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Foreliggende oppfinnelse angår kapslede eller bekledde nukleære 

brensellegemer som omfatter nukleært brensel i form av oksyd, samt 

en fremgangsmåte for fremstilling av et sådant legeme. En av de 

faktorer som antas å ha en odeleggende virkning på oksydbrensel, 

er at det oppstår gasser inne i brenselstrukturen og dens omslut-

ning. Under forbrenningen av oksydbrensel.vil f.eks. de oksygen-

atomer som ikke reagerer med fisjons-produktene bygge opp et gass-

trykk som vil kunne bli meget kraftig og frembringe skadelige 

påkjenninger i brenselstrukturen eller dens omslutning. 

Det er et formål for foreliggende oppfinnelse å overvinne denne 

ulempe, og da det f,eks. fra svensk patentskrift nr. 315.341 og 

US patentskrift nr. 3.472.734 er tidligere kjent kapslede nukleære 

brensellegemer som omfatter nukleært brensel i form av oksyd av 

minst ett av elementene i elementgruppen: uran, plutenium, og torium, 

kombinert med en tilleggskomponent som omfatter en karbid av 

zirkonium eller titan, foreslåes på denne bakgrunn og i henhold 

til oppfinnelsen et brensellegeme av ovenfor angitt art hvori, 

nevnte kombinasjon utgjores av en koherent sammensintring som 

omfatter minst en av nevnte oksyder og en av nevnte karbider i 

separate faser og innkapslet i fråvær av oksygeriholdig atmosfære. 

Når et sådant brensellegeme plasseres i en nukleær reaktor hvori 

fisjons-reaksjoner opptrer og oksygen dannes, vil den andel av det 

dannede oksygen som ikke kombineres med fisjons-produktene, hvilket 

vil være fri oksygen, enten utfylle foreliggende mellomrom i 

karbiden, hvis struktur forblir uforandret, eller reagerer med 

karbonatomer for dannelse av CO. I sistnevnte tilfelle vil imidler-

tid CO-trykket i brensellegemet eller dets innkapsling ikke over- -

skride likevektstrykket av CO overfor det oksygenfrie oksy-karbid, 

fordi CO ettersom det dannes vil reagere med karbiden og ikke etter-
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late noen reaksjonsprodukter i gassform. 

Oppfinnelsen omfatter også en fremgangsmåte for fremstilling av 

ovenfor angitte brensellegeme, og som går ut på at det dannes et 

koherent ferskt legeme som omfatter en eller flere av de nevnte 

oksyder samt en karbid av zirkonium eller titan, hvoretter nevnte 

ferske legeme sintres ved en temperatur som tillater vedkomménde 

oksyd og karbid å forbli i separate faser, og det sintrede legeme 

tilslutt innkapsles uten at legemet utsettes for oksygenholdig 

atmosfære. 

Ved en praktisk utforelse av oppfinnelsens fremgangsmåte ble 

zirkoniumkarbid-pulver blandet med UO^ og et bindemiddel som f.eks. 

stearinsyre. De blandede pulvere ble malt og utformet til sferoider 

ved hjelp av "langsom vekst"-metoden. Sferoidene ble så sintret 

under reduserende forhold for frembringelse av koherente sferoider 

av UO2 og Zr C. Forutsatt at sintringstemperaturen holdes forholds-

vis lav, f.eks. under omkring 1.500°C, vil UO2 og Zr C ikke danne 

en fast opplosning, men fortsatt foreligge som separate faser. 

Etter sintringen holdes sferoidene adskilt fra oksygenholdige 

atmosfærer inntil de er klare for påfbring av de vanlige belegg for 

tilbakeholdelse av f isjonsprodukter. 

Når disse belegg er påfort, vil det ikke lenger foreligge noen fare • 

for at sferoidene kan oppta oksygen fra atmosfæren. Under for-

brenning av UO2/ vil det frigjorte oksygen som ikke inngår i noen • 

reaksjon oppta ledige atomplasser i zirkoniumkarbidet, og opptil 

60 % av disse indre gitterposisjoner kan være fylt med atomisk 

oksygen i stedet for karbon uten at det opptrer strukturelle 

forandringer i sferoiden. Karbon i belegget eller sferoiden kan 

reagere med oksygen for dannelse av CO, men i dette tilfelle vil 

CO reagere med Zr C for dannelse av en oksy-karbid, og man får 

således : 

Zr C + 2 CO-»Zr 02 C + 2C. 

Den kjemiske sammensetning av oksykarbidet er ikke veldefinert og 

alle slags mellom-forbindélser>er mulige. Forbindelsen kan således 

bedre beskrives ved formelen Zr 0 C . CO-trykket i sferoiden vil x y 
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ikke overskride likevektstrykket for CO overfor det oksygenfattige 

oksy-karbid, fordi CO, etterhvert som det dannes, vil reagere med 

karbiden og ikke etterlate noen reaksjonsprodukter i gassform. 

Det kan vises at likevektstrykket for CO overfor både oksygenfattig 

oksy-zirkoniumkarbid og oksy-titankarbid er meget lavt. 

Den anvendte forholdsvise mengde av zirkoniumkarbid eller titan- . 

karbid avhenger av den forbrenningsgrad som brenselet skal utsettes 

for. Det antas at det for hver prosent nukleært spaltbart brensel 

{% FIMA) grovt regnet kan andvendes 25 mol-prosent karbid. 

PATENTKRAV 

1. Kapslet, nukleært brerisellegeme som omfatter nukleært brensel 

i form av oksyd av minst ett av elementene i elementgruppen : 

uran, plutenium og torium, kombinert med en tilleggskomponent som 

omfatter en karbid av zirkonium eller titan, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at nevnte kombinasjon utgjores 

av en koherent sammensintring som omfatter minst en av nevnte oksyder 

og en av nevnte karbider i separate, faser og innkapslet i fråvær 

av oksygenholdig atmosfære. 

2. Brensellegeme som angitt i krav 1, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at legemet har et celativt 

innhold av tilleggskomponenten i samsvar med brenselets tiltenkte 

forbrenningsgrad, fortrinnsvis ca. 0.25 mol-prosent pr. prosent 

nukleært spaltbart brensel (% FIMA). 

3. Fremgangsmåte for fremstilling av et brensellegeme som angitt 

i krav 1 - 2 , k a r a k t e r i s e r t v e d at det dannes et 

koherent ferskt legeme som omfatter en eller flere av de nevnte 

oksyder samt en karbid av zirkonium eller titan, hvoretter nevnte 

ferske legeme sintres ved en'temperatur som tillater vedkommende 

oksyd og karbid å forbli i separate faser, og det sintrede legeme 

tilslutt innkapsles uten at legemet utsettes for oksygenholdig 

atmosfære. 

4. Fremgangsmåte som angitt i krav 3, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at en karbid av zirkonium eller 
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titan blandes med nukleær brenseloksyd i pulverform samt et 

bindemiddel, for dannelse av nevnte koherente ferske legeme, 

hvoretter legemet sintres ved en temperatur under 1500°C. 


