sleuf 15 is, zoals in de tekening is aangegeven, afge-
sloten door middel van een stoporgaan 21. Het gedeelte van het veer-
kussen 25, dat uitsteekt buiten de sleuf 15, ligt aan tegen het inwen-
dige stootkussen 3̂ -, dat is bevestigd aan een in de tekening niet-
weergegeven rooster. 

Het veerkussen 25 is voorzien van een' opening 35, waarin een 
holle geleidingsbuis 36 is opgenomen, welke in lengterichting een rela-
tieve beweging kan uitvoeren. Met een stift 37 is een cylindrische 
plunjer kO aan het veerkussen 25 bevestigd. Met de stift 37 is de 
plunjer ^0 bovendien verbonden met het eindgedeelte van de geleidings-
buis 36, teneinde het anders open einde van de buis 36 af te sluiten. 
De passing tussen de cylindrische wandjan de plunjer en de binnen-
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wand Tan de geleidingsbuis 36 is voldoende los om de plunjer de moge-
lijkheid te verschaffen vrij in lengterichting ten opzichte Tan de buis 
36 te bewegen, anderzijds is deze passing geschikt om een redelijk 
vloeistofdichte afdichting tussen de plunjer 40 en de buiswand 36 té 

5 Terschaffen. De geleidingsbuis 36 is met 'zijn langsas eTenwijdig gericht 
aan de hartlijn van de brandstofstaven 11. De in de geleidingsbuis 36 
aangebrachte sleuven 41,42 verlopen eveneens in de langsrichting. De 
breedte van deze sleuven hl,k2 is voldoende groot om de stift 37 de 

. mogelijkheid te verschaffen in de langsrichting te bewegen ten opzichte 
van de geleidingsbuis 36 tijdens de langsbeweging van deze buis 36 ten 
opzichte van de plunjer 40, zoals in het hierna volgende nog meer ge-
detailleerd wordt beschreven. De lengte van deze sleuven bl,b2 bedraagt 
ongeveer de halve lengte van de geleidingsbuis 36, waarbij de einden 
van de in de geleidingsbuis 36 aangebrachte sleuven 4l,42 boTen het 
dwarsoppervlak van het celvormige rooster 13 zijn gelegen. 

De geleidingsbuis 36 strekt zich tot in de celvormige constructie 
van het rooster 13 uit en is aan dit rooster bevestigd. Daartoe zijn de 
delen 43 van het rooster 13 weggenomen, teneinde daarin uitsparingen te 
Tormen, waarin het onderste gedeelte Tan de geleidingsbuis 36 kan worden 

20 
opgenomen. 

Een schijfvormige plaat 44 is binnen de geleidingsbuis 36 beTes-
tigd aan het dwarsoppervlak Tan het celvormige rooster 13. De diameter 
van de plaat 44 is zodanig gekozen, dat het einde Tan de geleidingsbuis 
36, waarin deze plaat is aangebracht, wordt afgesloten. Een opening 

^ 45 is in de plaat bb aangebracht, teneinde een kanaal te vormen tussen 
het in de geleidingsbuis 36 aanwezige Tolume 46, gelegen tussen de 
plunjer Ho en de plaat 44 en het OTerblijTende deel van de reactorkern. 

In fig. 3 is de toestand weergegeTen, wanneer de reactorkern een 
grote seismische of andersoortige schok ondervindt. Een in langsrich-30 
ting Terlopende component Tan deze kracht doet het brandstofstelsel 10 
naar boTen bewegen in de richting Tan het inwendige stootkussen 32. Het 
stootkussen 32 komt aan te liggen tegen dat gedeelte Tan het Terende 
kussen 30, dat uitsteekt buiten het eindgedeelte l4 door de sleuf 20. 
Deze beweging Tan het brandstofstelsel 10 is niet slechts Tertraagd door OCT 
de Terende eigenschappen Tan de schroefveer 47, maar teTens door de 
hydraulische krachten, die in de geleidingsbuis 50 worden opgewekt-
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Het onder druk staande koelwater in de reactorkern, dat het volume 
51 van de geleidingsbuis 50 opvult, is als een schokbreker werkzaam, 
waarbij de op het stelsel uitgeoefende krachten worden gedempt door het 
water, dat uit het volume 51 wegstroomt via de opening 52 in de plaat 53. 
Een bijzonder nuttige eigenschap van de inrichting volgens de uitvinding 
bestaat daarin, dat de wateruitstroomopening progressief kleiner wordt 
door de langsverschuiving van de plunjer 5b langs de in de geleidings-
buis aangebrachte sleuven, waarbij in fig. 3 slechts de sleuf 55 in de 
geleidingsbuis 50 is weergegeven. Wanneer derhalve op de reactorkern 
een schokbelasting wordt uitgeoefend, is de aanvankelijk uit het volume 
51 wegstromende hoeveelheid water nagenoeg onbeperkt en is het door de 
verplaatsing in langsrichting van de plunjer teweeg 'gebrachte vertra-
gingseffect betrekkelijk gering. Deze aanvankelijk geringe vertraging 
beschermt de reactorkerncomponenten tegen schade, die anders ongetwij-
feld zou zijn opgetreden door het op abrupte wijze met een grote kracht 
belasten van een stijf systeem. Wanneer het brandstofelement 10 in de 
langsrichting beweegt in de richting van het inwendige stootkussen 32, 
sluit de plunjer 5b op progressieve wijze de opening af,'die wordt ge-
vormd door de sleuf 55 en de overige overeenkomstige sleuven, die in de 
geleidingsbuis 50 zijn aangebracht, maar in fig. 3 buiten het vlak van 
tekening liggen. Deze progressieve afname van de uitstroomopening heeft 
tot gevolg, dat de stromingsweerstand bij de vanuit het volume 51 in 
de overige reactorkernruimte stromende hoeveelheid water toeneemt, zodat 
een progressieve demping van de opgedrukte kracht optreedt,- waardoor 
deze kracht geleidelijk en niet plotseling wordt geabsorbeerd. De pro-
gressieve demping van de beschouwde kracht beschermt de reactorkern-
constructie tegen mogelijke schade, die anders ongetwijfeld zou zijn 
opgetreden indien de optredende kracht op een stijf systeem werkzaam 
zou zijn. 

Nadat de plunjer 5b de in de geleidingsbuis 50 aangebrachte sleuven 
volledig heeft afgesloten, is sprake van een gecontroleerde wegstroming 
van vloeistof vanuit de kamer 51 via de opening 52 in de plaat 53 tot-
dat de op het systeem werkzame kracht volledig is geabsorbeerd. Bij het 
opnemen of absorberen van deze kracht speelt ook de schroefveer 47 een 
rol bij het afzwakken of dempen van de op het systeem uitgeoefende 
schokbelasting. De combinatie van de schroefveer hl, de opening 52 en 
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de progressief veranderende uitstroomopening tengevolge van de samen-
werking tussen de plunjer en de "bijbehorende sleuven in de geleidings-
buis leveren een aanzienlijk betere constructie op, geschikt voor het 
opnemen van de beschreven plotseling optredende krachten dan een of 
twee van deze componenten afzonderlijk zouden kunnen opnemen, zelfs 
indien de capaciteit van de afzonderlijke componenten wordt vergroot 
teneinde de volledige, te verwachten belasting te absorberen, terwijl 
bovendien het parasitaire neutronen absorberende materiaal uit de 
reactorkern wordt weggehouden. De holle geleidingsbuizen, die een ken-
merk voor de inrichting volgens de Uitvinding vormen, elimineren der-
halve de inefficiënte, neutronen absorberende materialen uit de reactor-
kern op een wijze, die ook nog de structurele samenhang van de kern 
verbetert. 

Nadat een op het systeem uitgeoefende schokbelasting op een wijze 
als boven omschreven is opgevangen, drukt de in de samengedrukte 
schroefveer k-T opgeslagen energie het brandstofstelsel 10 in langs-
richting naar beneden, weg van het inwendige stootkussen 32 totdat deze 
beweging wordt gestopt onder invloed van het veerkussen 30 en het 
stoporgaan 2k. 
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CONCLUSIES 

1. Brandstofstelsei voor een kernreactor, welk stelsel omvat een aantal 
lange, slanke brandstofstaven, die op onderlinge afstand en in hoofd-
zaak in langsrichting evenwijdig aan elkaar zijn aangebracht, een cel-
vormig rooster, dat samenwerkt met een van de einden van elk van deze 
brandstofstaven, waarbij alle door dit rooster vastgegrepen einden in 
eikaars nabijheid zijn gelegen, een hol geleidingsorgaan, dat aan een 
einde met dit rooster is verbonden en daarmede in langsrichting kan be-
wegen, welk geleidingsorgaan ten minste is voorzien van een in langs-
richting verlopende, daarin aangebrachte.sleuf, welke sleuf zich uit-
strekt vanaf het einde van deze geleidingsbuis, gelegen op een afstand 
van dit rooster over een gedeelte van de lengte van de geleidingsbuis, 
verder een plaat gemonteerd binnen deze geleidingsbuis en in staat daar-
mede in langsrichting te bewegen, een stootkussen, dat dwars is aange-
bracht op een sleuf in deze geleidingsbuis, welk stootkussen is voor-
zien van een daarin aangebrachte opening, geschikt voor het opnemen van 
de geleidingsbuis op zodanige wijze, dat een beweging van dit stootkus-
sen in de langsrichting ten opzichte van de geleidingsbuis mogelijk is, 
alsmede een binnen deze geleidingsbuis aangebrachte en met dit stoot-
kussen verbonden plunjer, die samen met dit stootkussen ten opzichte van 
de geleidingsbuis beweegbaar is, welke plunjer de sleuven in de gelei-
dingsbuis progressief kan openen en afsluiten afhankelijk van de rela-
tieve beweging van deze plunjer ten opzichte van de geleidingsbuis. 
2. Brandstofstelsel volgens conclusie 1, m e t h e t k e n m e r k , 
dat verende middelen aanwezig zijn, welke de geleidingsbuis omgeven en 
zijn geplaatst tussen bedoeld rooster en het stootkussen. 
3. Brandstof stelsel volgens conclusie 1, m e t h e t k e n m e r k , 
dat de plaat is voorzien van een opening, die een vloeistofstroom door 
deze plaat in langsrichting mogelijk maakt. 
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