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PARAMETERS TUD IE STOOMGEKOELDE SNELLE REACTOR. 

H.Th. KJ.ippel. 

July 1967. 

Technische Hogeschool Eindhoven. 



SameaTattiy. 

Door de eigeaschap Taa het 11k.wekea" Taa aieuwe splijtbare isotopea uit 

niet splijtbare zija de snelle kernreactorea de laatste jaren in eea 

groeieade belaagstelling komen te staan. Oadanks het geriagere Termogea 

tot 11k.wekea" wordt ook aaadacht besteed aan de oatwikkeling Tan stoom

gekoelde saelle reactorea, doordat deze lagere kapitaalkoetea hebben daa 

de natriumgekoelde saelle reactorea. 

Het hier beschreTea oaderzoek saat aa ia hoeTerre eea optimaliseriag Tall 

de stoomgekoelde snelle reactor te verwezealijkea is door Tariatie ia de 

stoomdruk. 

Uitgaaade T&a eea aaatal basisparameters voor stoemtemperatuur, warmteflux, 

splijtstof, splijtstofbekleding e.d., zija de thermodyaamische kriteria 

opgestelà Toer de warmteoTerdracht ea de hydraulische diameter Taa eea 

splijtstofkaaaal als functie Taa de stoomdruk. 

Voor een ''•-zSae kermreactor zija daarna de geometrische opbouw ea het 

pompTermogen bepaald als functie vaa de stoomdruk. 

Tot besluit Taa het thermodyaamisch oaderzoek is met het Toorgaaade het 

totale reademeat, als fuactie Taa de stoomdruk9 bepaald Toor eea reactor 

met directe stoomcyclus Taa reactor naar turbo-geaerator. 

Als ialeidiag ia de aeutroaenfysische berekeaiagea zija o.a. eea aaatal 

Fuadameatal Mode berekeaiagea uitgevc.erd om het gedrag vaa e:m.kelToudige 

stoomgekoelde saelle reactOraysteaea te oaderzoekea, zoals: aeutronea

spectrum, kritische Buckliag. eL Teiligheidskriteria. 

Voor de ia het eerste.deel bepaalde reactorgeometriëa zija,met het 

''•-dimeasioaale 9 26 groeps aeutronendiffusieprogramaa FREDDI Tan het 

R.C.N., de kritische Terrijkiagsgraad 9 de Breeding Ratio en de Terdubbe

lingstijd bepaald als functie vaa de splijtstofdiameter ea de stoomdruk. 

Uit de berekeaiagen blijkt, dat de Tercilubbelingstijd •• he_t. totale rende

meat, als fuactie van de stooadruk, tegengestelcile effectea heb~~· op de 

ecoaomie vaa de reactor. Voor deze twee effectea zija TerTolgen~ kosten

parameters opgesteld om beide effectea als fuactie vaa de dr~ met elkaar 

te ku.aea~ergelijkeä. Het blijkt, uitgaaade van elke nominale werkdruk, 
I/ dat bij drukTerhoging Tan eea atmosfeer de kosten-voordelen door rendements-

verhogiag oageTeer eea factor tiea groter zija dan de kostea-nadelen tea

geTolge Taa het Terlies ia Terdubbelingstijd. Deze factor zal zich aog 

verhogen iadiea eea aauwkeurige berekeaiag Taa de braadstofcyclus ea de 

opbraad wordt uitgeTeerd. 

Eea reacto~ met mimimale kW~prijs zal dus ia het gebied der zeer hoge 

drukke• (subkritischeot superkritische druk) geToadea moetea woràea. 
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Symbolen.lijst 

E 

G 

Gtot 
H 

H' 
I 

I.B.R. 

K • 
K 

p 
M spl 
M s.m 

R' 

Tst 
T 
w 

T ma x 

= oppervlak stoomdoors•ede 

= kritische BuckliRg 

= geo~etrische Buckliag 

= Breediag Ratio 

= Bur:n-up = opbraad 

diffusiecoëfficiëmt voor :neutro:nen. 
e:~tergiegroep 1 ( g ( G 

= eaergiein.houd splijtbaar materiaal 

= stoomdoorgang ia centraal koelkamaal 

= stoomdoorgaag door totale reactor 

= hoogte van. de kera 

= geextrapoleerde hoogte van de ker:n 

= en.thalpie behorende bij stoomtemp. T 

= I:~~~.ter:uBreedi:ng Ratio 

(m2) 

(cm-2 ) 

(cm-2 ) 

(MWD/to:n) 

(MWD/kg) 

(kg/sec) 

(kg/sec) 

(m) 

(m) 

(kcal/kg) 

= koste:nparameter behoren.de bij verdubbelin.gstijd 
tD(fl./jaar/at) 

= kostenparameter behorende bij rendeme•t ~T(fl./jaar/at) 

= massa splijtstof (kg) 

= 
= 
= 

= 
= 
= 

(kritische) massa splijtbaar materiaal== 

:natte omtrek per eenheidscel 

compressor vermoge:n 

geaerator vermogen. 

pompvermoge:m. 

thermisch reactor vermoge:n 

V M 1 (kg) oer sp 
(m) 

(MW) 

(MW) 

(MW) 

(MW) 

= afgegevea vermogen. van. cen.traal koelkanaal (MW) 

= straal kernzo•e 

= geextrapoleerde straal 

= stoomtemperatuur 

= wan.dtemperatuur bekledin« 

= max. toelaatbare bekledi~gste~peratuur 

= max. waadtemperatuur 

(m) 

(m) 

(oC) 

(oC) 

(oC) 

(oC) 

= i•- en uitlaat temperatuur stoom ia centraal koelkamaal 



T2 
AT 
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V 

c 
p 

d 

dspl 

del 

dh 

dbl 

fT 
k 
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liJ. 
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6P 

r 
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= gemiddelde uitlaattemperatuur voor gehele kera 

= T2-T1 

(oC) 

(oC) 

= f( T
1

+T
2

) 

= volume 

= soortelijke warmte stoom 

= splijtstofdiameter inclusief beklediàg 

= splijtstofdiameter zo1der bekleding 

= dikte splijtstofbekleding 

= hydraulische diameter 

= bla111ket dikte 

= frictie coëfficiëllt 

= warmtegeleidi:m.gscoëfficiëat 

= opbre:m.gst gekweekte splijtbaar materiaal 

= opbrengst electrisch vermogell (fl./MW/jaar) 

= aaatal splijtstofstaafjes ia reactorkera 

=druk 

: drukval over kerllhoogte 

= vermogensbelasting splijtbaar materiaal 

(oC) 

(m3) 

(kcal/kg°C) 

(m) 

(m) 

(m) 

(m) 

(m) 

(kcal/sec m°C) 

(fl.,/gram Pil) 

e:a (fl./kWh) 

(at) 

(at) 

(MW/kg Pu) 

= afgegeven vermogem per eenheid van staaflengte (W/m) 

= axiale verdeliag afgegeven vermogea ia 
koelkaaaal 

= axiaal gemiddelde afgegeven vermogea 

= radiaal gemiddelde afgegevem vermogen 

ce11.traal 
(W/m) 

(W/m) 

(W/m) 

= gemiddeld afgegevea vermogea over gehele kera (W/m) 

= maximaal afgegeve• vermogen per eemheid staaf-
lengte (W/m) 

= straal 

= cyclustijd van splijtstoflading 

= reactortijd van splijtstofladi•g 

= verdubbelingatijd 

= plaatscoÖrdiaaat im hoogterichti•g 

(m) 

(jare:m.) 

(jare•) 

(jare•) 

= plaa te van maximale oppervlakte temp. bekleding 

= warmteoverdrachtscoëfficiëat (W/m2°C) 

= axiale vormfactor = q / q o ax 
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= radiale vormfactor - q / -q - o rad 
= totale vormfactor - J@J ~ 

- f à.x rad 
= verrijkingagraad = atoom %splijtbaar materiaal 

= kritische verrijkingsgraàd 

= dyaamische viscositeit (kg/msec) 

= belastingfactor reactor 

= totale readement valt de reactor 

= i•wendig rendeme•t turbiaes 

= eigenwaarde van het stelsel 
meutronen-diffusie-vergelijkingea = keff 

= ta• 
lt'Zm 

H' 

= opbreagst van secuadaire splijtillgsmeutronea 

= dichtheid stoom 

i• groep g 

(kg/m3 ) 

(kg/m3 ) 

(kg/m3 ) 

= dichtheid splijtstof 

= dichtheid bekl.ed±ng~~t•riaal 

= macroscopische werkzame doorsaede in 
eD.ergiegroep g 

= :n.eutronenflux 

neutroJtel'l 
(bara) 

2 (:n.eutroB.em/cm sec) 
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Het mere:~.deel van de thams ill bedrijf zijade ker•ea.ergiece:ntrales 

maakt gebruik van het pril'lcipe van de "thermische" ll.eutroR.e:a, d.w .. z. 

waarill. :aatuurlijk o;f' licht verrijkt uranium als splijtstof wordt. 

gebruikt e• waarbij de splijtingsreacti~s wordem oaderhoude:a door 

opzettelijk afgeremde l!eutroa.e:a. 

Ho~wel sommige thermische eaergiereactore:a al sterk gaan co:acurre

rea. met de co•ve:n.tioa.ele e:a.ergiece•trales, hebbem ze toch e:aige 

belaagrijke :aadelea, ·waarvan de voorm.aamste is, dat slechts eakele 

proce•tea. vaa het aatuurlijk uraaium gebruikt worde:a voor de eaergie~ 

productie.· 

Daarom wordt overal grote aaadacht besteed aam de o:atwikkeli:a.g 

va:a Sllelle reactorea. Ee• zeer bela•grijk argume•t tea guaste va• 
·• 

s•elle reactore•, is het vermogea om het •iet splijtbare uraaium 

isotoop U-238 om te zettea (kwekell) i• het wel splijtbare Pu-239. 

Het auttig gebruik va• ura•ium ie daardoor aa:amerkelijk groter 

dan bij thermische reactor••· Voor de plan•i•g op la•ge termija. 

is dit va• de allergrootste betekellis, omdat de ura:a.ium reserves 

ia de wereld in feite te klëia zija. om zich een overdadig ge

bruik daarvaa de veroorlove•• 

De hier beschreve• studie omvat eell aaalytisch onderzoek vaa. de 

parameters vaa een stoomgekoelde s•elle reactor. 

Ia de literatuur zija weliswaar vele studies bekead over •atrium

•• gasgekoelde reactorea, doch studies over stoomgekoelde saelle 

reactorea daareategea zij• geriag ill aaJI.tal (ref. 1.1 t/m 1.4 ). 
Ia het kader va• de groeieade belaJlgstelliag voor s:a.elle reactore• 

ia Nederlaad was tot deze eiadstudie-opdracht beslótea. 

Als doel was gesteld, om aaar aaaleidi:a.g vaa het D-1 olltwerp ia 

Duitslaad (ref. 1.1 ), te oaderzoekea i:a hoeverre een optimali

seriag vaa de stoomgekoelde sa.elle reactor te verweze:alijkea. is 

door variatie vaa de stoomdruk. 

Deze studie ka:a daa. ook gesplitst wordea. i:a ee• thermody•amisch 

en i• ee:a •eutro•••fysisch gedeelte. 
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Het eerste deel omvat hoofdstuk 2 9 3 en 4, waarin het thermo

dynamisch ontwerp van de reactor wordt behandeld. Het tweede 

gedeelte is behandeld in hoofdstuk 5, waarin de neutronen-fysische 

aspecten, zoals reactiviteit, verrijkingsgraad 9 Breeding Ratio, 

verdubbelingatijd en reactorveiligheid, zijn onderzocht, voor de 

in het eerste gedeelte ontwikkelde reactorsamenstellingen. 

De neutronen-fysische berekeningen zijn grotendeels uitgevoerd 

op de X-8 rekenmachine van het R.C.N. te Petten met behulp vàn de 

daar aanwezige rekenprogramma's: T 103 9 FREDDI 3 9 FREDDI 4 en 

FUNDAMENTAL MODE. 
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2. Ontwerpgegevens. 

2.1. Zoneverdeling van de kern. 

Voor een 1-zone kern 

geldt voor de geometri

sche Buckling: 
H H' 

waarin R' en H' de geextra

poleerde straal en hoogte 

zijn van de cylindrische 

kern. 

De fluxverdeling is daarbij 

gesteld op: 

r/J(t;z) = 9t cos(f!)Jo~·"~~ ") 
(2) 

/ 

".: 

fÎCf) __ ,_ 
I 

Voor een geidealiseerde 

2-zone kern met vlakke 

flux in de binnenzone 
/ \ \ 

/ ~--_.----~~--~--~---L\ 
geldt voor de geometrische 

Buckling: 
... 

R1 
Hierin is de grootheid ~ een tunetie van ifi'• (ref. 2.1 ). 

. R1 
Voor Ri' = 0 is 

kern. 

X= 1 en hebben we weer de B 2 voor de 1-zone g 

R1 
Voor Ri' ) 1 geldt: ~ > 1. 

11' 
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2 Een optimaLe kern wordt bereikt voor maximale B o 
g 

Dit optimum wordt bereikt voor de geometrie met: 

= 0 

In het geval van een 1-zone kern wordt dit: 

I 

H 
(iV) = 1.85 

opt 

Hiervoor geldt tevens: (B 2 ) g opt 

2 hierbij is V' =ltR 1 H'o 

(4) 

(5) 

(6) 

H' Figo 2.1 geeft een aantal berekende optimale DT Terhoudingen 

als functie van R1/R•. 

Voor een eerste parameter onderzoek van een stoomgekoelde 

snelle reactor is een 1-zone kern gekozen, omdat een 2-zone· 

kern een groot aantal extra onafhankelijke parameters intro

duceert waarvan we alleen willen noemen de optimale R1/R2 
verhouding en de verschillende splijtstofverrijkingen in de 

beide zones. 

De rest van het onderzoek heeft dan ook voornamelijk betrek

king op de 1-zone kern, omgeven door een radiale blanket. 

2.2. Vormfactoren 1 -zone kern. 

Voor de vermogensverdeling stellen we: 

q(r,z) = q
0 

cos F "J 0 ( 2 • 4~1 r ). (W/m) ( 1) 

In het centrale koelkanaal hebben we dan voor de axiale 

verdeling: 

q(z) = q 
0 

cos ~z r-· (W/m) (2) 
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Het axiaal gemiddelde wordt: 

+H/2 

J ll!z q H' WH 
H qax dz 0 2.sin = qo cos ïfi = 

1t 2H' 

-H/2 

In snelle reactoren geldt H/H' = 0.80 - 0.85 

Voor H/H~ = 0.85 vinden we voor dè axialevormfactor 

.f3ax = = 1.37 

Voor H/H' = o. 80 wordt A = 1.32 /à.x 
Voor het extreme geval H/H' = R/R' = 1 wordt de axiale 

'Tl: 
vormfactor fax = 2 = 1 • 57 

IS 2.405 en de radiale vormfactor 1 rad = ~2:~~(~2-.r40~5~) = 2.32 

Indien R/R' {:$ o. 85 

wordt de radiale vormfactor ..6 /·rad 
qrad 

(3) 

(4) 

.(5) 

(6) 

Voor .de in deze studie beschouwde snelle reactor stellen we 

H/H' = R/R' = 0.85. 

De totale vormfactor wordt daarmede gesteld op: 

A - J9 A = 1.37 X 1 -.·75 = 2.4 1 - taxrrad 

N.B. 

Voor een 2-zêne kern met R1 /R·~ 0.75 en R2/R•~ 0.85 

wordt de radiale vormfactor j0rad ~ 1.20 en de totale 

vormfactor 

~ = 1.37 x 1.20 = 1.6 

(7) 

(8) 
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2.3. Ontwerpparameters stoomgekoelde snelle reactor. 

2.3.1. Splijtstof en bekleding. 

Voor de splijtstof is een mengsel van Puo2-uo2 ge

kozen. De oxiden hebbeul een goed& corrosiebestendigheid 

tegen stoom, staan hoge opbranden toe en hebben in het 

algemeen gunstige waarden voor de Breeding Ratio. Boven

dien is de technologie van de splijtstof-oxiden zeer 

ver ontwikkeld. Als bekledingsmateriaal is gekozen 

Inconel 625.Dezestaat een hoge oppervlakte temperatuur 

toe (750°C) en daarmede zijn hoge vermogensdichtheden 

in de reactor te bereiken. Verder heeft Ihconel goede 

materiaal-eigenschappen en heeft een redelijk goede 

corrosieweerstand tegen stoom. 

2.3.2. Splijtstofdiameter. 
i 

De splijtstofdiamater heeft een belangrijk effect zowel j 

op de splijtstofinhoud als de fabricatiekosten. Bij ver- ~~ 

groten van de splijtstofdiameter (dspl) wordt. de benod:i.gde
1 

splijtstofmassa groter en in het algeme-.en dale-n .. de fabri- 1 

catiekosten bij hoge dspl• In het algelileen bestaat er ! 
dan een optimale splijtstofdiameter met minimale splijt

stof + fabricatiekosten. 

Bij vergroten van d 
1 

zal de volumever·houding stoom/ sp 
splijtstof dalen, daardoor·ontstaat een harder spectrum 

en een verbetering van de Interne en totale B.R. 

In dit onderzoek analyseren we 3 splijtstofdiameters 

(d 1 = 5, 6 en 7 mm), om het bovengenoemde bedrag na sp 
te gaan. 

De bekledingedikte van het Inconel 625 stellen we steeds 

constant: del = o.4 mm. 
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2.3.3. Stoomdruko 

Een toename van de stoomdruk Tereist zwaardere drukTaten 

en bovendien neemt de. dichtheid van de stoom töe 9 wat 

een lagere B.R. en een stijging Tan de Terrijkingsgraad 

(door spectrum Terzachting) met zich meebrengt. Deze 

(kosten)nadelen worden geheel ot gedeeltelijk gecompen

seerd door de toename Tan het rendement en de reductie 

in pompTermogen. 

Het doel van dit onderzoek is de bestudering van de 

Terschillende inTloeden 9 die de stoomdruk heeft op het 

pompTermogen 9 rendement,B.Ro 9 verdubbelingatijd e.d. 

De berekeningen worden uitgevoerd Toor de volgende druk

ken; p = 100 9 150 9.200 en 220 atao 

2o3o4• Vermogen 9 warmteflux en thermische begrenzingen. 

In dit onderzoek wordt uitgegaan ~an een stoomgekoelde 

snelle reactor met een thermisch Termogen Tan PR= 2500 MW 

en eèn gemiddelde uitlaattemperatuur Toor de stoom Tan 
- 6 0 ~uit = 00 c. 
Edj een rendement van ~ 40% levert deze reactor een elec~ 

triach Termogen van + 1000 MW aan de generator. 
- e 

Voor de inlaattemperatuur Tan de stoom Tin wordt de ver-

zadigde temperatuur genomen behorende bij de gekozen 

stoomdruk aan de inlaatzijde. Het totale afgegeven Ter

mogen van de splijtstof aan de stoom wordt bepaald door: 

( 1) 

waarin: PR = totaal Termogen in W 

q = gemiddelde afgegeven vermogen per eenheid 

staatlengte in W/m 

n = aantal splijtstofstaatjes 

B = hoogte van een splijtstotstaatje. 

Bet totale vermogen wordt ook bepaald door: 



p .. R 

waarin: 
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(2) 

Gtot = totale stoomdoorgang door gehele.reactor 

in kg/sec 

~ = gemiddelde enthalpiestijging van de stooa 

in een koelkanaal ter lengte H in Ws/kg. 

De maximale thermische belasting van de splijtstofele

menten wordt voornamelijk bepaald door de toelaatbare 

waarde van de splijtstof centrum temperatuur (T ) en de 
. .. . 0 

oppervlakte temperatuur van de splijtstofelementene · 

T
0 

wordt begrensd door het smeltpunt van de splijtstof. 

De maximale warmteafgifte wordt bepaald door de integra

le warmtegeleidingscoëfficiënt vàn de splijtstof JkdT. 

Deze grootheid is. afhankelijk van de samenstelling, oppe 

vlakte temperatuur en splijtstof centrum temperatuur. 

In dit onderzoek wordt echter de maximale warmteflux 

aan het oppervlak van de splijtstofbekleding als basis 

genomen voor de thermische belasting-gre-ns-. Dit is ge-
. 2 

grond op de overweging, dat de max. warmteflux, in W/m ., 

aan het oppervlak van de bekleding- een ev-e-n-belangrijke 

. begrenzingsparameter is • ~en an·der voordeel is dat deze 

max. carmteflux meer onafhank.elijk is van toelaatbare 

tempera turen aan het oppervlak en in het een trum van · · 

de splijtstof. Voor de maximale warmteflux aan het op-. 

pervlak van de splijtstofbekleding stellen we: 

q_o 4 .., 
200.10 . W 1m' id = /1 (3) 

hierin is d = diameter splij"tstof (inclusief bekleding). 

Een direct hieraa~ge-koppelde.parameter is de maximaal 

toelaatbare opp. temperatuur van de bekleding,die we 

•stellen op: 
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(4) 

De oppervlakte temperatuur wordt begrensd door de 

corrosiebestendigheid van de bekl.eding en is verder 

afhankelijk van de koelmiddeltemperatuurt vermogens

belasting en warmteoverdracht. (ref.: 2.2 ). 

In tabel 2.1. zijn de reactor-parameters aangegeven 9 

die gekozen zij.n voor· het analytisch onderzoek. 

Verder zijn in tabel 2.2. een aantal' groothed·en bijeen

gebracht, die voor de verdere berekeningen nodig zijn. 

Fig. 2.2. tenslotte geeft de gemiddelde stoomdichtheid 

als functie van de stoomdruk. 
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3. Thermodynamica van ~e reactorkern. 

3.1. Temperatuurverdeling in het centrale koelkanaal. 

Voor de warmteproductie in.het centrale kanaal hebben we de 

axiale verdeling 

q(z) = qo cos "'tZ 
ifi" (W/m) ( 1) 

Voor de warmteoverdracht naar stoom kunnen we o.a. uitgaan 

van de Dittus-Boelter vergelijking (ref. 3.1 ). Gebaaeèrd 

op de resultaten van vrij recent onderzoek (ref. 3.2 

en aanaemende.d~t voor stoom geldt Pr ~ 1, stellen we echter 

in deze analyse voor de warmteoverdracht de benaderde relatie: 

Nu = 0.020 Re0 • 8 

0(. 
Nu = 0.020 k ( rv )o. 8 dh-0.2' 

'l o.8 

(2) 

hierin nemen we voor k en q de temperatuur-druk gemiddelden 

(ref. 3.4 ): 
warmtegeleidingscoëfficiënt k = 0.07 kcal/hr m· 0 e 

= 8.14 10·? W/m 0 e 
3.0 10-5 kg/m sec. dynamische viscositeit 'L= 

Voor de warmteoverdrachtscoëfficiënt vinden we dan: 

hierin is: ot. in W/m2 0 e Nu 
kg/m3 

I' in 

,V in m/sec 

dh in m. 

De stoomdoorgang door het heetste kanaal is: 

G = finTinAst k:k/see 

G = r(z)v(z) Ast' 

(3) 

(4) 
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h_ierin zijn fin, vin de stoomdichtheid en stoomsnelheid 

bij de inlaat van de stoom in de reactor. 

·A = opp. stooa,-doorsnede in eenheidscel. st 
De hydraulische diameter is bepaald door: 

= ; 

0 = natte omtrek =1td 

d = diameter splijtstofstaafje (inclusief bekleding). 

Bij constante geometrie volgt uit (4), dat pv = constant over 

de hoogte van het koelkanaal en met (3): ~Nu= constant 1 onaf

hankelijk van z. 

De warmteoverdracht is :. 

met T(z) =.wandtemperatuur ter plaatse z w . 
~st(z) = stoom temperatuur ter plaatse z 

qo 
T (z) - T t(z) = --0 • s -

1t'Z 
cos ifi' 

Ter plaatse z is de totaal afgegevèn waTmte 
z 

G(I(z).;..I
1

) = f 
-H/2 

q H' 
0 

= 
1t 

hierin zijn: I(z) 

!1 

Stellen we de druk 

ltZ 
q

0 
cos ifi' dz 

. 1tz· 
(sin ifi' + sin 

ltH 
2H•) 

= enthalpie stoom bij 

= enthalpie stoom bij 

variaties gering dan 

( -a:z 1tH 
sin ifi' + sin 2ii, ) 

waarin: 
c = pz 

I(z)-!
1 

Tst(z)-T1• 

Tst (z) 
inlaat 

geldt: 

(6) 

met temp. '1'1. 

(7) 



uit (?) vólgt: . 

waarin: 

2 q H' 
0 

1tGC pm 

c pm 

1tH 
sin <w} 

.· 
met T2 = temp. van de stoom aan de uitlaat 

I 2 = enthalpie aan de uitlaat. 

Uit (8) volgt: 

en 

1tG C pm 
2H' 

sin H' C 

[ 

ltZ ] 
....E!! 1+ 1tH C 

sin 2 H, · pz 

(8) 

(9) 

(10) 

Over de totale lengte van het koelkanaal is het afgegeven 

Termogen: 

De maximale wandtemperatuur ~WM) treedt op ter plaatse 

z = z • Hier geldt T (z ) = TWM. m . w m 

Met ()T) 
~z z m 

tan 

hierin is: 

= 0 volgt uit (5), (?) en (9): 

etO H' 
1t G CpM 

I(zm)-I1 
cpM = • 

Substitutie yan (11) in (7) geeft: 

1 J "'tZ ~B· m . 
sin ~ sin ~· 

• 

( 11) 

( 12) 

' i 
' 
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Stellen we er.= 
1 dan v.olgt met de go~io11etrisehe relatie ~ = 1 + 

sin 

uit (12): 

i> = tan 

en 

C M- 2 2 'JtH 
(2f r· -1) sin. 2 H,- 1 

pm 

-1 

( 14) 

• 

Formule (11) is het kriterium voor de plaats van maximale 

wandtempera tuur. 

Hieruit volgt: 

= ---------------- • ( 15) 

TWM moet ·:tger zijn dan de maximaal toelaatbare oppervlakte-

temperatuur T • Deze. voorwaar·de geeft een ondergrens Toor ~ ma x 
en a(.. Deze ondergrenzen noemen we: 

i = ~ (TWM = T ) er max 

or. =ct.(~=~ ). er er (.16) 

Het ontwerp Tan het koelkanaal moet zodanig zijn dat d. ) ct. • 
-~u ·er 

Bij toename van dh wordt &Nu kleiner d.w.z. er is een boven

grens voor de toelaatbare dh' die bepaald wordt door het cri

terium dat c/,N ) ct. ·• u er 
Hiervoor stellen we: 
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( 17) 

Substitutie van (15) in (2) geeft: 

( 18) 

Zoals reeds in hoofdstuk 2 is beschreven, is de vermogen~~ 

verdeling : 

q(r,z) = q cos ( ltHz,)f(r) = q(z) f (r). . 0 

Het axiaal gemiddelde ter plaatse r wordt: 

q , (r) = q f(r) cos ax o 
1tZ 
ifi = q f(r). 

a x 

Dè axiale vormfact-or ter plaatse r is daal:'mede: 

q
0
f(r) 

t.a (r) = 
rax q (r) 

a x 

= 
qo 

-
qax 

(fax) centraal kanaal • 

Het radiaal gemiddelde ter hoogte z: 

- ·'1'Cz - -q d(z) = q cos --H, f(r) = q(z) f(r). ra . o . 

De radiale vormfactor wordt ter plaatse z: 

q(z) c~s~~ 1 
fr.àd (z) = = • 

-· f(r) 
qrad(z) 

Uit formule (8) volgt voor het centraal koelkanaal: 

AT= 2H' 
T2-T1 = ,;;;;;;;..~~ 1tGC pm 

ltH 
c_lo sin 2H' • 

( 19) 

(20) 

(21). 

(22) 

(23) 

Indien C = constant en G, H, en H' onafhankelijk zijn van r, pm 
dan vol!t hieruit dat: 



.AT(~) = b. T f (r) 

AI(r) =AI f(r) 

qax(r) =. qax f(r)o 

Uit (18) volgt: 

19 ,... 

Stellen we ter plaatse r: 

Oo2 

(24) 

Oo2 
0 

dh(cr)(r) N (4 I(r) ) (25) 
q (r) 

a x 

dan volgt uit (25) en (24) dat de hydraulische diameter dh(cr) 

onafhankelijk is tr&n .de-vermogens- e:n temperatuurverdelingen 

en uitsluitend bepaald wordt door de criteria in het centrale 

koelkanaal o 

Uit V gl o ( 13) 

volgt dat: 

c 
'cpM > 1o 

pm 

~ 'nZ 
" = tan '[i" = reëel 

(26) 

Geldt C = constant en onafhankelijk van de temperatuur, dan is: 
p 

C · - C en wordt (26) pM .._ pm 
TWM - T1 

ct>.= ) 1. (2?) 
T2 - T1 

Dit betekent: T2 ( TWM. (28) 

(28) volgt ook direct uit (5) n.l. door de voorwaarde Ts t ( Tw, 

dus: 
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De uitlaattemperatuur van de stoom moet dus lager zijn dan 

de maxo oppervlakte temperatuuro 

In deze analyse hebben we gesteld TWM .( Tmax = 750°C d.w.z. 

uitlaattemperatuur van centrale koelkanaal: 

T
2 

( 750°C 

Voor de 1-zone kern kiezen we de conditie T
2 

= 700°C. (29) 

7i 
I 
I -"' ......... I . ......._ 
I . 

/ 
I 

' 
"'' 

H ... .. 1::1.' • 

3.2. Numerieke uitwerking 1-zone kern. 

De gekozen dimensiegrootheden 

Tmax = TWM = 750°C 

0 zijn: kg, m, sec, C, Watt. 

(T ) . = 700°C 
2 centraal kanaal 

T1 = T(p) = verzadigingatemperatuur (tabel 2.2.) 

c pm 

H 
ïfi 

= 

= 0,85 
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d spl = 5,6 en 7 x1·o-3 m 

del = 094 x 10-3 m 

qo 
200 x 104 W/m2 

'ltd = 

qax 
150 x 104 W/m2 

li:d = 

L 
4 2 = 83 x 10 W/m • 

lrd 

Met deze numerieke waarden vinden we: 

-1 88 4 ~er 
~ = 3 o 10 ----T T 

er 2- 1 
( 1) 

~ er 
1 

• (2) 

ài0.2 
C ~ • (m) (3) 

pm er 

Voor een verdere uitwerking zie tabellen 3.1 en 3.2 en de 

figuren 3o1 en 3o2o 

Op basis van het neutronen-fysisch onderzoek in hoofdstuk 5 

en het analytisch onderzoek in hoofdstuk 2, is de 1-zone kern 

optimaal indien: Hoo~te ~ Diameter. 

In deze thermodynamische beschouwingen stellen we als optimale 

reactorkern de kubische cylinder met H/D = 1. 

H/D = 1 9 (4) 

'JÇD2 1tH3 2 
1t' 

v.tot = 4H = T = nH(~ + 4 ddh) t (5) 

nHltd = !>.»· 0 (6) 
q/1T: d 

PR d + dh 
(5) en (6) geven: H3 = • (?) 

q/ltd 1t 



- 22 -

Met PR= 2500 MW 

q)TC d = 83. 104 
W/m

2 

'Wordt (7) : 

Z:j.e figuur 3.3. 

(8) 

In dezelfde figuur is tevens uitgezet dh(cr) als functie van 

H voor diverse drukken. (uit tabel 3.2. ). De snijpunten zijn 

de oplossingen die aan beide voorwaarden voldoen. In onder

staande tabel 3.3. zijn dh en H samengebracht voor de kubische 

cylinder 9 _ die tevens aan de therm.odynamisohe kriteria vol.doen. 

Tabel 3.3 .. 

p(at) . d= 5.8 d= 6.,8 d=7.8 10-3m 

100 dh(x10-3m) 3.08 3.17 3.26 

H (m) 2.,04 2.12 2.20 

H/dh 653' 668 675 

150 2.72 2.81 2.89 

2.01 2.10 2.17 

740 747 751 

200 2.47 2.56 .2.64 

1.99 2 .. 08 2.15 

806 813 815 

220 2.t16 2.23 2.30 

1.97 2.05 2.13 

913 920 926 

In de volgende tabel 3.4. is, met behulp van het gevondene in 

tabel 3.3., voor de 1-zone kubisch& eylind~r de geometrie 

bepaal.d voor 3 splijtstofdiameters. 

Hierbij moet worden vermeld dat extra structuurmateriaal niet 

in rekening is gebracht. 

• 

i : 

I 
i 

' 

i 

I 
I 
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Tabel 3.4. 

d spl 5 6 ~.8 
10-3 m 

d 5.8 6.8 10-3 m 

0=1td 18.2213 21.363 24.504 10-3 m 
d2 I 10-6 m2 

A 
1t spl 

19.635 28.274 r8.485 spl. - ;d2 
A ---. 26.421 36.317 7.784 10-6 m2 
rod- 4 

Ast - ':! d d - 4 h 
10-6 m2 

p=100 at 14.030 16.930 9.i,971 
p=150 at 12.390 15.007 7.704 
p=200 at 11.252 13.672 6.173 
p=220 at 9 .. 8395 11.910 4.090 

nH P 1.653 1.410 .. 229 105 m 
q/11: d Q 

V = n.H A 3~246 3.987 o730 m3 
spl · spl 

m3 V . t 1.,122 1.134 .143 structuur ma • 
V = nH A stoom st 

m3 p=100 at 2.319 2.387 .455 
p=150 at 2.-048 2.116 .176 
p=200 at 1.860 1.928 .988 
p=220 at 1.627 1.679 .732 

V tot 

p=100 at 6.687 7.508 .328 , m3 
p=150 at 6.416 7.236 8.050 
p=200 at 6.227 7.048 .861 
p=220 at 5o994 6.800 .605 

V l:V t:V t sp s s r 

p=100 at 48.5:34.7:16.8 53.1:31.8:15.1 56. 8 : 2 9. 5 : 13 • 7 

p=150 at 50.6:31.9:17.5 55.1:29.2:15. 58.8:27.0:14.2 

p=200 at 52.1:29.9:18.0 56.6:27.4:16. 60.2:25.3:14.5 

p=220 at 54-.1 :27.1 :18.8 58.6:24.>7:16. 62 .. 2 :22·. a: 15.0 

M spl 32 460 39 870 47 300 kg 



Voor een öW~r:r_;ic:h t v~n d~ gegevens in tabel 3 o '+. z.ie figuur 

Voor het bepalen van de steek S der splijtstofstaafjes in drie

hoeksstapeling kan gebruik gemaakt worden van de relatie: 

(9) 



3o3o Drukval en p~mpw~rmogeno 

3o3o1o Drukvalo 

De drukval ov~r de kernhoogte H wordt gegeven doorg 

( 1 ) 

waar:)'~,~~ fT ~ frictiecoifficiint (refo 3o5 ) 

lfm 
V 

m 

~ r bij gemiddelde temperatuur Tm=t(T1+T2 ) 

= stooms~elheid bij gemiddelde temp. T m 

G 4 1 

~p 

Q 
hierin was G - stoomdoorzet = .&I = 

Dit geeftg 

4 H 
V ~:~i d 

m h 

1 

Substitutie van (3) in (1) geeft: 

2 3 
qax H 

~p = 8 fT(~) (dh) 
1 

0 

(4) geldt voor het centrale koelkanaale 

(2) 

(3) 

(4) 

Voor een willekeurig koelkanaal geldt overeenkomstig: 

= 2 3 
q f(r) H 

~p(r) = 8 fT( a~d ) (d) 
h 

1 

;:itellen we: 

fm(r) = Fm = constant 9 

dan volgt uit het voorgaande 9 dat voor de gehele reactor 

6p(r) "',óp = constan to 
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3.3.2. Pompvermogen. 

Het pompvermogen voor het centra~e koelkanaal wordt ge= 

gegeven door: 
G 

p = 6p- 9 (6) 
p rin 

Het afgegeven vermogen in het centrale kanaal is: 

Q=AIG9 (8) 

zodat het relatief pompvermogen wordt: 

p 
-E:::: 
Q 

Met de numerieke waarden: 

qax = 150.104 W/m2 
1td 

1 

fT = 0 9 02 (Voor de fricti-e-f-a.eter. ~n .. .-e:,..äe,~iddel-

de wa~rde bepaald uit -d-e Blasius vergelijkin1 

en uit ref. 3.3 en 3.5 ) 0 

H 
750, 

dh 
= 

152.10
18 1 2 ( 10) vinden we: ÀP = (kg/m sec ) 

rm .A 12 

of: ÄP = 150. 10
13 -1..;.._/i....,~~-I..,..2-. 

rm 
• (at) o 

Het resultaat (10) geldt voor een vaste waarde van H/dh 

= 750o Zoals in de vorige paragr:aaf 3.2 is berekend 9 is 

H/dh' voor de optimaal genomen kubische cylinder, afhan

kelijk van de drukpen de splijtstofdia~efer dspl• 
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Uit tabel 3.3. blijkt, dat er geringe verschillen zijn tussen de 

H/dh waarden voor de verschillende splijtstofdia~~ers bij con

s tante druk. 

:We kiezen daarom voor elke druk de middelwaarde van H/dh der diverse 

splijtstofdiameters~ Deze middelwaarde noemen we H/dh(o~t). 

Op basis hiervan vinden we de drukvallen en het pompvermogen, die 

in onderstaande tabel 3.5. en in de figuren 3.6en3o7 zijn weergege-

ven. 

Tabel 3.5. 

p T1 fm rin 
~I ~p p /Q 

(at) (at) p 
(oC) (kg/m3 ) (kg/m3 ) (wa/kg) (H/dh =750).~ (H/dh=750) 

-

100 309 29 54 1o146 106 37.8 62 10-3 

150 340 45 94 1.260 106 21 18 10-3 

200 364 61 161 1.376 106 
13 5o95 10-3 

220 372 68 226 1 o531 106 
9.4 2.75 10-3 

p H/dh (opt) .Ap(at) p /Q . (at) (H/dh(opt) (H/Rh (-opt)) 

100 665 26.8 43.4 10-3 

150 750 21 18 "10-3 

200 810 16 .. 4 7.5 10-3 

220 920 17.4 5.06 10-3 
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4. Thermodynamica ·van de directe cyclus. 

In dit hoofdstuk berekenen we het totale rendement Toor een 2500 MWt 

reactor met een directe stoomcyclus reactor-turbo generatoro 

4.1. Keuze van de turbines en ontwerp stoomcyclus. 

4.1.1. Turbine-generator. 

Bij de expansie Tan 

hoge naar lage druk 

in de turbine blijf.t 

de entropie (S) niet 

behouden. Dit gege

ven leidt tot de vol

gende definitie van 

het inwendig rende

ment van een turbine: 
AI . . 

~ = werkelijk 
inw Aiideaal 

hierin is: 

waarin: 

IA = 

Iwerk. = 
I = ideaal 

enthalpie bij inlaat turbine 

IB = enthalpie bij ui tnrat·-turbine 

Ie = enthalpie bij -uit tree turbine 

gebleven entropie. 

De drukval over de turbine is pA - PB• 

bij gelijk-

Voor het inwendig rendement van de turbines stellen we 

in deze analyse: 

'knw Hoge druk turbine = o.83, 

'b.nw Lage druk turbine = o.86. 

In normale turbines is een vochtpercentage van 7 à 8% 
in de stoom toelaatbaar. 

.. 
,. 
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In de figuren 4.1 en 4.2 zijn 2 mogelijke oplossingen 

gegeven voor de turbine-generator aandrijving. Bij deze 

toepassing van een hoge druk trap en een lage druk trap 

blijkt de keuze van een oyc~oon tussen het hog.e -en. lage 

druk deel 9 in eerste instantie, de gunstigste oplossing. 

Dit op grond van de volgende overwegingen: 

1) lag.e installa:ti,.ekosten van een cycloon t.o.v. een 

reheater 

2) meer vereenvoudigde rekenmethode 

3) uniforme condities voor alle beschouwde drukken. zodat 

een vergelijk mogelijk is. 

Als eerste keuze stellen we: 

Uitlaat druk Hoge druk dee~~ inlaat druk cycloon = 
inlaat druk Lage druk deel = 0 9 5 at. 

Uitlaat -druk Lage druk d-eel = druk condensor = 0.05 at. 

4.1.2. Compressor. 
l~i?. n,. . 

'Voor de compressor aandrijving blijkt een bypass, van de 

hoofdstqomleid~·naar een afzonderlijke hoge druk tur

bine voordeliger te zijn dan een-compressor-voeding uit. 

de hoofdgenerator. Een uitgewerkt voorbeeld aan het eind 

van paragraaf 4.2. laat dit -zien. 

4.1.3. Ontwerp sto&mcyçlus. 
;t!~; 

•• ~ gÈond van het voorgaande komen we tot een ontwerp van 
~~ 

de dir-ect-e -stoomcy.èl.us, zoals in fig. 4.3 is weergegeven. 

4.2. Berekeningen. 

Voor de directe cyclus van fig. 4.3 zijn berekeningen uitge

voerd voor de vol.gende drukken: p=100, 150, 200, 220 at. Bere

kend zijn: enthalpiën, drukken, drukvallen, pompvermogens 9 

massastromen, generator vermogens, compressor vermoge~s, ren-
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dement, etc. Zie hiervoor tabèl 4.1 en 4.2. 
Voor de bepaling van het pompvermogen is uitgegaan vàn de druk

vallen, zoals deze in het voorgaande hoofdstuk berekend zijn, 

gecorrigeerd met drukverlies van dl:·aagrooertèi's en directe lei

dingen. 

De in deze paragraaf berekende enthalpiën in de reactor en 

pompvermogens zijn·niet gelijk aan de berekende van het voor

gaande hoofdstuk, waarbij de druk over de reactor constant werd 

gedacht voor de berekening van AI en~ p. 

Bij vergelijk van de gevonden waarden in tabel 4.1 Dtet die in 

tabel 2.2 en 3.5, blijkt dat 4I · ·t slechts weinig veran-reac or 
dert bij deze eerste iteratieo Slechts bij zeer lage drukken 

moet rekening worden gehoudeft.· met aa.nzi..e.nJ..i.jke- verschillen. In 

deze parameterstudie is· af~ez--i-e.n-...:va-n· verdere iteraties tappen. 

Fig. 4.4. geeft een overzicht van het rendement \T als f~notie. 

van .de reactor inlaat druk. 

Van 100 naar 220 at gaande vinden we een toename van het rende

ment met 6\T = 6%, ofwel een toename van 150 MW. 

Stellen we de belastingfactor van de reactor op 'R = 0.8, dan 

is de reactor in bedrijf gedurende .. .'ZOOO uur/jaar. Stellen we 

de opbrengst 3 ct/kWh, dan betekent een toename van het rende

ment met 1% (d.w.z. AP = 25 MW) een extra opbrengst van 

f. 5.250.000.-- per jaar. Bij een levensduur van 20 jaar wordt 

dit fb 105.000.000.--. 
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Bij voeding van de compressor uit de hoofdgenerator krijgen we de 

volgende resultateng (G
3 

= O)o 
Zie tabel 4o3 en figuur 4o4o 

Tabel 4.;3o 

Po 150 200 220 át 

I 625 582 545 kcal/kg 
0 

G 2522 2212 1973 kg/sec 
0 

G2 1804 1479 1234 kg/sec 

G4 718 733 739 kg/sec 

P1o 150 200 220 at 

I10 34o4 36o7 38oO kcal/kg 

AIH 246 252 253 kcal/kg 

.AIL 66 66 66 kcal/kg 

PG 931 963 973 MW 

p 97 40 27 MW. c 
p 
net 834 923 946 . MW 

tf.T 33o35 36o95 37o9 % 
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5. Neutronen-fysische berekeningen. 

5.1. Inleiding. 

5o1o1o Doel. 

Het doel van deze neutronen-fysische berekeningen is 

tweeledig. 

Op de eerste plaats moeten de reactiviteit, de kritische 

verrijking 9 de Breeding Ratio, de verdubbelingatijd en 

Terdere fysische parameters bepaald worden voor de kern

configuraties, die in hoofdstuk 3 berekend zijn. 

De thermodynamische berekeningen van hoofdstuk 3 hebben 

reeds tot de volgende reactorgegevens geleid: kerna!

metingen, volume~racties van splijtstof, stoom en struc

tuurmateriaal. 

Verder zijn een aantal berekeningen uitgevoerd om een in

zicht te verkrijgeninde mogelijkheden van de bij het 

RCN te Petten beschikbare computer programma's, toege

past -op--snelle reactorsystemen. 

5.1.2. Heterogene effecten. 

In grote snelle energiereactoren iá de gemiddelde vrije 

weglengte voor de neutronen veel groter dan de "micros

copische" reactorafmetingen, waarmee we de splijtstof

diameter, steek van de splijtstofelementen e.d. willen 

aanduiden. Hierdoor zal de heterogene structuur van de 

kern de reactorfysische eigenschappen nauwelijks hein

vloeden, wanneer we deze berekenen voor een homogene 

reactoropbouw. Bij de berekeningen van de heterogene 

eenheidscel moeten twee effecten worden bekeken, n.l.: 

de resonantie en de niet-resonantie effecten. In deze 

studie maken we gebruik van een set groeps constanten 

(ref. 5.1 ), welke de heterogene resonantie effecten 

in rekening brengt. In de regel voeren heterogene effec~ 

ten tot een groterê reac~viteit in snelle kritische 

opstellingen. De verandering in reactiviteit kan 1 tot 

3% bedragen (ref. 5.2 ). 
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5.1.3. Berekeningsmethode. 

De berekeningen werden alle uitgevoerd met de 26 groeps 

neutronen diffusie theorie voor homogene reactorsystemeno 

De multigroeps (G groepen) diftu~ievergelijkingen hebben 

de vorm: 

-v <Dg(r)" f6g<r) > + r_ <r)f6g<r) = 
tot 

~g s (r) +SomL <rî !iij (r) 
j(g j-+g (1) 

hierin is : 1 ~ g '- G 

G = 26 = aantal enersi-egroepen 

f6gur) = neutronenflux in groep g 
1 Dgût) = diffusiecoëfficiënt in groep g = 

3[g. 
tr 

~ tr) = t:: (~)+Som L (~) = totale werkzame door· 
ot j) g · g+j snede in groep go 

Xg = fractie van de splijtingaopbrengst aan neu· 

tron·en in groep g 

~ = eigen-waarde van het stelsel, overeenko

mende met de effectieve reactiviteit = 

kef! 

S(r)=Som ~g (~)!iig(~) = bronterm g=G ~ 
g=1 

macroscopische werkzame door

snede voor absorptie, splijting 

en transport in groep g 

macroscopische doorsnede voor elastische 

en inelastische strooiing van groep j 

naar g 
8 ~ =opbremgst aaa secundaire neutronem im g. 

De macroscopische werkzame doorsneden voor de 26 groepen. 

zijn binnen ieder.e groep constant en worden berekend met 

het rekenprogramma T 103 van het RCN. 

Als bibliotheek voor dit programma wordt de 26 groeps 
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ABN set.gebruikt (ref. 5.1 ). De groeps constanten 

van deze set worden gecorrigeerd met de resonantie z~lf

afsehermingsfactoren9 die vooral bij de invangst van u-
. . 

238 grote invloed hebben. 

5.2. t~;u~damental Mode berekeningen. 

5.2.1. Principe van ~~ndameatal Mode (F .. Mo) methode. 

In grote (snelle) reactoren is het neutronen spectrum 

nagenoeg constant over een groot centraal gebied .. Dit 

speetrum is karakteristiek voor de betreffende kerncmt11~ 

positie .. Iedere compositie heeft dus zijn eigen karakter1s 

tieke spectrum.. In de FoMo methode wordt de ruimtelijke 

fluxverdeling gelijk genomen voor iedere neutronengroep 9 

d.w.z. de g-eëxtrapoleerde lengte en geometrische :Bttck:l .. ing 

is voor iedere energiegroep gelijk. 

Tevens wordt de kern enkelvoudig t homogeen en zonder re·~ 

flector verondersteld. 

In de multigroep diffusie vergelijkingen (1) worden voor 

de neutronenfluxen da:n:·èrok'gesteld: 

(2) 

Bierin is F(~) het ruimte a.fh~nkelijke deel 9 welk voor 

iedere groep gelijk is; dus geldt ook: 

Met (2) en de Laplace vergelijking 

(4) 

wordt het s tels_el ~if.feren tiaal vergelijkingen ( 1) ge~ 

transformeerdinhet stelsel·nul-dimensionale lineaire 

algebraische vergelijkingen: 

J ..,g g=G 
(r/-n! + z_ 1)~ =1;" Som 

. tot' g=1 
~gZ.g~g + Som L ~jo 

t j < g j+g 
(5) 
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Het stelsel (5) wordt numeriek opgelost met het reken

programma FUNDAMENTAL MODE van het RCN. De benodigde 

invoergegevens hiervoor zijn: 

1) Totale Buckling B2 

2) macroscopische werkzame doorsneden}g r ~ ~ 
~g, welke met het rekenpro~ramma '-r a L..;;r g-+j 

9 

T 103 bepaald worden. 

5.2.2. Berekeningen. 

Met de F.M. methode zijn een aantal kernconfiguraties 

en splijtstofsamenstellingen onderzocht. Het voordee~ 

van de F.M. berekening is, dat de rekensnelheid van het 

computerprogramma zeer snel is (z 6 sec. per gegeven 

Buckling waarde) 9 en dus tijd- en kostensparend. Boven

dien geeft deze methode een direct inzicht in de reactoz 

fysische eigenschappen van enkelvoudige systemen. 

De 3 onderzochte splij•tstof'samenstellingen, bestaande 

uit U-238 en Pu isotopen1 worden als volgt gecodeerd: 

Pu I : 

Pu II: 

Pu III: 

100% Pu 239 

74% Pu 239/22.7% Pu 240/2.3% Pu 241/1% Pu 242 

63% Pu 239/30% Pu 240/5% Pu 241/2% Pu 242. 

Iedere splijts-tofsamenstelling heeft een verrijking van 

10%, d.w.z.: 10 atoom% van de splijtstof is Pu 239 en 

Pu 241 en de rest (90%) is U 238, Pu 240 en Pu 242. 

Pu I is een Pu-compositie van zuiver Pu 239. 

Pm II is een Pu-compositie 9 welke in de Duitse D-1 

berekeningen is toegepast. 

Pu III is een Pu~compositie, welke representatief te 

noemen is voor thermische reactoren met hoge afbrand. 

Als structuurmateriaal is Inconel met de volgende samen· 

stelling geno~ (in gewichts %): 

63% Ni, 22% Cr, 9% Mo, 4% Nb, 2% Fe. 

Voor de dichtheden: 
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= 10 gr/cm3 . (oxiden) 

= 8.5 gr/cm3 r spl.ij ts tof 

fstructuur r 0 (stoom) 
mat. 3 = 0.075 gr/cm = normale ste~mconditie 

Onder de kritische Buckl.ing B verstaan we de Buckl.ing er 
waarvoor het systeem kritisch is: 

(6} 

Fig. 5.1 geeft de berekende B2 waarden voor &en aantal er 
kernconfiguraties bij r t = P0 • In thermische reae-

s oom '· 
toren vindt men een optimale verhouding.V d t /V lijt 

2 
mo era or sp 

t f 9 waarvoor B maximaal. is. s o er 

Uit fig. 5.1 is te zien dat een optimale configuratie 

slechts optreedt~ indien de volumefractie aan splijt

stof V 1 < 4o%. sp 

Voor kernconfiguraties zoals in hoofdstuk 3 berekend, 

geldt: V spl. ) 50% ... 
Wordt een maximale Buckl.ing vereist, -dan ·komeiÎ we tot 

de reeds voor de hand liggende conclusie dat Vspl.ijtstof 

maximaal, Vstructuur en Vatoom minimaal. moeten zijn. 

Fig., 5.2, 5.3 ea 5 .. 4 geven voor een aantal. gevallen he~ 

neutronen spectrum. 

De fl.uxwàarden zijn zo genormeerd, dat het totaal. aantal. 

splijtingen per sec., gelijk 1 wordt. Fig. 5.2 laat zien 

dat bij dezelfde splijtstoffractie (50%) het spectrum 

harder wordt bij een lagere stoomfractie (minder modera

tie) ondanks een even groot toegenomen fractie aan struc· 

tuurmateriaal. De Breeding Ratio zal. hiermede overeen

komstig gunstiger worden. Fig. 5.7 laat zien dat bij 

hoti'f~. Pu-veron treiniging (meer Pu 240 -en Pu 242 iso.topel 

het spectrum harder wordt en daarmede de Breeding g~nsti· 

ger. Fig. 5.4 tenslotte, geeft het spectrum bij diverse 

stoomdichtheden. 
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De voorgenoemde figuren laten· zien dat de spectrum de= 

gradaties voor de behandelde parameter variatie van ver

gelijkbare grootte zijn" Het verhogen van de stoomdicht

heid met een gelijktijdige verlaging van de stoom volume

fractie9 ot het toepassen van een meer verontreinigde Pu

samenstelling, is dan mogelijk zonder de Breeding noemens

waard te doen veranderen. 

5.2.3. Veiligheidscriteria. 

.;; ... 

Een veilige bedrijfsvoering van de reactor wordt mede be

paald door een aantal voorwaarden, waarvan we hier al

leen de reactiviteitscriteria samenvatten 9 die betrekking 

hebben op de stoomdichtheido (ref. 1.2 en 5.3 ). 

1) Bij verlies aan koelmiddel moet de reactor beneden het 

prompt kritische niveau blijven. Binnen dit prompt 

kritische niveau zijn de veiligheid&&taven snel genoeg. 

Omdat bij een ongeluk de druk zeer snel terug kan lo

pen, is bovenstaande reactiviteitsvoorwaarde de meest 

belangrijke., 

r = prompt kritisch niveau ~ fractie vertraagde neu

tronen ~ 0.0035 
2) Bij het vollopen van de reactor met water 9 wat in som

mige gevallen noodzakelijk of onvermijdelijk is, b.v. 

bij splijtstofverwisseling of noodkoeling, is de reac

tor nog bedrijfsveilig indien deze subkritisch is bij 

volgelopen reactor: 

3) Bij de normale bedrijfsdruk p (normale gemiddelde 
. 0 

stoomdichtheid f
0

) wordt meestal gesteld 9 dat de reac-

tiviteitscoëfficiënt voor de stoomdichtheid positief 

moet zijn., ~k 
( eff) ) 0 • 

~ r 0 
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Een positieve coiffficieit betekent een zelf stab~li

serende werking van de reactor 9 wat betreft klein~ 

temperatuur en dichtheidsvariaties. 

4) De maximale reactiviteitsverandering moet binnen het 

prompt kritische niveau blijven. 

~ kmax < r . 
- ... )k De temperatuurscoeffic~entlT is weliswaar ook afhankelijk 

van de stoomdichtheid, doch dit probleem van de tempera-

i D 1 ··ff 1 ( )k) · ijk tuur nvloed en opper coe • k iT ~s zo omvangr 

dat dit buiten deze studie is gelaten. 

Fig. 5.5 en 5.,6 geven keff als functie van de stoomdicht

heid. Vergelijken we fig. 5~5 en 5.6 d~n zien we 9 dat 

voor Pu I in het eerste geval (~) ) 0 en in het tweede 
~k p 0 

geval (~f) 
0 
~ o. 

Pu III heeft een negatieve waarde 

Verder is te zien dat voor Pu I = A kF) o, 
voor Pu III: 6kF( O, 

en A~) 0 voor zowel Pu I als Pu III, 

De functie keff<r> voor Pu III ~n fig. 5.5 heeft dezelfde 

vorm als keff<r> voor het Duitse D-1 ontwerp. 

Jit de figuren zien we dat zuiver Pu 239 (Pu I) nooit 

kan voldoen aan voorwaarde 2). 

~·Jij een geschikte keuze van de reactorafmetingen (B2 ) er 
en splijtstofverrijkingen kan aan de belangrijke voor-

waarde 1) gunstig voldaan worden voor een breed gebied 

van stoo~èondities D • 
. ~ 0 

Verder onderzoek van de stabiliteitsvoorwaarden moeten 

uitmaken in hoeverre de reactiviteitscoëfficiint (~:) 
van belang is en hoe groot de numerieke waarde hiervan 

moet zijn. 
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5.3. E'n-dimensionale diffusie berekeningen. 

5.3.1. Pr±ncipe van het rekenprogramma FREDDI. 

Met het rekenprogramma FREDDI kunnen ''n-dimensionale 

vergelij~~gen voor vele groepen 9 in plaat-, cylinder

en bolgeo~etrie worden opgelost. 

De diffusie vergelijkingen hebben een enigszins andere 

vorm dan (1), door de beperking tot 1 dimensie: 

g 

-'\?(Dg (r )'tS?Jg (r )+ ~ (r )S?Jg (r )= ~ S(r )+Som L (r) 9fj (r) 
tot j(g j.".g ( 7 ) 

hierin zijn alle grootheden gelijk aan die in stelsel (1) 

behalve: 

r! (r) 
tot 

-- Dg(r) B2g ( ) ~ ( ) " ( ) r +'- r + Soml- r 
trans a j) g g-+j 

(8) 

hierin is: 

B2t (r) = transversale Buokling (= (~H) 2 voor cylinder-rans 

geometrie). 

De toegevoegde randvoorwaarden zijn: 

S?Jg(r) = 0 in het centrum van de reactor (r=O) 

grad S?Jg(r) = 0 aan de geextrapoleerde grenzen van de 

reactor R' en/of H'. 

Voor het numeriek oplossen van het stelsel (7) wordt 

het systeem doo~ een aantal (N) maaspunten verdeeld in I 

I 

(N-1) intervallen. Voor iedere maaspunt en iedere energie-! 

groep kan.een differentievergelijking worden opgesteld. 

Het stelsel differentie vergelijkingen wordt iteratief 

opgelos~, waarbij de 
·g=G 

S = Som 
n g=1 

brontermen voor de maaspunten (n) 

(9) 
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zodanig genormeerd zijn dat: 
n=N 

)\ = Som 

n=1 

s 
n 

5.3.2. Inleidende berekeningen. 

Enige inleidende barekeningen werden reeds in een vroeg 

stadium van deze studie uitgevoerd om de reactor afme

tingen, optimale H/D verhouding en blanketdikte dbl te 

bestuderen. In dit verslag is het voorbeeld opgenomen 

van de volgende kernconfiguratie: 

V 1 :V t:V t = 67:19:14 in kern sp s s r 
= 63:23:14 in blanket. 

fsplijtstof = 10 gr/cm3 (oxide) 

Pstoom = 0.075 gr/cm3 
D = 8.5 gr/cm3 (inconel). rstructuur mat. 
Verrijkingsgraad~ 10% 

splijtstofsamenstelling kern: 10% Pu239, 1% u235, 89% u238 

splijtstofsamenstelling b::t,Janket: 0,5% u235, 99.5% u23 8 • 

Fig. 5.7 t/m fig. 5.11 geven een aantal resultaten van de 

berekeningen. Fig. 5• 7 geeft de afhankelijkh-eiU: van keff 

als functie van de blanketdikte. Hieruit is af te leiden 

dat de blanket(dikte) nagenoeg geen effect heeft op de 

kernreactiviteit en dat dus bij verder onderzoek van de 

kern de blanket invloed buiten beschouwing kan blijven. 

In de verdere berekeningen stellen we de blanketdikte 

constant: dbl = 50 cm. 

Fig. 5.8 geeft keff als functie van de geextrapoleerde 

kernhoogte H' bij diverse kernvolumen. De curven geven 

een optimum te zien, die met een interpolatie formule 

zijn te berekenen. Bij toepassen van de 3 punts inter

polatieformule van Gregory-Newton op de fu~ctie keff= 

keff(H'), kunnen we de optimale hoogte H'=H' berekenen 
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1\ 
met de bijbehorende optimale keff = keff: 

s(s-1) 2 
2! ti. k1 t 

( 11) 

hierin is: 

Ps = 2e graads interpolatiepolynoom van de functie 

keff(H') door de 3 punten k1 (H1), k2 (H2 ), k
3

CH
3

). 

H'. = H1 + sh 

b. = H2 - H1 = ~-H2 
Ak1 = k2 - k 1 
A2k = k3 - 2k2 + k1. 1 

!:en extremum in ps wordt gevonden bij de abscis waarde 

q A ~ - 4k2 + 3k1 
S= S = 2(k

3 
- 2k

2 
+ k

1
) (12) 

Het extremum wordt: • 
~(Q~1) 

l = k 1 + ~ A k 1 + 2 
( 13) 

Deze. berekende waarden zijn in fig. 5.8 weergegeven. 

Hieruit is de optimale H'/D verhouding te bepalen. 

Het blijkt dat deze optimale H'/D verhouding ligt rond 

de waarde H'/D = 1.15. 

Voor een onderzoek van het neutronen spectrum en zijn 

verdeling over de kern is de neutronenflux (~) als functie 

van de cylinder radius (r) en als functie van de neutronen· 

energie (En) weergegeven in fig. 5.9 en fig. 5.10. 

Zoals uit fig. 5.9- blij-kt bee.ft de neutronenflux vanaf 

energiegroep 15 een maximum in de blanket op ~ 10 cm 

van de k.rn-blanket grens. Verder blijkt uit fig. 5.9 

dat tot een straal van r=90 cm alle energiegroepen een 

overeenkomstige fluxverdeling ~(r) hebben. Dit· recht

vaardigt dus de F.M. methode voor de studie van enkel

voudige systemen. 
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Uit fig. 5.-10 is te zien dat het spectrum ~(E ) in de 
n 

blanket zachter is dan in de kern (o.a., door de hogere 

stoomfractie in de blanket t.o.v. de kern). De neutronen-

flux wordt in het programma FREDDI genormeerd op 1 splij-

ting per sec. over het totale volume, waarbij de hoogte 

gesteld wordt op 1 cm. 

g=26 

/(r!; ~g Som (xyz) (xyz) 
g=1 NORM 

In cylindergeometrie geldt: 
g 

~g (xyz) = 
NORM 

~ (xyz) 

dx dy dz = 1 

t 

met: ~g(xyz) = geintegreerde flux per energiegroep. 

( 14) 

( 15) 

Het programma.FREDDI had ten tijde van de inleidende 

berekeningen (november 1966) nog niet de mogelijkheid 

de reactiesnelhedenlt~ te berekenen (versie: FREDDI 3). 

Met behulp van de 26 groeps ABN set werden een aantal 

handberekeningen uitgevoerd voor het verkrijgen-van een 

schatting van de vermogensverdeling. 

Fig. 5.11 g'eeft de berekende splij tingssnelheid I:f~ 

voor U 238 en Pu 239 als functie van de radius (r). 

In dit stadium werd afgezien van berekeningen Yoor de 

blanket-zone. Bij een nadere beschouwing van fig. 5.11 

blijkt de vorm van de macroscopische splijtingasnelheid 

(d.w.z. de radiale vermogensverdeling) bij benadering 

de Beeselfunctie J te zijn met een geextrapoleerde kern-o 
straal van R' = 115 cm, bij e~n kernstraal van R=98 cm. 

Dit duidt op een extrapolatie-lengte van 6-R 16 17 cm. 

Nemen we dezelfde extrapolatie-lengte in axiale richting 

dan wordt ll' - H = 34 cm. 



------- Uit het voorbeeld v~ fig. 5.8 bleek (H'/D} ~ 1.15. 
~t. 

Uitgaande van H1 -H = ·}4 cm·, wordt voor een hoogte van 

H'-215: H/D ~ 0.97 en H/H' ~ 0.84. 

Dit resultaat rechtvaardigt dus het gebruik van de waarden 

H/H' = 0.85 en H/D = 1 in de thermodynamische berekeningen 

van hoofdstuk 2 en 3. 

5•3•3• Verificatie Duitse stoomgekoelde Snelle Reactor (D-1). 

Voordat er verdere berekeningen zouden worden uitgevoerd 

werd besloten eerst de Duitse D-1 reactor te reproduceren 

om een inzicht te krijgen in de nauwkeurigheid van de 

FREDDI berekeningen. Het invoerprogramma T 103 werd zo

danig aangepast dat extra uitvoergegevens werden verkre

gen, n.l.: macroscopische doorsneden~ en ~ voor alle 

gebruikte elementen met correctie voor de resonantie zelf

afscherming, opgegeven per energiegroep en per reactor-

zone. 

De geometrie en samenstelling was als volgt: 

H = 151 cm 

H' = 186 cm 

R1 = 92 cm 

R2 = 132 cm 

dbl = 38 cm 

fspl= 10 gr/cm3 (U-Pu oxide) 

rst = 0.0735 gr/cm3 (p=160 at) 

P.t = 8.5 gr/cm3 Cinconel) as r 
Pu-compositie:74/22.7/2.3/1 

Zone V spl V st V str 
u5 

(vol.%) 

I 6.5 32 19.9 

II 6.5 32 19.9 

u8 Pu9 Puo 

(atoom %) 

86.85 9o73 2.99 

83.75 '2.02 3.69 

blanket57e5 24.1 18.3 0.39CJ?.76 1.85 

Pu1 Pu2 

0.30 0.13 

0.37 0.16 

Met FREDDI 3 werd voor de reactiviteit gevonden: keff=1.087, 

terwijl de Duitse berekeningen een kleinere overreactivi

teit geven. 
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Voor het spectrum en radiale fluxverdeling 9 zie fig. 5.12 

en 5.13. 

Fig. 5.13 laat een. Aa.a:st volkomen vlakke fluxverdeling 

in de binnenzone zien. 

Voor de bepaling van de. In terne Breeding Ratio werd dan 

ook volstaan met de bepaling van de verhouding 

IBR = 
Lc f3 (U 238) 

(16) 

in het centrum van de reactor. 

Met behulp van de extra uitvper van programma T 103 kon 

deze verhouding bepaald worden op: 

IBR = 4.945 = 0.94. 

Door de Duitsers wordt voor de D-1 opgegeven 

IBR (Zone I + II) = 0.91 - 0.95. 

Een berekening van.de IBR, zonder correctie van de groepa

constanten met de zelfafschermingsfactoren (f), geeft 

een waarde: 

IBR = 12.974 
1.714 + 4.353 = 2.14. 

Hieruit blijkt de zeer grote rol van de zelfafschermings

factoren, die vooral bij U 238 duidelijk naar voren treedt 

Om dit te illustreren zija in de figuren 5.14 en 5.15 de 

reactiesnelheden ~f3 en 4~ voor U 238 en Pu 239 weerge

geven met en zonder zelfafschermingscorrectie. 
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5.4. Berekeni.ngen aan kern en blanket samenstellinge:no 

De ervaringen met het FREDDI programma hebben voorlopig ge1eid 

tot een hernieuwde versie van het programma (FREDDI 4) 9 die de 

volgende aanvullende mogelijkheden heeft: 

1) bepalen van de integrale reactiesnelheden~~ en~~ voor 

willekeurig gegeven mengsels van isotopen, per aan te geven 

reactorzone en bovendien per gewenst energie interval. 

2) het bepalen van de vermogensverdeling per maaspunt. 

Met deze extra uitvoer is het mogelijk de Interne en Totale 

Bfeeding Ratio te berekenen en de vermogensverdelingen over de 

reactor te bestuderen. 

5.4.1. Breeding Ratio en verdubbelingstijd. 

Onder Breeding Ratio (B.R.) verstaan we: 

B.R. = 

waarbij: 

productie van "tissile" materiaal 
consumptie van "fissile" materiaal 9 

"fissile" materiaal = snel en thermisch splijtbaar materi.;. 

aal, 

"fertile" lll.ateriaal .. .:::: broed materiaal, welk kan overgaan 

in "tissilen materiaal. 

In deze studie stellen we: 

próductiesnelheid Pu 239 = inTangstsnelheid U 238 
productiesnelheid Pu 241 = invangstsnelheid Pu 240. 

Hierbij hebben we het volgende vastgelegd: 

"fissile" materiaal 
11 fertile" materiaal 

= U 235, Pu 239 en Pu 241 
= U 238 en Pu 240. 

Het bov~~taande leidt tot: 

11/ ~ '5'"'" fertiledV + J/f Sd y- fertile 
li.'lf:.n L-c bia,ke t 'ë B.R. = 

dV 
• 



De waarde van de B.Ro wordt onderverdeeld in: 

een interne en een externe B.R.: 

in terne B.R. : 

I.B.R. == 

~ertile dV 

externe B.R.: 

E.B.R.: 

111 rl T fertile dV 
blJ{{ket ~ ~ 

0 i/ ~(,L'fissile+ '7fissile) 
keflft c --r · dV 

De B.R. en de I.B.R. zijn belangrijke paramet~rs bij 

de studie en het ontwerp van een snelle reactor 9 door

dat deze parameters in belangrijke mate bijdrag-en tot 

het economisch verbruik van de splijtstof. 

Een direct hieraan gekopp.elde parameter 9 die in f'ei te 

het economische verbruik van de splijtstof het beste 

doet uitkomen, is de verdubbelingatijd ( tD). 

De definiti~voor tD is: de tijd die nodig is, om een 

hoeveelheid splijtbaar materiaal (alleen "fissile") te 

winne~, -welke even groot is als de hoeveelheid splijt

baar materiaal M 9 bij het begin van de bedrijfstijd 
Som 

in de reactor cyclus aanwezig. 

E - • 
p s.m. 

hierin is: tD = 
Ps.m = 

t = c 

tR = 

,R = 

= E 

Bu • ...L 
BR-1 • te 

verdubbelingatijd in dagen 

gemiddelde vermogensbelasting 

"fissile" materiaal in MW/kg. 

cyclus tijd splijtE.?tof. Dit is 

van het 

de 

totale- t:i;jci, nodig voor de kringloop: 

splijting-repro~essing~opslag-splijtin 

verblijftijd van de splijtstof in de 

reactor 

belasting factor van de reactor 



· .. 
; 

Bu = gemiddelde opbrand in MWD/kg 

~ = Terrijk:ingsgraad = a tom % "fissile" materiaal., 

.... 

5e4&2~ Berekeningeno 

Een eerste berekening werd uitgevoerd aan de volgende 

kernconfiguratie~ 

V 1 ~v t~v t = 50:30~20 voor kern en blanket~ sp s s r 

H = D = 190 cm 

H'= 215 cm 

dbl "" 50 cm 9 

splijtstofsamenstelling kern = Pu I 9 Pu II en Pu III 

(zie F.Mo bereken~gen) 9 
verrijking ~ = 10% 9 

splijtstofsamenstelling blanket~ 2% Pu 239/98% U 238. 

De resultaten zijn gegeven in fig. 5.,16, 5.17 en 5 .. 18 .. 

Fig. 5&16 bevat tevens de resultaten van de F.,M. bereke

ningen voor dezelfde kernsamenstelling .. Voor een kubische 

cylinder met H' = 2R' wordt de totale Buckli.ng ~ 

B2 = 8.25 
R'2 " 

Voor het gegeven voorbeeld is B2 ~ 6.6130-4 (om-2') 

(afhankelijk van de gextrapoleerde straal R 1 )o 

Fig. 5.17 geeft zowel de B.R., als de I.B.R. als functie 

van de stoomdichtheid. Hierbij is de teruggaande lijn 

te zien voor B.R. en I.B.R. bij hogere stoomdichtheden. 

Fig. 5.18 geeft de radiale vermogensverdeling .. Deze ver

deling blijkt nagenoeg gelijk te zijn aan J voor zowel 
0 

Pu I 9 Pu II als Pu III 9 onder diverse stoomconditiese 

De figuur geeft een geextrapoleerde straal van 112 cm 

en dus een extrapolatie lengte van 17 cm. 



Tabel 5.1. 

p = 

'1 (%) 
d" spl (10-3m) 

kern u8 capt. 
0 Pu capt. 
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.Als laatste fase van deze studie zijn voor de in hoofd

stuk 3 bepaalde reactor geometriën en samenstellingen, 

ach.tereenvólgens uit een aantal FREDDI-4 berekeningen de 

volgende grootheden bepaaJ.dg 

"" keff als functie van de Terrijld..ngsgraad 9 

= de kritische verrijkingsgraad 9 d.w.z.~ behoren 

de bij keff = 1. 
B.R. behorende bij V • 4er 
tD behorende bij ~er• 

De berekeningen zijn alleen uitgevoerd voor de Pu=composi= 

tie: Pu II = 74/22.7/2.3/1 .. 

In tabel 5.1 en 5 .. 2 zijn de basisgegevens weergegeven 9 

die het programma FREDDI~4 berekend heeft. Weergegeven 

zijn keff en de integrale reactiesnelheden Z: Sá. 

200 at ( \st=107 kg/m3 ) Integrale Reac tiesne1heid l:Sá. 

5 7 9 

5 6 7 5 7 5 6 

P.614 2.738 2.8530 2.3920 2o5720 2.180 2.2570 
p.2138 0.2058 0.2012 0.2390 0.2288 0.2593 0.2535 

7 

2.32~ 
0.23] 

Pu9capt. p. 4724 0.4621 0.4574 0.5373 0.5204 0.5842 0.5731 0.56~ 
Pu9fission 1.064 1 .. 092 1 .. 1240 1.3310 1.4090 1.5590 1116090 1.651 

Pu 1capt. ).01204 0.01201 0..01218 0.0147 0.0146 0.0166 0 .. 0165 o.o'b 
Puifission ).05716 0.05854 0.0601 0.0721 0 .. 0745 0.0836 0.0852 o.offi 

blanket
8 . u eapt. p.4606 o.4150 0.3365 0.3917 0.2912 0.3516 0.3154 o. 26: 

k:eff p.756 0.777 0.795 0.885 0.935 0.997 1.029 1 .05~ 
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Tabel 5.2. 
d = 6 10-3 mo spl 

p (at) 100 150 200 
~ t%J 7 8 9 7 8 9 7 8 

rn U~ capt. 2.5650 2.4370 2.3160 2 .. 5370 2.4120 2.2950 2.4860 2.,;6fo 
U f'ission 0.;3878 0.3841 0 .. 3799 0 .. 3831 :>.3793 0.3751 0.3761 0.3723 

Pu9 capt. 0.4255 0 .. 4496 0 .. 4706 0 .. 4727 :>.4970 0.5182 0.5263 0.5513 
Pu9 f'iss. 1.3480 1.4820 1.,6070 1.3590 1.4880 1.6090 1.3690 1.4930 

0 0.1858 0.1984 0.,2085 0 .. 2055 :>.2177 0.2279 0.2322 0.2438 Pu capt. 
0 0 .. 06672 0 .. 07628 0 .. 08516 o.o6444 :>.07365 6.08248 0.06148 0.07037 Pu f'iss .. 

Pu1 capt. 0.,01205 0.01296 0.01371 0.01323 :>.,01420 0.,01498 0.01466 0.01567 
Pu1 f'iss .. 0.06701 0.07318 0.07854 0.,06990 :> .. 07614 0.08151 0.07340 0.07960 

2 0.00705 0 .. 00732 0.,00'750 o.oo8916 p. oo~.rtl•1 ,0.009310 0.01156' 0.01183 Pu2capt .. 
Pu f'iss. 0.00216 0.00247 0.,00276 0.0020)4 p.002387 0.002671 o.oo20CB 0.0022.97 

;*' ',, ·. 'f ...•. 

8 0.40000 0.36126: ~0.37t30 Po35090 0.33430 0.3487 0.3288 .anket u8uapt 0.37860 
U f'iss 0.03035 0.02830 0.02676 0.02898 p.02700 0.02549 0.02818 0.02619 

9 0.02752 0.02593 0.,02462 0.03097 p.02915 0.02765 0 .. 03586 0.,03368 Pu
9 

ca.pt. 
Pu fiss. 0.06136 0.05791 0.,05512 0.06245 p.o5883 0.05589 0 .. 06655 0.06254 

~rr 
0.90558 0.9719 1.0335 o. 90834 p.97200 1.0317 0 .. 9111 0.9718 

tt de gegevens van Tabel 5.1 en 5.2 zijn de I.B.R., en de B.R. berekend, 

Le hiervoor tabel 5.3. 

e • 0 

= 6 .. 10-3 m p = 200 at d spl 

Tab 1 5 3 

9 

2.2550 
0.3683 

0.5725 
1.6070 

0.,2533 
0.07886 

0.01652 
0.08509 

0.01194 
0.002569 

0.3-125 
0.02465 

0 .. 03190 
0.05927 

1.0284 

B.,R., I.B.R B.R. I.B.R. 
f = 5% 0 d = 5 2 .. 050 1 o761 y = 7% p = 100 1 .. 702 1.,486 
I spl 6 2.067 1.812 = 150 1.626 1.431 p 

7 2.056 1.848 p = 200 1.555 1.379 
(= 7% 0 d spl = 5 1.546 1.347 ~ = 8% p = 100 1.497 1.308 

6 - - 150 1.437 1.268 
7 1.532 1.388 200 1.372 1.220 

r= 9% • d spl = 5 1.243 1.086 ~ = 9% p = 100 1 .. 330 1.163 
6 1.237 1.100 150 1.287 1.,135 
7 1.227 1.,1'11 200 1.237 1.100 
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Met behulp van de 3-puntsinterpolatiepolynoom uit 5o3o2o 9 

toegepast op keff als functie van ~ 9 is de kritische verrijking 

~er = ~ (keff = 1) bepaald. 
Op gelijke wijze is de BR te bepalen 9 behorende bij V • er Ocr 
Met BR en V kan de verdubbelingatijd voor de kritische er Q er 
reactor berekend worden. 

De resultaten zijn weergegeven in tabel 5.4 en in de ~iguren 

5.19 en 5 .. 20., 

Tabel 5.4 .. 

keff = 1 p = 200 at ( fst = 107 kg/m3 ) 

d V :V :V 
ter 

BR t t spl spl st str er D . (.....2.._= 2) 
(1o-3m) (%) (jaren) \fR 

5 52.1:29.9:18.0 9.10 1.235 27 .. 55 

6 56.6:27.4:16 .. 0 8.,50 1.305 24.30 

7 60.2 :25 .. ~: 14.5 8.15 1 .. 360 23.50 

k ff = 1 d = 6. 10-3 m 
1 e sp. 

V :V :V ~er BR t 
p 

(kg/m3 ) 
tD (...!L.-2) 

(at) spl; st str · .. er 
~t-(%) (jaren) R 

100 40 53.1:31.8:15 .. 1 8.45 1.423 17.40 

150 67 5 5. 1 :29.2 : 15 .. 7 8.47 1.366 20.20 

200 107 56 .. 6:27.4:16 .. 0 8.,50· 1 .. 305 24.30 

Uit fig .. 5.,20 is af te leiden dat de kritische verrijkingsgr6ad 

nagenoeg ona.fhan.kelijk is van de- s toomdruk.. Dit betekent, dat de 

splijtstof-inaoud en splijtstof-kosten nagenoeg onafhankelijk 

zijn van de stoomdruk. Dit betekent bovendien 9 dat een verande;;.o 

ring van BR 9 als functie van de stoomdruk uitsluitend veroor-er 
zaakt wordt door spectrum verzachting. Fig~ 5.19 laat zien, dat 

bij splijtstofdiameters groter dan d 
1 

= 6.,10-3 m9 de verdubsp 
belingatijd weinig verandert. 
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6. Conclusies. 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de thermodynamische en neutronen

fysische aspecten onderzocht, die een bijdrage leveren tot het winden 

van een optimale, stoomgekoelde,. snelle reactor. In verband met de 

afhankelijkheid van de stoomdr.uk" blijkt uit deze studie 9 dat, met 

het oog op optimalisa·tie, de volgende grootheden een rol spele:n.: 

- pompTermogen 

- totale rendement van de reactor 

- Br-.ëding Ratio 

- Verdubbelingatijd 

- Veiligheidsc~iteria. 

In onderstaande tabel zijn voor bove~genoemde grootheden nog eens de 

waarden samengevat voor de stoomdrukken: 100 9 150 en 200 ato Tevens 

zijn de verschillen voor 200 at t.o.v. 100 at stoomdruk weergegevene 

Tabel 6.1. 

druk (at) 100 150 2oo 200 tov. 100 

pompvermogen p (%) 
p 4.27 1.84 o.8o - 3.47 % 

rendement ~T(%) 32.4 35.8 37.9 + 5o5 % 

Breeding Ratio B.R. 1.423 1.366 1.305 .. 0.118 
verdubbelingatijd tD(j) 17.4 20.2 24.3 + 6.9 jaren 

Nu zijn pompvermQge~ en rendement nauw met elkaar verbonden. Evenzo 

geldt dit voor de Breeding Ratio en verdubbelings~ljd. Voor het ont

.. erpen van een reactor, die d..e minimale kostprijs per kW moet be

reiken, zijn \T en tD dan ook de belangrijkste parameters. Zoals uit 

het onderzoek blijkt, hebben deze twee parameters een tegengesteld 

effect op de economie van de reactor. 

Zoals uit hoofdstuk 4 r~ds bleek geeft een verhoging van het ren

dement een belangrijke stijging van het bruto inkomen. Zoals reeds 

in hoofdstuk 5 geconèludeerd is heeft een drukverhoging nagenoeg 

geen effect op de verrijkingagraad en daardoor heeft een drukver-
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hoging een zeer gering effect op het g-.investeerde splijtstof'wer= 

mogen. De nadelen van een drukverhoging liggen dan voornamel~jk 

bij de toegenomen verdubbelingstijd. 

In het nu volgende gaan we de samenhang van \T en tD met elkaar 

vergelijken als functie van de druk. Na een verdubbelingatijd tD 

is de gekweekte tweede lading splijtbaar materiaal M s,. m. 
Deze lading is, zoals reeds vermeld, onafhankelijk van de druk. 

Stellen we de opbrengst bij verkoop van de gekweekte splijtbare 

lading op k flo/kg, dan zal bij verhogen van de stoomdruk het 
n 

nadelig resultaat per jaar en per atmosfeer drukverhoging (K ) 
n 

bij benadering bepaald worden door de relatie: 

K =kM 
n n s.m .. 

1 
-;2 

D 

dtl) -dp fl./jaar/a t. ( 1) 

Wordt de opbrengst van het afgegeven electrisch vermogen per jaar 

en per eenheid MW gesteld op k fl./MW/jaar, dan is de opbrengst 
p 

per jaar: 

fl./jaar. 

Bij verhogen van de stoomdruk zal het extra behaalde positieve 

resultaat per jaar en per atmosfeer drukverhoging (K ) worden 
p 

bepaald door de relatie: 

K = 2500 k p p 
~~T 

dp fl./jaar/at. (2) 

Voor het voorbeeld van de reactor met splijtstofdiameter d = 
spl 

6 mm geldt: 

M = 3380 kg Plutonium. a.m. 

Stellen W(l) k 
n 

6 K = 169. 10 n 

= 50 fl./gram 

1 

t 2 
D 

dtD 
dp 

Plutonium dan vinden we: 

fl./jaar /at. 

Met het gegeven van hoofdstuk 4 volgt: 

k = 210.000 f~./MW/jaar en p 

(3) 
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fl.. /jaar/at. (4) 

Hoewel K en K geen realistische kostenfactoren zijn zoals k 
n p · n 

en k zijn de bovengenoemde definities voor K en K wel bruikbare 
P n P 

parameters voor een vergelijk van beide effecte~. 

In onderstaande tabel 6.2. zijn, met behulp van de gegevens uit 

tabel 5.2., de waarden van~ 

i!l.T en 
dp 

1 
t 2 
D 

en bovendien de numerieke waarden van (3) en (4) gegeven als functie 

van de druk .. 

Tabel 6.2. 

druk (at) 100 150 200 

1 d tD_ 
(at-1 ) 2.9 10-3 3.? 10-3 10-3 -. dp 4.1 

tD 

1 d tD ( -1 -1) 1.65 10-4 10-4 1o?O 10-4 t!". dp at jaar 1. 84 
D 

!!Ir (at-1 ) ?o5 10-4 
5·3 10-4 3o5 10~4 

dp 

K ( fl./jaar /at) 2?.900 31 .. 100 28.?00 n 
K ( fl. /jaar/ at ) 394.000 2?8.;000 187.500 p 

! 

I 
1 

In tabel 6.2. zien we dat de kostenparameter K voor de verdubbelings~ 
n 

tijd bij elke syst••mdruk beduidend lager is (;!:. factór 10) dan de 

kostenparameter KP Toor het rendement. 

Uitgaande van elke willekeurig~ nominale systeemdruk is een'druk

verhoging -dus gunstig .. 

Indien we ons mogen beperken tot de twèe kostenfactoren k en k 9 n P 
en stellen dat de variaties van andere kostenfactoren alB' functie 

·'' " . 



van de druk(zoals fabricatiekosten drukvaten, turbines e.d.) veel. lager 

'':;.,~"in eerste instantie te verwaariozen zijn t .. o .. v. de factoren k en k 9 
lil p 

dan komen we tot de conclusie, dat de optimale reactor in het gebied van 

de zeer hoge drukken gevonden moet worden .. 

Vèlledigheidshalve moet worden vermeld, dat de neutronen=fysische bereke= 

ningen zijn uitgevoerd voor onbestraalde splijtstof, dwz. in de splijtstof 

zijn geen splijtingaproducten aanw.azig. Doordat tijdens de opbrand der 

splijtstof de hoeveelheid splijtstof vermindert en de samenstelling 

veranderrt )·· is een juiste kennis van het tijdsafhankelijk gedrag der 
, -Ji 

splijtstof nodig.Bovendien hebben de splijtingaproducten een aanzienlijke 

bijdrage in de parasitai:re neutroneninvangst. 

Door de splijtstof~brand en de parasitaire neutroneninvangst der splijtingf 

producten moet de verrijkingagraad ~ groter zijn dan de hier berekende .. 

Evenzo geldt, dat voor een reactor met splijtingaproducten de B.R. lager 

zal zijn dan voor een reactor welke onbestraalde splijtstof bevat .. 

Hierdoor zal dan in de praktijk de verdubbelingatijd een hogere waarde 

hebben dan de berekende in tabel 5.4. 
Hieruit volgt, dat de kostenparameter voor de verdubbelingatijd (K ) voor 

n 
hogere opbranden sterker gereduceerd wordt en dus nog ongunstiger wordt 

t .. o .. v. de kostenparameter K • 
p 

Doordat aan de resultaten van het voorgaande onderzoek min of meer ver~ 

eenvoudigde thermodynamische en neutronenfysische modellen ten grondslag 

liggen, kunnen de resultaten van de voorgaande hoofdstukken sl~chts een 

trend aangeven. 

Tot besluit wordt vermeld, dat de ontwikkelingakosten voor een hoge druk 

-systeem niet veel hoger behoeven te liggen dan die voor een lage druk 

systeem, bovendien is de technologie van de stoomsystemen zeer goed bekend. 

Willen we een reactor met minimale kW prijs, dan is eea gedetailleerde 

kostenberekening vereist, die vrij omvangrijk is. In het raam van deze 

studie kon daardoor een uitgebreidere kostenontwikkeling als functie van 

verdubbelingatijd en rendement niet worden behandeld. 

Eindhoven, april 1967. 
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Voor het tot stand komen vàn deze studie ben ik het R.C.N. zeer erkentelijk 
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