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48 276/Bs/MV 1 -
WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION, Pittsburgh, Penns., 
Ver. Staten v.. Amerika. 

Verbruikbare gifstaaf voor kernreactor. 

De uitvinding heeft betrekking op verbruikbare gifstaven 
voor kernreactoren, en meer in bijzonder op verbruikbare 
gifstaven met een relatief grote moderator/gifverhouding. 

In veel kernreactorsystemen circuleert een koelmiddel, 
dat tevens dienst doet als moderator, door het reactorhart 
teneinde de warmte te verwijderen, die wordt voortgebracht 
door het splijtproces binnen het hart. Het hart bestaat 
uit een gespecificeerd aantal splijtstofstaven, die in 
bundels worden gehouden door afstandsroosters en top- en 
bodemhouders. De splijtstofstaven zijn geconstrueerd van 
cilindrische buizen, die een splijtstof bevatten, zoals ' 
splijtstoftabletten van laag verrijkt uraniumdioxyde. Deze 
bundels, de zgn. splijtstofgroepen, zijn gerangschikt in 
een patroon, dat nadert aan een rechte cilinder met cirkel-
vormige doorsnede. 

Gedurende het reactorbedrijf absorberen de versplijt-
bare isotopen in de splijtstoftabletten neutronen en 
versplijten als gevolg daarvan onder het voortbrengen van 
warmte. In toevoeging aan verarmen aan versplijtbaar 
materiaal resulteert het splijtproces in de vorming van 
splijtprodukten, waarvan sommige gemakkelijk neutronen 
absorberen. Deze effekten, verarming en de splijtprodukten 
worden gedeeltelijk teniet gedaan door de vorming van 
versnlijtbare isotopen, zoals plutonium, hetgeen zich 
voordoet bij de niet-versplijtende absorptie van neutronen 
in splijtstofgrondmaterialen zoals U-238. Teneinde daarom 
te compenseren voor deze afname in de reactiviteit van het 
reactorhart, optredende bij het verarmen van de splijt-
stof en de opbouw van splijtprodukten, wordt een overmaat 
aan reactiviteit ingebouwd in de reactor aan de start van 
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elke cyclus. Deze overmaat reactiviteit wordt geregeld 

door neutronenabsorberend materiaal in de vorm van borium, 

opgelost in het primaire koelmiddel, en verbruikbare gif-

staven. 

De concentratie van het borium, opgelost in het 

primaire koelmiddel, wordt gevarieerd teneinde een regeling 

te verkrijgen en te compenseren voor de reactiviteits-

vereistenop lange termijn van splijtstofverarming, splij-

tingsstof -vergiftiging, verbruikbare gifverarming, en 

de temperatuurverandering van koud naar moderatorwerkzaam-

heid. Indien evenwel de boriumconcentratie toeneemt, wordt 

de moderatortemperatuurcoëfficiënt minder negatief. Het 

gebruik van een oplosbaar gif alleen zou resulteren in een 

positieve moderatorcoëfficiënt bij het begin van de 

eerste cyclus, en kan resulteren in een positieve coëfficiënt 

in volgende cycli in afhankelijkheid van de splijtstoflading 

voor die cyclus. Daarom worden verbruikbare gifstaven gé-

bruikt teneinde de oplosbare boriumconcentratie voldoende 

te reduceren teneinde te waarborgen, dat de moderator-

temperatuurcoëfficiënt negatief is voor vermogensbedrijfs-

condities. 

Een verbruikbaar gif absorbeert neutronen zonder 

nieuwe of additionele neutronen te produceren en zonder 

te worden getransformeerd in nieuwe gifstoffen als gevolg 

van neutronenabsorptie. Een kenmerkend verbruikbaar gif, 

dat deze eigenschappen heeft, is borium 10, dat voorkomt 

in een mate van ongeveer 20 % van natuurlijk borium. Borium 

10 ondergaat bij bestraling door thermische neutronen 

de reactie B*^ + n* Li"̂  + He^, resulterende in de 

absorptie van een neutron en de verarming van borium 10 

zonder de produktie van nieuw gif. 

Verbruikbare gifstoffen worden op gebruikelijke wijze 

toegepast in staven, geïnstalleerd op groepsregellocaties 

binnen de splijtstofgroepering, waar een staaf ontbreekt 

(zgn. vacant rod cluster control (RCC) locaties). De 

concentratie aan verbruikbaar gif in de staven en het 
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aantal verbruikbare gifstaven, ingestoken in het hart, 
zijn zodanig bepaald, dat de concentratie aan oplosbaar 
borium voldoende wordt gereduceerd om te waarborgen, dat 
de moderatortemperatuurcoëfficiënt negatief is voor vermogens 
bedrijfscondities. Gedurende het bedrijf wordt het gif-
gehalte in deze staven verarmd, waardoor een positieve 
reactiviteit wordt toegevoegd, teneinde een gedeelte van de 
negatieve reactiviteit ten gevolge van splijtstofverarming 
en opbouw van versplijtingsprodukten op te heffen. Bij de 
levensduureindcondities kan er enig resterend gif overblijven 
hetgeen resulteert in een netto afname in de levensduur 
van het reactorhart. In toevoeging vervangt het verbruikbare 
gif de moderator, en de parasitaire constructiematerialen 
van de verbruikbare gifstaaf absorberen neutronen, waardoor 
de beschikbare reactiviteitslevensduur van het hart verder 
omlaag wordt gebracht. In toevoeging aan de reactiviteits-
regeling zijn de verbruikbare gifstaven strategisch opgesteld 
teneinde een gunstige radiale vermogensverdeling te ver-
schaffen. 

In het Amerikaanse octrooischrift 3.510.350 wordt 
een verbruikbare gifstaaf beschreven, waarbij een boro-
silicaatglasbuis is geplaatst in de ringvormige ruimte tussen 
twee concentrische metaalbuizen. Een inwendige axiale 
lege ruimte is* aangebracht binnen de binnenste metaalbuis, 
hetgeen zorgt voor een gasplenum voor het ontvangen van de 
gasvormige reactieprodukten zoals heliumgas, dat wordt 
gevormd, wanneer het borium neutronen absorbeert. De 
verbruikbare gifstaven worden op geschikte wijze geplaatst 
binnen de splijtstofgroepering in een lege RCC locatie. 
Het genoemde Amerikaanse octrooischrift beschrijft een 
speciaal type verbruikbare splijtstofstaaf; het zou evenwel 
van voordeel zijn om de hoeveelheid verbruikbaar gif, dat 
overblijft aan het einde van de levensduur, terug te 
brengen tot een minimum, teneinde de levensduur van het 
reactorhart te vergroten. 

Een splijtstofgroeperingsomhulsel, dat gebruik maakt 
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van verbruikbaar gif, wordt beschreven in het Amerikaanse 
octrooischrift 3.663,366. Het omhulsel omvat samengestelde 
platen van roestvrij staal en zirkonium, waarbij verrijkt 
borium 10 is gedispergeerd in de bladen van roestvrij staal. 
In dit octrooischrift wordt evenwel niet de toepassing 
beschreven van verbruikbaar gif in gifstaven, die kunnen 
worden gerangschikt samen met splijtstofelementen in de 
splijtstofgroepering. 

Het gebruik van boorzuur of borosilicaatglas in 
regelstaven van kernreactoren voor leerdoeleinden is 
beschreven in het Amerikaanse octrooischrift 3.110.656. 
Vanzelfsprekend is de toepassing van een neutronenabsorptie-
materiaal in regelstaven fundamenteel, maar hierbij heeft 
men te leiden van de gewone nadelen van regelstaven in 
het algemeen, namelijk dat zij niet zijn ontworpen om te 
verarmen bij bestraling. Verder zijn versplijtbare gif-
stoffen toegevoegd aan het splijtstofmateriaal, en is 
dit gebruikt in de samenstelling van de splijtstofelement-
bekleding. 

Hoewel er in de bekende standen der techniek tal 
van toepassingen bestaan voor verbruikbaar gif in kern-
reactors, is het probleem om voldoende verbruikbaar gif 
te verschaffen aan het begin van de levensduur van het 
reactorhart téneinde te compenseren voor overmatige 
reactiviteit, terwijl deze negatieve reactiviteit-bijdrage 
tot een minimum wordt teruggebracht nabij het einde van de 
levensduur van het reactorhart, teneinde het reactorhart" 
leven te verlengen, tot nog toe niet bevredigend opgelost, 
en het is daarom het doel van de uitvinding om een 
verbruikbare splijtstofstaaf te verschaffen, die de 
genoemde condities verbetert, dat wil zeggen een langere 
levensduur en een grotere versplijting van een reactorhart. 

Hiertoe voorziet de uitvinding in een verbruikbare 
splijtstofstaaf, te gebruiken in een kernreactor, bestaande 
uit een langwerpig buisvormig omhulsel, dat een neutronen-
absorberend materiaal insluit, met het kenmerk, dat ten 
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minste gedurende het bedrijf van de reactor dit omhulsel 
tevens een neutronenmodererend materiaal insluit. 

De overmaat aan reactiviteit, die bestaat het begin 
van het leven van het reactorhart, wordt gecompenseerd 
door de verarming van het verbruikbare gif gedurende deze 
levensduur van het hart, zodat het leven van het reactorhart 
wordt verlengd. 

De uitvinding zal thans nader worden toegelicht aan 
de hand van de beschrijving van een voorkeursuitvoering 
en onder verwijzing naar de tekening. In de tekening toont: 

fig. 1 een gedeeltelijk zijaanzicht in dwarsdoorsnede 
van een splijtstofgroepering, 

fig. 2 een dwarsdoorsnede volgens lijn II-II van 
fig. l, 

fig. 3 een zijaanzicht in dwarsdoorsnede van een 
verbruikbare gifstaaf, 

fig. 4 een dwarsdoorsnede van een verbruikbare gifstaaf, 
en 

fig. 5 een zijaanzicht in dwarsdoorsnede van een 
andere uitvoeringsvorm van een verbruikbare gifstaaf. 

In de fig. 1 en 2 omvat een splijtstofgroepering, 
algemeen aangegeven met 10, een boveneindeondersteuning 12, 
een ondereindeondersteuning 14, geleidingsbuizen 16, 
positioneringéroosters 18, splijtstofelementen 20 en 
gifstaven 22. De boveneindondersteuning 12 en de onder-
eindondersteuning 14 ondersteunen geleidingsbuis 16 en 
splijtstofelement 20, terwijl positioneringsroosters 18 
zorgen voor de juiste oriëntering tussen geleidingsbuizen 16 
en splijtstofelement 20. De geleidingsbuizen 16 kunnen 
holle cilindrische buizen zijn van zirkonium of een ander 
laag neutronenabsorberend materiaal, dat in staat is 
om daarbinnen gifstaven 22 te dragen. De splijtstofgroepe-
ringen 10 zijn vertikaal aangebracht binnen een reactorvat 
(niet getoond) en vormen een hart (niet getoond), teneinde 
warmte voort te brengen door middel van kernversplijting 
op bekende wijze. Het reactorkoelmiddel, dat bijv. water 
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kan zijn, stroomt door het reactorvat naar boven door en 

in warmteoverdrachtsrelatie met de splijtstofgroeperingen 10, 

Op deze wijze wordt warmte overgedragen van de splijtstof-

groeperingen 10 naar het reactorkoelmiddel. In een dergelijke 

configuratie zijn de gifstaven 22 in staat om neutronen te 

absorberen, waardoor het reactiviteitsniveau van het hart 

zodanig wordt geregeld, dat overmaat reactiviteit kan worden 

toegevoegd aan het hart door het verhogen van de verrijking 

van de kernsplijtstof in elke splijtstofgroepering 10. Het 

laden van de kern met een initiële overmaat reactiviteit 

vergroot de tijdsduur, dat het hart in staat is om warmte 

voort te brengen zonder dat het behoeft te worden herladen 

met nieuwe splijtstofgroeperingen 10. In dit concept is 

het evenwel van belang, dat de gifstaven 22 verarmd worden 

tegen het einde van de levensduur van het hart, opdat de 

gifstaven 22 geen reactiviteitstekort zullen creëren door 

het absorberen van neutronen. 

In de fig. 3 en 4 heeft de gifstaaf 22 een cilindrische 

metalen buitenmantel 24, die kan zijn vervaardigd van zir-

caloy-buis én een uitwendige diameter kan hebben van ongeveer 

0,97 cm en een inwendige diameter van ongeveer 0,84 cm. 

Een benedeneindplug 26 met een centrale boring 28 daarin 

is bevestigd aan het ondereinde van de buitenmantel 24 

door geschiktê middelen zoals lassen. Een cilindrische 

metalen binnenmantel 30 is concentrisch aangebracht binnen 

de buitenmantel 24 en is bevestigd aan zijn benedeneinde 

aan de benedeneindplug 26. De binnenmantel 30 kan zijn 

vervaardigd van zircaloy-buis en een uitwendige diameter 

hebben van ongeveer 0,51 cm en een inwendige diameter van 

ongeveer 0,41 cm. Een boveneindeplug 32 met een opening 

34 is bevestigd aan de buitenmantel 24 en de binnenmantel 

30 nabij hun topeinden. De binnenmantel 30 en de buiten-

mantel 24 bepalen tussen hen in een ringvormige ruimte 

36, welke aan zijn einden is gesloten door de benedeneind-

plug 26 en de boveneindplug 32. Een spoelveer 38 is 

geplaatst in de ringvormige ruimte 36 en rust daarin 
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op de benedeneindplug 26. Tabletten 40, welke iringvormige 

I tabletten zijn, aangepast aan de ringvormige ruimte 36, 

zijn daarin aangebracht, en rusten op de spoelveer 38. 

Deze tabletten 40 kunnen zijn samengesteld uit een verbruik-

5 baar gif zoals boriumcarbide-aluminiumoxyde (B^C - A^O^), 

andere borides zoals zirkoniumdiboride (ZrB2), of oxyden 

zoals gadoliniumoxyde (Gd2C>2). De spoelveer 38 dient er 

voor om de tabletten 40 in vrijwel dezelfde ligging te 
; houden met betrekking tot de buitenmantel 24. Wanneer de 

10 » tabletten 40 worden verarmd door neutronenabsorptie, 

geven zij reactieprodukten vrij zoals heliumgas. Een 

ringvormige ruimte 42 kan zijn aangebracht nabij de top 

van de gifstaaf 22 tussen de bodem van de boveneindpluy 32 

en de top van de stapel tabletten 40 teneinde een holte 

15 te verschaffen voor het opnemen van de reactieprodukten 

van de tabletten 40. Vanzelfsprekend kunnen deze reactie-

produkten ook worden opgenomen in het onderste gedeelte 

van de ringvormige ruimte 36 in de ruimte rond de spoelveer 

38, 

20 Nog steeds onder verwijzing naar de fig. 3 en 4 

bepaalt de binnenmantel 30 aan zijn binnenzijde een 

binnenboring 44, die zich uitstrekt van de ondereindplug 

26 naar boven tot de boveneindplug 32. Nabij zijn ondereinde 

is de binnenBoring 44 in fluïdumverbinding met de centrale 

25 boring 28 en aan zijn boveneinde is de binnenboring 44 

in fluïdumverbinding met het uitlaatplenum 46, dat is 

bepaald in de boveneindplug 32. Het uitlaatplenum 46 

is eveneens in fluïdumverbinding met openingen 34. Het 

reactorkoelmiddel, dat gewoonlijk water is, en optreedt 

30 als een neutronenmoderator, stroomt niet alleen rond de 

buitenmantel 24, maar stroomt eveneens naar boven door 

een opening in de geleidingsbuis 16 en omhoog door de 

centrale boring 28, de binnenboring 44, het uitlaatplenum 

46, en via openingen 34. Op deze wijze wordt binnenboring 

35 44 in hoofdzaak gevuld met water. Het water in binnenboring 

44 verhoogt de neutronenmoderatie in en rond de gifstaaf 22 
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aanmerkelijk, hetgeen over de levensduur van het hart de 
( verarming van tabletten 40 doet toenemen en de kernver-
j splijting verhoogt. Het gebruik van zo'n verbruikbare gif-
j staaf maakt het mogelijk, dat de initiële reactiviteit 

5 i van de kern wordt verhoogd zonder dat daarvoor behoeft 
te worden geboet aan het einde van de levensduur. Er wordt 

; geschat, dat het gebruik van een gifstaaf 22, zoals hier 
j beschreven, de eerste kernversplijting doet verhogen met 
1 ongeveer 350 MWD/MTU, waardoor de versplijtingscycluskosten 

10 voor het eerste hart worden verminderd met ongeveer 1,3 %. 
Onder deze condities bedraagt de resulterende besparing 
in "gele cake" (U^Og) ongeveer 6350 kg. Terwijl kleine 
verschillen in de grootte van tablet 40 niet van belang zijn, 
is de toename in waterfraktie van de gifstaaf 22 belangrijk. 

15 Daarom dient de ringdikte van tablet 40 niet alleen zodanig 
te worden gemaakt, dat deze zo klein mogelijk is, maar de 
hoeveelheid water, verplaatst door de gifstaaf 22 moet 

< tot een minimum worden teruggebracht, waardoor de neutronen-
moderatie wordt verhoogd. Derhalve voorziet de uitvinding 

20 in een verbruikbare gifstaaf met een voor het reactor-
koelmidöel open binnenkanaal, dat verplaatsing van het 

; koelmiddel tot een minimum terugbrengt, waardoor de 
neutronenmoderatie wordt verhoogd, zodat de verarming 
van het verbruikbare gif wordt verhoogd en de kernstof-

25 versplijting verhoogt. 
Hoewel in het bovenstaande een voorkeursuitvoering 

van de uitvinding is beschreven, zal het duidelijk zijn, 
dat tal van modificaties en variaties mogelijk zijn. De 
conclusies zijn derhalve bedoeld om al zulke modificaties 

30 en variaties te omvatten, welke alle zijn gelegen binnen 
het kader van de uitvinding. Zo kan bijv. de spoelveer 
38 worden vervangen door een ander voorspanningsmechanisme. 
De tabletten 40 kunnen worden vervangen door een poeder 
van een hogere gifsamenstelling. Met een dergelijk poeder 

35 is het mogelijk, dat de ringvormige ruimte 36 kleiner wordt 
gemaakt, waardoor de binnenruimte voor water wordt vergroot, 
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met als gevolg een verdere vermindering van de water-
verplaatsing. Verder kan een zijde van de geleidingsbuis 16 
worden bekleed met een elektrolytisch afgezette laag van 
een verbruikbaar gif, waardoor de tabletten 40 en de 
binnenhuis 30 worden geëlimineerd. 

Een ander alternatief is getoond in fig. 5, waarin de 
ondereindplug 26 en de boveneindplug 32 zijn gesloten 
en verzegeld aan de buitenmantel 24. Een in water oplosbare 
verbruikbare gifsamenstelling zoals borium of cadmium 
is ingesloten binnen het buitenomhulsel 24. In deze 
configuratie blijft, wanneer het verbruikbare gif volledig 
is verarmd, alleen water over, waardoor de waterverplaatsing 
in zeer grote mate is verminderd. Bovendien zorgt in dit 
concept de vloeistofaard van de oplossing voor een nog 
verdere verarming van het gif ift de staaf. 

- C o n c l u s i e s -

1. Verbruikbare gifstaaf voor een kernreactor, omvattende 
een langwerpige buisvormige mantel, welke een neutronen-
absorberend materiaal insluit, m e t h e t k e n m e r k , 
dat ten minste gedurende het bedrijf van de reactor deze 
mantel eveneens een neutronenmodererend materiaal insluit. 

2. Verbruikbare gifstaaf volgens conclusie 1, waarbij 
onder- en boveneindpluggen zijn verzegeld aan de genoemde 
mantel, m e t h e t k e n m e r k , dat een oplossing van 
water en een boriumverbinding is aangebracht binnen deze 
mantel, waardoor de waterfraktie van de verbruikbare gif-
buis wordt verhoogd, waardoor de neutronenmoderatie is 
vergroot. 

3. Verbruikbare gifstaaf volgens conclusie 1, m e t 
h e t k e n m e r k , dat de genoemde mantel een holle 
buis van zircaloy is met een bekleding van boriumcarbide 

78 0 2 7 56 



10 , 

daaropf en met zijn inwendige in fluïdumcommunicatie met 

het reactorkoelmiddel, waarbij dit reactorkoelmlddel de 

genoemde holle zircaloybuis vult. 

4. Verbruikbare gifstaaf volgens conclusie 1 en met 

een langwerpige buisvormige buitenmantel, een langwerpige 

buisvormige binnenmantel aangebracht concentrisch binnen 

deze buitenmantel, zodat daartussen een ringvormige ruimte 

wordt gedefinieerd, boven- en ondereindpluggen bevestigd 

aan deze mantels, en ringvormige tabletten van een verbruik-

bare splijtstof, aangebracht in deze ringvormige ruimte, 

m e t h e t k e n m e r k , dat de genoemde boven- en 

ondereindpluggen axiale doorgangen (46, 28) hebben, die zorgen 

voor verbinding met het inwendige van de binnenmantel (30), 

teneinde het mogelijk te maken, dat het reactorkoelmiddel 

kan stromen door de genoemde binnenmantel (30) , waardoor 

het moderatorgehalte van de verbruikbare gifstaaf wordt 

verhoogd. 

5. Verbruikbare gifstaaf volgens conclusie 4, m e t 

h e t k e n m e r k , dat de verbruikbare gifstaaf verder 

een veerorgaan heeft, aangebracht in de genoemde ringvormige 

ruimte, en rustende op de ondereindplug voor het onder-

steunen van &e ringvormige tabletten. 

6. Verbruikbare gifstaaf volgens conclusie 4 of 5, 

m e t h e t k e n m e r k , dat de ringvormige tabletten 

bestaan uit boriumcarbide-aluminiumoxyde. 

7. Verbruikbare gifstaaf volgens conclusie 4 of 5, 

m e t h e t k e n m e r k , dat de verbruikbare tabletten 

bestaan uit zirconiumdiboride. 

8. Verbruikbare gifstaaf volgens conclusie 4 of 5, 

m e t h e t k e n m e r k , dat de ringvormige tabletten 

bestaan uit gadoliniumoxyde. 
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