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N.0.29.497 
Roosters voor splijtstofelementen. 

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op roosters voor nucleair 
splijtstofelementen. Een splijtstofelement bestaat uit een aantal lang-
werpige splijtstofstaven, die met hun langsassen evenwijdig in een bundel 
worden ondersteund. Eén of meer roosters kunnen gebruikt worden tussen 

5 de boven- en benedeneinden van een dergelijke splijtstofelement om de 
splijtstofstaven in het element op de juiste plaats ten opzichte van 
elkaar vast te houden. Een voorbeeld van een rooster voor een nucleair 
splijtstofelement is beschreven in het Britse octrooischrift 1.186.518. 

De onderhavige uitvinding heeft tot doel een verbeterd rooster te 
10 verschaffen, dat een grotere sterkte heeft en dat de splijtstofstaven 

beter op hun plaats houdt. 
Volgens de onderhavige uitvinding bestaat een rooster voor een 

nucleair splijtstofelement uit stellen in hoofdzaak evenwijdige strip-
pen, die zodanig zijn opgesteld dat zij elkaar snijden om een cel-

15 vormige struktuur te begrenzen, waarbij tenminste sommige van de snij-
punten een strip omvatten, die in meer dan één punt bevestigd is aan 
een andere strip. 

Eén type strip is uitgebogen langs zijn lengte en een ander type 
strip kan sleuven bevatten, bestemd om bevestigd te worden aan de uit-

20 gebogen delen. 
Bij voorkeur is het genoemde ene type strip gespleten in een rich-

ting evenwijdig aan zijn langsas in punten langs zijn lengte, zodat 
tegengesteld gerichte uitgebogen delen in deze punten verschaft kunnen 
worden. 

25 Bij voorkeur strekken de uitbuigingen in het genoemde ene type 
strip zich uit naar uitbuigingen van aangrenzende strippen in de kon-
struktie, waarbij de uitbuigingen op dezelfde hoogte liggen. 

Op geschikte wijze wordt de konstruktie begrensd door een omtreks-
band en de band omvat kanaalvormige lippen bestemd om samen te werken 

30 met een verstijving van een splijtstofelement. 
Bij voorkeur omvat de omtreksband vier gelijke delen die in een 

rechthoek zijn opgesteld. De gelijke delen kunnen in het algemeen een 
L-vormige gedaante hebben. De benen van de"L" kunnen dezelfde 
lengte hebben. 

35 Twee uitvoeringsvormen van de uitvinding zullen nu alleen bij wijze 
van voorbeeld met verwijzing naar de tekening worden beschreven, waarin: 
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Fig. 1 is een bovenaanzicht van een afstandrooster voor een 
nucleair splijtstofelement, 

fig.2a is een bovenaanzicht van een type strip, dat gebruikt wordt 
in fig. 1, 

5 fig. 2b is een zijaanzicht van fig. 2a, 
fig. 3 is een aanzicht dat overeenkomt met fig. 2b, maar van een 

ander type strip, 
fig. k is een aanzicht dat overeenkomt met fig. 2b en fig. 3, maar 

van een derde type strip, 
10 fig. 5 is een doorsnede over de lijn V-V van fig. 1, 

fig. 6 is een perspektivisch aanzicht van een deel van fig. 1, 
en 

fig. 7 is een aanzicht dat overeenkomt met fig. 6, maar van een 
andere uitvoeringsvorm. 

15 Eerst wordt verwezen naar fig. 1, welke een in het algemeen vier-
kant afstandrooster toont, dat bestaat uit een omtreksband, opgebouwd 
uit vier gelijke wandorganen 1. Ieder wandorgaan is L-vormig en het 
lange been van het ene orgaan is vastgelast aan het kortere been van het 
volgende orgaan. Nabij de einden van het langere been van de L-vormige 

20 organen zijn kanaalsecties 2 gevormd, waarvan het doel hieronder zal 
worden toegelicht. Naar buitengerichte uitsteeksels 3 zijn aangebracht 
op ieder orgaan naast de kanaalsectie 2 en deze uitsteeksels vormen 
contactkussens voor het splijtstofelement (niet getoond). De wandorganen 
1 staan met hun kant op de stroom koelmedium en zijn vervaardigd uit 

25 zirconiumlegering, dat gebruikt kan worden in waterreactoren en dat be-
kend staat als Zircaloy. Zircaloy is niet rekbaar, zodat de eenvoudige 
gedaante van de L-vormige organen 1 voor de fabricage geschikt is. 

Een aantal in hoofdzaak evenwijdige afstandstrippen worden onder-
steund door de organen 1, welke strippen bestaan uit drie typen resp. 

30 aangegeven met 5, 6 en 7. De drie typen, welke ook vervaardigd zijn uit 
zircaloy, worden hieronder meer volledig beschreven, maar uit fig. 1 
blijkt, dat de typen 6 en 7 in hoofdzaak loodrecht staan op het type 5. 
De afstandstrippen begrenzen een celvormig rooster en splijtstofstaven 
steken loodrecht door dit rooster. Splijtsotfstaven zijn schematisch 

35 aangegeven met 9. De splijtsotfstaven 9 worden op afstand van elkaar 
vastgehouden door de afstandstrippen. De splijtstofstaven rusten tegen 
veren 10, die hieronder worden beschreven en tegen de afstandstrippen 5. 
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Nu wordt verwezen naar fig. 2, die het type strip 5 toont, dat is 
weergegeven in fig. 1. De strippen staan met hun kant op de koelmedium-
stroom en zijn uitgebogen, d.w.z. gespleten en centraal in langsrichting 
geopend aan hun einden en op twee tussengelegen plaatsen, om op deze 

5 wijze vorken 12 te vormen aan de einden en boven- en onderuitbuigingen 
14, 15 resp. in de tussenliggende plaatsen. De vorken 12 en de uit-
buigingen 14, 15 steken naar buiten uit ten opzichte van de zijwanden 
van de strippen 5. De uitbuigingen 14, 15 hebben een in het algemeen 
plat deel op afstand van de hartlijn van de strip en gebogen delen 16, 

10 die het platte deel verbinden met de strip. De gebogen delen 16 bevatten 
een naar buiten gerichte uitpuiling, zoals blijkt uit de doorsnede op 
grote schaal behorende bij fig. 2a. De gebogen delen 16 zijn in bedrijf 
in aanraking met de spijtstofstaven 9 (zie fig. 1). Het platte deel bevat 
verhoogde delen 17, welke gebruikt worden voor bevestiging aan andere 

15 strippen, zoals hieronder zal worden toegelicht. Sleuven 19 zijn aange-
bracht in de strip tussen de uitgebogen delen daarvan, welke sleuven 19 
dienen om samen te werken met de strippen 7. Zoals blijkt uit fig. 1, 
steken de uitbuigingen 14 uit in de richting van uitbuigingen 14 van 
de aangrenzende strip 5 en uitbuigingen 15 in de richting van de uit-

20 buigingen 15 van de aangrenzende strip. 
Nu wordt verwezen naar fig. 3, welke een voorbeeld toont van het 

type strip dat met 6 in fig. 1 is aangegeven. De strip bevat een serie 
sleuven 19 langs één rand en een zelfde serie 20 langs de andere rand. 
De sleuven 19 en 20 zijn bestemd om samen te werken met de uitbuiging 

25 14, 15 van de strippen 5. Eén sleuf 19 van een aangrenzend paar sleuven 
en één sleuf 20 werken samen met een uitbuiging 14 en de andere sleuf 
met eenüitbuiging^ 15. Lippen 21 zijn aangebracht aan de einden van de 
strip 6 voor bevestiging aan het wandorgaan 1. 

Nu wordt verwezen naar fig. 4, die een voorbeeld toont van het type 
30 strip, dat in fig. 1 met 7 is aangegeven. De strip 7 heeft verhoogde 

delen 24 op bepaalde afstanden langs zijn lengte om te grijpen in de 
sleuven 19 van de strippen 5. De strippen ^ i a n hun einde voorzien van 
lippen 21. De strippen 7 hebben kantelen 25, die gebruikt worden om 
de veren 10 te ondersteunen, zoals zal worden toegelicht aan de hand 

35 van fig. 5, die nu besproken wordt. 
In fig. 5 zijn de veren 10 duidelijker te zien. De veren 10 worden 

gespannen tussen de kantelen 25 op de boven- en onderstrippen 7 en in 
bedrijf rust een splijtstofpen tegen iedere veer. (zie fig. 1). 
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Nu wordt verwezen naar fig. 6 in kombinatie met fig. 1, waarbij 
dezelfde verwijzingscijfers worden gebruikt voor dezelfde onderdelen. 
De wandorganen 1 hebben aan één einde een boven- enonderlip 27 en 28, 
die zijn gebogen en zijn vastgelast aan het aangrenzende wandorgaan. 

5 De kanaalsecties 2 strekken zich naar boven uit om lippen 29 te vormen. 
De wandorganen 1 bevatten een bovenrij sleuven 30, waarin de strippen 
5, 6 en 7 voor het vastlassen gestoken kunnen worden. Sleuven 31 zijn 
aangebracht in een benedenrij, die overenekomt met een andere opstelling 
van strippen 5, 6 en 7. De benedenrij zorgt voor de scheiding van de 

10 splijtstofstaven in kombinatie met de bovenrij, aangezien zoals blijkt 
uit fig. 5, een boven- en een onderstrip 7 nodig zijn om de veren 10 
te ondersteunen. Ook de splijtstofpen rust tegen boven- en onder-
ui tbuigingen van veren 10. 

De konstruktiewijze van het afstandrooster wordt nu beschreven met 
15 verwijzing naar alle figuren. De strippen 5 en 7 worden samengevoegd 

tot een rechthoekige traliewerk door de strippen 7 in de sleuven 19 
te steken, zodat de verhoogde delen 24 zich bevinden in de sleuven. 
De strippen 6 worden dan evenwijdig aan de strippen 7 ingebracht, maar 
gedraaid over een hoek van 90°, zodat zij tussen de uitbuiging 14, 15 

20 van de strippen 5 bewogen kunnen worden. Wanneer de strippen 6 zover 
zijn ingestoken, dat de paren sleuven 19, 20 grenzen aan de uitbuigingen 
14, 15 of 15, 14, afhankelijk van het betreffende geval, dan worden de 
strippen over 90° verdraaid, zodat de uitbuigingen grijpen in de sleuven. 
De verhoogde delen 17 eindigen in de sleuven 19, 20. Het traliewerk 

25 van strippen kan dan door puntlassen met elkaar worden verbonden. 
Wanneer twee traliewerken van strippen zijn samengevoegd, kunnen 

zij bevestigd worden aan wandorganen 1, die later op de in de tekening 
getoonde wijze aan elkaar gelast kunnen worden. De bevestiging van de 
strippen heeft plaats via de sleuven 30, 31, die de lippen 21 kunnen 

30 opnemen.De wanden aan de einden van de strippen 5 zijn ook gesleufd 
en deze laatste sleuven zijn zodanig ingericht, dat zij de vorkvormige 
einden van de strippen 5 kunnen opnemen. Opgemerkt wordt dat sommige 
strippen 5 een gevorkt einde hebben, waarvan de vorktanden verschillende 
lengtes hebben, zodat zij geschikt kunnen samenwerken met het gebogen 

35 profiel van de wandorganen. De strippen zijn in de wandorganen 1 vast-
gelast. 

De funktie van de kanaalsecties 2 is om de lippen 29 te vormen, 
waardoor een verstijvingsbuis (niet getoond) geschoven kan worden over 
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het rooster, waarbij de lippen dienen als geleiding op het rooster. 
Nu wordt verwezen naar fig. 7, die een tweede uitvoeringsvorm 

toont van een rooster, dat gelijk is aan de bovenbeschreven uitvoerings-
vorm en waarbij dezelfde verwijzingscijfer voor dezelfde onderdelen 

5 worden gebruikt.Het belangrijkste verschil is dat de wandorganen 1 
armen hebben van in hoofdzaak dezelfde lengte. Als gevolg daarvan is 
minder vakmanschap vereist voor het vastlassen en wordt een betere 
lasverbinding verkregen. Ook zijn de wandorganen gemakkelijker bij de 
fabricage te hanteren, omdat de verlenging van de kortere arm van de 

10 eerste uitvoeringsvorm het gemakkelijker maakt deze vast te houden. 
Uit de bovengenoemde beschrijving blijkt, dat een verbeterd 

rooster wordt gevormd, dat een grotere sterkte heeft als gevolg van 
de striporganen 6, een fysische barriere vormt tussen de splijtstof-
staven in het rooster, componenten heeft, welke niet moeilijk te persen 

15 zijn, ondanks het feit dat zij bestaan uit zircaloy en dat gemakkelijk 
geconstrueerd kan worden. 
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C O N C L U S I E S 
1. Rooster voor een nucleair splijtstofelement, m e t h e t 

k e n m e r k , dat het rooster bestaat uit stellen in hoofdzaak even-
wijdige strippen (4,5,6), die zodanig zijn opgesteld, dat zij elkaar 
snijden om een celvormige konstruktie te vormen, waarbij tenminste som-

5 mige van de snijpunten een strip omvatten, die op meer dan één punt 
bevestigd is aan een andere strip. 

2. Rooster volgens conclusie 1, m e t h e t k e n m e r k , 
dat één type strip (5) langs zijn lengte is uitgebogen. 

3. Rooster volgens concluise 1 of 2, m e t h e t k e n -
10 m e rk , dat een ander type strip (6) sleuven heeft, bestemd voor 

bevestiging aan de uitbuigingen. 
Rooster volgens conclusie l o f 2 , m e t h e t k e n m e r k , 

dat het genoemde ene type strip in een richting evenwijdig aan zijn 
langsas is gespleten in punten langs zijn lengte, zodat tegengesteld 

15 gerichte uitbuigingen (14,15) in deze punten gevormd kunnen worden. 
5. Rooster volgens conclusie m e t h e t k e n m e r k , 

dat de uitbuigingen in het genoemde ene type strip zich uitstrekken naar 
uitbuigingen van aangrenzende strippen in de konstruktie, welke uit-
buigingen op dezelfde hoogte liggen. 

20 6. Rooster volgens één of meer van de voorafgaande conclusies, 
m e t h e t k e n m e r k , dat de konstruktie wordt begrensd door 
een omtreksband (1) en dat de band kanaalvormige lippen (20) bevat, 
bestemd om aangegrepen te worden door een versterking van een spijtstof-
element. 

25 7. Rooster volgens conclusie 6, m e t h e t k e n m e r k , 
dat de omtreksband vier gelijke delen (11) omvat, die in een rechthoek 
zijn opgesteld. 

8. Rooster volgens conclusie 7, m e t h e t k e n m e r k , 
dat de gelijke delen in hoofdzaak L-vormig zijn. 

30 9. Rooster volgens conclusie 8, m e t h e t k e n m e r k , 
dat de benen van de L dezelfde lengte hebben. 
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