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Korte aanduiding: Kernbrandstofdeelt je. 

De uitvinding heeft betrekking op spli^tingsprodukten vast-

houdende kernbrandstof?die de brandstof bevat als kleine kernen, 

welke zich bevinden in splijtingsprodukten vasthoudende bekledingen. 

Het is bekend, dat wanneer de kernen de vorm hebben van een 

5 oxyde en de brandstof splijting ondergaat, de overblijvende zuurstof-

atomen,die niet aan spliitingsprodukten worden gebonden, beschikbaar 

zijn voor binding met het bekledingsmateriaal onder vorming van een 

gasfase, die inwendige drukken kan opbouwen, die schadelijk zijn voor 

de integriteit van de omgevende structuur. Er werd reeds voorgesteld 

10 in of bij de kern een geschikt buffermateriaal op te nemen, dat de 

overmaat zuurstofatomen preferentieel absorbeert, zodat de schadelijke 

effecten van de binding van aez'e zuurstofatomen op andere plaatsen 

worden vermeden.' Volgens de uitvinding wordt deze techniek op nieuwe 

manier toegepast onder vorming van een nieuw brandstofmateriaal. 

15 " Volgens de uitvinding is een deeltje van een splijtingsprodukten-
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•vasthoudende kernbrandstof voorzien van een kern, omvattende een binnen-

ste korrel, die omgeven is door £en kernbrandstofoxyde en is sa:.:en-

sssteld uit een oxyae van eer- element, wa.rvan het atocmnummer 39 of 

57 bedraagt of gelegen is tussen 60 en 64 (inclusief) of tussen 66 en 

71 (inclusief), welke kern is voorzien van een splijtingsprodukten-

vasthoudende bekleding. 

Onder "kersbrandstofoxyde" wordt verstaan een oxyae van een splijt 

baar of fertiel materiaal, b.v. UOg, Pu02-ïï02, 1hög-UOg. 31ijkens het 

voorgaande kan de binnenkern bestaan uit een oxyde van een zeldzaam 

aardmetaal met esn enkele valentie. Het is uiteraard ongewenst on voor 

thermische rsactcrbrandstof elementen met grote thermische neutronen-

d'varsdocrsneder. te gebruiken, zoals gadolinium, samarium, europium en 

dysposium. Voor" thermische reactors verdienen biniEĵ err.en uit yttrium, 

lanthaan, neodymium, promethius de voorkeur, hoewel in plaats daarvan 

ook holmium, erbium, thulium, ytterbium of lutetium kunnen worden ge-

bruikt. 

Vaste oplossingen van de genoemde kernbrandstofoxyden met de 

oxyden van zeldzame aardmetalen met een enkele valentie, hebben een 

structuur met onbezette anionplaatsen. Deze onbezette plaatsen kunnen 

zeer gemakkelijk door zuurstof worden bezet. De uitvinding heeft derhall 

eveneens betrekking op de vervaardiging van kernbrandstof onaer toepas-
\ 

sing van oxyden van zeldzame aardmetalen met eer- enkele valentie ais 

binnenkern voor de vorming van een kern var. kernbrandstof oxyden, ctie 

de binnenkern omgeven, waarbij de vorsing van de kern werdt uitgevoerd 

bij temperaturen, die voldoende lat.g zijn om de vorming van vaste op-

lossingen tussen -de binn̂ n-cern en de kernbrandstof oxyde te verhinderen, 

en de kern var. de atmosfeer af te sluiten, b.v. door .-.et aanbrengen var 

eer. spli^tingsprodukten-vasthcusende. bekleding daarop. 

Tijdens bestraling lost het oxyde van het zeldzame aardmetaal 

met een enkele valentie echter langzaam op in het kernbrundstofoxyde, 

en omgekeera, onder vorming van onbezette anionplaatsen, die ge-

leidelijk mei de resterende zuurstof worden gevuld, h.tgeen tot gevolg 

heeft dat reactie van de resterende zuurstof me: het b^kledings-

materiaal wordt voorkomen. 

Ter toelichting van de uitvinding wordt eer; voorbeeld van 
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een kernbrandstofdeelt je volgens de uitvinding tezamen met de ver-

vaardiging daarvan beschreven. 

Bij toepassing op een ÏÏC^-brandstof kan een kernbrandstofdeelt je 

volgens de uitvinding een binnenkexn van lanthaanoxyde bevatten, om-

5 huid door IJOg-poeder onder vorming van een praktisch bolvormige kern. 

Deze kern kan dan worden ingekapseld in een of meer splijtingsprodukten 

vasthoudende bekMingen, waaronder pyrokoolstoflagen en bij.voorkeur 

tenminste een laag van silioiumcarbide. 

Foor het vervaardigen van een dergelijke kern worden eerst bin-

10 nenkernen van lanthaanoxyde vervaardigd. Hiertoe wordt een hoeveelheid 

lanthaanoxydepoeaer gemengd met decanolbindmiddel in zodanige hoeveel-

heden dat een vochtig poedermengsel wordt verkregen. Het mengsel wordt 

gemalen tot een kleinere deeltjesgrootte welke geschikt is voor agglome-

ratie. Het mengsel van agglomeraten en poeder wordt aan door een eerste 

15 zeef met een maasopening van 105 millimicron geborsteld. De door de zeef 

doorgelaten agglomeraten worden gebruikt voor het vervaardigen van de 

binnenkernen door ze op het oppervlak van een tweede zeef met maasope-

ningen van 50C millimicron te brengen. Een aantal roestvrij stalen 

kogels op het'oppervlak, waarop het poeder wordt aangebracht, hebben 

20 tot gevolg dat wanneer de zeef wordt geschud, de agglomeraten door de 

maasopeningen van de zeef worden geperst op het oppervlak van een 

derde zeef met maasopeningen van 250 millimicron, welke onder de zeef 

met maasopeningen van 500 millimicron is geplaatst. De derde zeef 

laat het fijne materiaal door, dat op een onder de zeef geplaatste 

25 schotel valt, doch de agglomeraten met een grootte van meer dan 

250 millimicron blijven op de derde zeef achter. Deze agglomeraten 

zijn de lanthaanoxyde-binnenkernen. Deze binnenkernen worden in een 

op een draaitafel geplaatste kom uit kunststofmateriaal gebracht. 

Vervolgens worden uraniumoxydekorrels, die zijn voorbehandeld om 

30 ze geschikt te maken voor agglómeratie met binnenkerndeeltjes, 

toegevoerd op de wentelende binnenkernen in de kom. Het uranium-

oxydepoeder omhult geleidelijk de binnenkernen; wanneer kernen van' 

het gewenste groottetraject worden waargenomen, wordt de toevoer 

gestaakt en worden de gevormde kernen verwijderd. 

35 De aldus verkregen groene kernen worden in een lage tempe-

__ratuur-vacuumoven geplaatst en verhit tot 250°C, teneinde eventueel 
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aanwezige overtollige vluchtige stoffer: uit te drijven, en vervol-

gens veraicht door verhitting on 1500°C in een atmosfeer van een 

inert sas. Indien een lagere veraichtingstemperatuur mogelijk is, 

verdient deze de voorkeur, teneinde ae voortijdige vorming van 

ïïör./La-ö, vaste oplossingen te verhinderen. 
£ £ $ 

Tervolgens worden de kernen op conventionele wijze bekleed 

net pyrokoolstof, voordat de kernen overmatig aan ae atmosfeer zi^n 

blootgesteld. Desgewenst kunnen meerdere pyrokoolstof lager, voorden 

aangebracht ter verbetering van de splijtings±rodukten-vasthoudende 

eigenschappen var. de brandstof, welke lagen kunnen worden gevolgd 

docr een siliciumcarbideiaag. 

C O Ï G L ï ï S I S s 

1. Deeltje van spli^ting-crcdukten-vasthoucende kernbrandstof, 

gekenmerkt door een kern, omvattende een binnenkern, die omgeven is 

docr kernbrandstofoxyde en bestaat uit eer. oxyüe van een element, 

waarvan het atooanummer 53 of 57 bedraagt, of is gelegen tussen 60 

en 64 (inclusief) of tussen 66 en 71 (inclusief), welke kern is voor-

zien van een spli^tingsprodukten-vasthoudende bekleding. 

2. Kernbrandstof deelt.-ïe volgens conclusie 1, met hst kenmerk, dat 

de binnenkern lanthaanoxyde bevat. 

3. Kernbrend s tof de eitje volgens conclusies 1-2, met het K.-nnu=rk, 

dat het kernbrandstofoxyda uraniumoxyde bevat. 

4. ICernbrandstofdeelt^e volgens conclusies 1-3, met het kenmerk, 

dat de spli^tingsprodukten vasthoudende bekleding pyrokoolstof bevat. 

5. Eernbrandstofdeeltje volgens conclusies 1-3, met het kenmerk, 

dat de spli ."tingsprodukten vasthoudende bekleding ten minste één 

pyrokoolstoflaag en ten minste éér. siliciumcarbideiaag bevat. 

6. Merkwijze" ter vervaardiging van een deeltje van spli,tings-

produkten vasthoudende kei'nbranüatef volgons conclusie 1, met het. 

kenmerk, dat een binnenkern wordt gevormd, welke binnenkern wordt 

omhuld in een kembrandstofoxyde onder vorming van een kern waar-

bij de vorming van ae kern wordt uitgevoerd bij temperaturen, m e vol 

?oer.de laag zijn os de vorming van vaste oplossingen tussen de binnen 



l<-ern en het kernbrandstofoxyde te verhinderen, waarna op de kern 
een spli^tingsprodukten-vasthoudende bekleding wordt aangebracht. 
7- Werkwijze volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat als binnen-
kern lanthaano'xyde wordt gebruikt. 
8. Werkwijze volgens conclusies 6-7, met het kenmerk, dat als 
kernbrandstofoxyde uraniumoxyde wordt gebruikt. 
9- Y/erkwijze volgens conclusies 6-8, met het kenmerk, dat de 
splijtingsprodukten-vasthoudende bekleding pyrokoolstof bevat. 
10. Werkwijze volgens conclusies 6-8, met het kenmerk, dat de 
splijtingsprodukten-vasthoudende bekleding ten minste één pyrokool-
stof laag en ten minste één siliciumcarbidelaag bevat. 


