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I 

Samenvatting. 

In dit rapport wordt nader ingegaan op de mogelijkheden van de 
LFR reactoroscillator voor het meten van nucleaire werkzame 
doorsneden. In dit opzicht is het een vervolg op het rapport 
"De LFR reactor oscillator" (ref. 1), dat als RCN Intern rap
port (66-026) en als stage/afstudeerverslag is verschenen. 

Na een analyse van de signalen wordt de methode om·het erfeet 
van strooiing en absorptie te scheiden beschreven. 
In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de methoden ter bereke
ning ~an zelfafschermingsfactoren, speciaal voor monsters in 
bol- of cylindergeometrie. 
Bij de calibratie van de oscillator wordt gebruik gemaakt van 
standaard monsters van legeringen van aluminium met borium. 
Deze monsters zijn geleverd door het Centraal Bureau voor Nu
cleaire Metingen te Geel. 

De mogelijkheden van de oscillator worden toegepast in metingen 
ter bepaling van de effectieve absarptie van slijtend gif• zui
verheidemetingen aan de constructiematerialen, zircaloy, roest
vrijstaal en inconel en in metingen voor de kwaliteitscontrole 
van uo 2 splijtstof. 

De resultaten van de metingen aan het slijtend gif B4C, dat in 
korrelvorm wordt toegepast, worden vergeleken met de berekende 
resultaten, die verkregen worden na een homogenisatieprocedure. 
Metingen aan in de HFR ·bestraalde monsters met slijtend gif 
tonen een zeer goede overeenkomst met opbrandberekeningen, 
volgens ontwikkelde rekenprogramma's. 

Metingen in Fontenay aux Roses aan dezelfde constructiematerialen 
geven een zeer goede overeenkomst voor de zuiverheidsmetingen. 

De resultaten van de kwaliteitscontrole van splijtstofmonsters 
zijn veelbelovend voor een verdere ontwikkeling vanoo~meettech
niek. De nauwkeurigheid van de effectieve verrijkingabepaling is 
gelijk of beter dan de bepaling dooi m~ddel van de massaspectro
meter. 
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1. Doel van het onderzoek. 

1.1·. Het onderzoek aan slijtend gif.· 

In verband met de lange gewenste bedrijfstijd van de kern van 
een scheepsreactor is het noodzakelijk om een hoge overreacti
viteit in te bouwen. Het is niet gewenst en ook niet altijd 
mogelijk om deze overreactiviteit door middel van regelstaven 
te compenseren. In het kader van de NERO-scheepsreactor, die 
bij het RCN in ontwikkeling is, worden de mogelijkheden nage
gaan om slijtend gif toe te passen, ter compensatie van de 
aanvankelijk aanwezige overreactiviteit. liet woord duidt reeds 
aan dat het vergiftigend effect tegelijk met de opbrand van de 
kern zal verminderen. 
Het slijtend gif kan men op verschillende manieren in de kern 
toepassen, nl.: 

a. ~n de splijtstof, 
b. in de splijtstofbekleding, 
c. in de moderator, 
d. als afzonderlijk materiaal extra toegevoegd ~n de vorm van 

platen, schijven of staven. 

Afhankelijk van de gekozen methode kan men het gif homogeen of 
heterogeen verdelen. 
Uit deze ruime keuze van mogelijkheden, wordt bij het RCN de 
toepassing van slijtend gif, in de vorm van k~rrels in de 
splijtstof, verder ontwikkeld. 
De korrelvorm heeft het voordeel dat slechts een gedeelte van 
het gif, het binnenste gedeelte wordt namelijk afgeschermd, 
effectief werkzaam is. · 
Als parameters voor een optimale opbrand karakteristiek heeft 
men nu de materiaalkeuze, de korrelgrootte, de korreldichtheid 
en de verdeling over de kern. 
In het RCN ontwikkelingsprogramma is gekozen voor borium als 
slijtend gif. In materiaalkundig opzicht heeft de toepassing 
van UB4 korrels in uo 2 splijtstof gunstige eigenschappen. 
Het effect van het gif wordt theoretisch behandeld met een aan
tal rekenmodellen, waarin het opbrand effect homogeen of in 
schillen in een aantal stappen wordt berekend. 

Hiervoor zijn een aantal rekenmachine programma's speciaal ont
wikkeld. Daartoe behoren: 

ECLIPSE 

KORNES 

ANNI-KORNES 

KORA 

opbrand van bolvormige gifkorrel in een isotrope 
flux in twee energie groepen, volgens het schil
len model. 
berekening totale absorptie van een gifkorrel 
over een ingevoerd spectrum uit een MICROFLUX 
berekening. 
isotrope flux en homogene opbrand van de korrel, 

•zoals KORNES 1 maar met correctiemogelijkheden 
voor anisotropie. 
berekening van de totale absorptie en homogene' 
opbrand van een systeem van korrels, eventueel 
van verschillende zeeffracties. 
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inhomogene opbrand van bolvormige gifkorrels 
in isotrope flux, êen energiegroep. 
samenvattend programma voor reactor supercel 
( H20/U02 )j invloed van gifstaafjes en opbrand 
effect kan berekend worden. 

Momenteel wordt het KORNES-programma het meest gebruikt. Het 
programma kan als vervolg dienen op een spectrumberekening via een 
MICROFLUX-programma. Resultaten van een KORNES-berekening voor 
zelfafschermingsfactoren van een korrel worden gegeven in 
sectie 3.3 •• 

Experimenteel wordt het vergiftigingaeffect nagegaan door monsters 
met gifkorrels van verschillende afmetingen en concentratie, zowel 
vóór als na bestraling, in de Lage Flux Reactor te oscil~eren. 
Er zijn echter, vooral voor monsters die bestraald worden, ern
stige bezwaren verbonden aan het gebruik van UB4 korrels ~n de 
uo2 splijtstof. 
Deze zijn: 

a. de scheiding van het effect veroorzaakt door een verschil in 
verrijking of in een verandering van het gif. 

b, de grote radioactiviteit van deze monsters na bestraling. 
c. de hoge kosten. 

Deze drie bezwaren kan men ondervangen door B4C korrels in een 
neutrale matrix te meten en te bestralen. 

De in dit rapport besproken meetresultaten berusten op het ef
fect van B4C gifkorrels in een matrix van aluminium als functie 
van korrelgrootte, concentratie en bestraling. 
Tot riu toe is slechts êen bestraling uitgevoerd en is voorname
lijk aan niet bestraalde monsters gemeten. In één bestra~ings
cyclus kan men hetzelfde opbrandeffect teweeg brengen, a~s in 
circa een half jaar in een scheepsreactor wordt bereikt. 

Ter oriëntering is in figuur 7 het resultaat gegeven van een 
opbrandberekening met de REBUS-code in een NERO-kern met een 
zekere hoeveelheid UB4. In de figuur is de reactiviteitsver
andering als functie van de levensduur van de kern met en zon
der slijtend gif gegeven. 
Hieruit blijkt duidelijk de grote winst, die door het gebruik 
van slijtend gif verkregen wordt in de noodzakelijke regelcapa
citeit. De korrelgrootte heeft zowel invloed op de grootte van 
de reactiviteit in het begin van de levensduur door de snelle 
opbrand van het gif, na het evenwicht van Xenon en Samarium 
vergiftiging, als op de totaal te behalen levensduur. 

D~ keuze van gifconcentratie en ~orrelgrootte berust dus 
op een economisch compromis tussen in te bouwen regelcapaëiteit 
en haalbare levensduur (bedrijfstijd). 
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1.2. De boriumequivalent metingen aan metalen en splijtstof. 

Aan de eindcontrole van splijtstof en constructiematerialen 
voor kernreactoren worden zeer strenge eisen gesteld. Op ver
zoek van de groep splijtstoffen van de N.V. Philips, is een 
onderzoek ingesteld, om de nucleaire zuiverheid van de metalen 
zircaloy 1 roestvrijstaal en incanel te bepalen. De N.V. Philips 
is verantwoordelijk voor de fabricage en eindcontrole van ae 
splijtstofelementen voor de Gemeenschappelijke Kernenergie 
Centrale te Dodewaard. Door General Electrio zijn hiervoor de 
specificaties vastgelegd. 

Een reactor monsteroscillator is door Z~Jn grote gevoeligheid 
bij uitstek geschikt voor dergelijke metingen, omdat in deze 
metingen alle onzuiverheden gemeten worden naar de invloed die 
ze in werkelijkheid op de reactiviteit van een reactor hebben. 

Eveneens is de mogelijkheid nagegaan om de kwaliteit van s_plijt
stoffen vast te stellen of te controleren. De kwaliteit van de 
splijtstof wordt bepaald door de nauwkeurigheid van de gespeci
ficeerde verrijking 235u en door de aanwezigheid van onzuiver
heden. Door de onzuiverheden in het splijtstofmateriaal is de 
effectieve verrijking door parasitaire absorptie lager, dan dat 
van het zuivere splijtstofmateriaal met dezelfde 235u verrijking. 
Een bepaalde toename in de onzuiverheden van splijtstof kan dus 
vertaald worden in een ~ekere afname van de effectieve verrij
king en omgekeerd. 
In de specificaties wordt ge~is~ dat zowel de werkelijke ver
rijking, die gemeten wordt met een massaspectrometer, als de e 
effectieve verrijking binnen zeer nauwe grenzen moet liggen. 

Voor metalen en voor uo 2 splijtstof is aangetoond, dat het met 
de huidige LFR reactoroscillator mogelijk is voor dit soort 
metingen een nauwkeurigheid te bereiken,die voldoet aan de ge
stelde specificaties, mits er zeer zuivere of nauwkeurige be
kende standaard monsters beschikbaar zijn, voor elk van de te 
meten materialen. 
Voor elk van deze materialen is nu een standaard monster beschik
baar. De methode waarop de nucleaire eigenschappen zijn bepaald, 
is beschreven in de hoofdstukken 7 en 8 van dit rapport. 

Om de betrouwbaarheid van de gebruikte methooote controleren 
zijn er ook metingen in het Franse reactorcentrum te Fontenay 
aux Roses uitgevoerd. 
Op dit Franse centrum heeft men veel ervaring op het gebied van 
nucleaire zuiverheidsmetingen. 
Uit het rapport van de oscillatormetingen in de ZOE reactor 
{ref. 4) blijkt de uitstekende overeenkomst in de resultaten, 
die onafhankelijk van elkaar met dezelfde materialen zijn ver
kregen. 
~m standaard monsters zijn met goed resultaat gebruikt voor 
de zuiverheidsbepaling van de metalen zircaloy, roestvrijstaal 
en incanel en voor U02 splijtstof, en reeds eerder gerapporteerd 
{zie ref. 5). 
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2. Beschri4ving van de reactorresponsie, analyse van het signaal en 
correct~emethode voor strooiing. 

De technische beschrijving van de oscillatorapparatuur en een 
uitvoerige analyse van de signalen is beschreven in referentie 1. 
En snelle indruk over de technische uitvoering van het mechanisch 
en elektronisch deel van de oscillator wordt verkregen uit de fi
guren 2 en 3. 
De plaatsing op de reactor is gegeven in figuur 1 en in de hori
zontale en verticale doorsneden in figuur 3 respectievelijk fi
guur 4. 

De reactiviteitsverandering bk/k, die veroorzaakt wordt door de 
absorptie en strooiing van het monster, geeft een vermogensmodulatie 
met amplitude bn/n, i.e. bi/i. 
Deze vermogensmodulatie wordt gemeten met een gamma gecompenseerde 
ionisatiekamer. Het signaal bi hangt af van de absorberende en 
strooiiende eigenschappen van het monster. 

Door keuze van positie, beweging en geometrie is de LFR monster
oscillator zeer gevoelig voor absorptieverschillen en weinig voor 
strdoiingsverschillen. De invloed van strooiing op het signaal 
hangt voornamelijk af van de fluxgradiënten en bel-reging van het 
monster, tervijl de geometrie van het oscillatiekanaal en de monster-
houder ook nog een geringe invloed heeft • ~ 

In het algemeen onderscheiden we drie af
zonderlijke bij dragen in h·et signaal bi. 

a. het effect dat veroorzaakt wordt door de 
bewegende lege monsterhouder. 

b, het verschil in de absorberende eigen
schappen van beide monsters in het 
systeem. 

c. de strooiing van beide monsters .gedurende 
de bewegingen en in de eindposities. 

De uiteindelijke responsie I van de analyse apparatuur hangt dus af 
van de werkzame doorsnede van de monsters en van de neutronendicht
heid en -energieverdeling in de reactor. 
De invloed van de dichtheid en energieverdeling van de neutronen wordt 
in rekening gebracht door het effect in elke positie met een gewichts
functie G te wegen. 
We definiëren voor de absorptie van neutronen in het centrum van de 
kern een gewichtsfunctie Ga• Door de sterke flux depressie van de cad
mium manchetten kan de absorptie van neutronen in de eindposities 
verwaarloosd worden. Het zeer geringe absorptie effect in de eindposi
ties heeft slechts een kleine vermindering van de factor Ga tengevolge. 
Dit effect wordt in de calibratiemetingen reeds meegenomen. De gewichts 
functie voor strooiing voor het bovenste monster in pos i tie B (boven) en 
gedurende de beweging is Gs', die voor het onderste monster in positie 
0 (onder) en gedurende de beweging is Gs". 

Het signaal I1 en na verwisseling van de monsters I 2 ,kan dan geschreven. 
worden als: 



waarin: 

I 
0 

N 1 ,N2 
aá.,aa~ 
(] (] 
Gs1 s2 
Ga' s • Gs" 

= 
= 
= 

= 
= 
= 
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signaal veroorzaakt door de monsterhouder 
aantal atomen van de monster 1 respectievelijk 2 
effectieve microscopische werkzame doorsnede voor 
absorptie 
microscopische werkzame doorsnede voor strooiing 
gewichtsfunctie voor absorptie 
gewichtsfun~tie voor strooiing in boven en beneden 
positie. 

Na som en verschil bepaling van beide signalen I1 en I 2 volgt: 

I1+I2 Gs'-Gs" 
6 = 2 = Io + (N1°s1+N2°s2) ( 2 ) 

V = 

2.1. 

2.2. 

2.4. 

Het zogenaamde nulsignaal S zal constant zijn, als de gewichts
functies voor strooiing in beide eindposities gelijk zijn. In 
werkelijkheid is er een klein verschil, dat resulteert in een af
name van S bij toenemende strooiingaeigenschappen van de monsters. 
Het signaal V is recht evenredig met het verschil in absorptie
eigenschappen van beide monsters, maar bevat nog een kleine cor
rectie voor strooiing, in het geval de st~ooiingseigenschappen 
van de monsters verschillen. 

De formules (2.3) en (2.4) kunnen ook geschreven worden als: 

s = I + t.S 
0 

2. 5 •. 

V = (N1°a1-N2°a2)Ga + llV 2.6. 

llS = (N1°s1+N2°s2) llGs 

t.V = ( N 1 (] s ,-N 2 (] S·2) G s 

Hierin is: 
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6Gs Gs'-Gs" = 2 

en 

Gs Gs'+Gs" = 2 

De functies 6Gs en Gs kunnen bepaald worden uit oscillatie 
metingen met sterk in strooiing verschillende materialen, met 
bekende werkzame doorsneden voor strooiing en absorptie. 
De bepaling van de correcties voor strooiing is beschreven 
in secties 5. 3. en 5. 4 •• 

Voor de metingen aan het slijtend gif (B4C korrels in een matrix 
van aluminiumpoeder) zijn deze correcties 6S en 6V te verwaar
lozen ten opzichte van het signaal dat veroorzaakt wordt door 
het verschil in absorptie. De functie Ga wordt bepaald met 
standaard monsters met gelijke strooiingseigenschappen, maar 
verschillende werkzame doorsneden voor absorptie (zie hoofd
stuk 4). 

2. 10. 
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3. De fluxverstoring. 

De absorptie van een monster neemt niet evenredig toe met het 
aantal atomen in het monster, of met de werkzame doorsnede van 
het materiaal. Dit is een gevolg van de fluxverstoring, die het 
monster in de neutronenflux waarin het geplaatst is, teweegbrengt. 
Het effect van de verstoring treedt op in twee gebieden 1 name lijk 
in het monster en buiten het monster. 

a. De fluxverstoring in het monster noemt men de zelfafschexming. 
Door de absorptie van neutronen in de buitenrand van het mon
ster1 neemt de absorptiekans meer naar binnen toe geleidelijk 
af.' 

b. De fluxverstoring buiten het monster noemt men de fluxdepressie. 
Door de absorptie van het monster ontstaat een anisotrope flux
verdeling. De in het monster geabsorbeerde neutronen kunnen niet 
meer terugdiffunderen. 

De verhouding van de absorptie van het monster ten opzich~ Yan de 
,theoretische absorptie zonder fluxverstoring, wordt gedefinieerd 
als fluxverstoringsfactor of als fluxfactor f. Dit betekent dat 
in een oneindig medium de fluxfactor f gel1jk is aan de verhouding 
van de gemiddelde neutronenflux in het monster ten opzichte van 
de ongestoorde neutronenflux. 
Het is mogelijk de fluxfactor te berekenen uit de zelfafscherming 
en fluxdepressie door op een geschikte manier een zelfafscherminga
factor g en een fluxdepressiefactor h te defini~ren, zodat: 

f = g.h. 

Twee verschillende manieren om de factoreng en h te'definiëren 
zijn: 

a. Definitie mde getdealiseerde situatie. 

In de getdealiseerde situatie wordt er een isotrope neutronen
flux op de rand van het monster verondersteld. 
De zelfafschermingsfactor g is de verhouding van de gemiddelde 

flux in het monster ten opzichte van 
de neutronenflux aan de rand. 

g = 
7, 
<P(a) 

figuur a: geïdealiseerde situatie. 

(zie figuur a) 

3. 1. 

De fluxdepressiefactor h is de verhouding van de neutronenflux 
aan de rand van het monster ten opzichte van de ongestoorde 
neutronenflux (zonder monster). 

<P(a) 
h = -ç 
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b. Definitie in de fysische situatie. 

In de werkelijke situatie is er van een isotrope flux op de 
rand van het monster geen sprake, zelfs niet in vacuum. 
De zelfafschermingsfactor g is nu de verhouding van de gemid
delde flux in het monster ten opzichte van de ongestoorde 

' 

neutronenflux als het m~nster is ge
plaatst in een diffunderend, maar 
niet absorberend medium. 

-
g =.u 

ljlo 
{zie figuur b) 

figuur b: de fysische situatie. 

De fluxdepressiefactor h is nu de correctie voor de invloed 
van het verschil tusseh een absorberend en niet-absorberend medium 
om het monster. 

ljl 1 (werkelijk medium) 
h =--•, (ge!dealiseerd medium) 

De twee verschillende definities geven in de praktijk veel aan
leiding tot begripsverwarring. Het toepassen van de definities 
voor g en h uit de geïdealiseerde situatie op de resultaten van 
transportberekeningen geeft aanleiding tot grote fouten. 
In de meeste praktische gevallen komen de resultaten· voor g uit 
de geïdealiseerde situatie overeen met berekeningen voor g vol
gens de fysische definitie. 

De fluxdepressiefactor h wordt bepaald door de macroscopische werk
zame doorsnede en geometrie van het monster en tevens door de ge
middelde transportlengte van neutronen in het omringende medium. 
Voor vacuum, lucht of grafiet is de invloed van de fluxdepressie 
vrijwel te verwaarlozen. Voor zwaar water is de invloed klein, 
maar voor lichtwater kan de invloed,afhankelijk · van de grootte 
en de absorptie van het monste~ nog aanzienlijk Z~Jn. 
Voor metingen met de LFR reactor oscillator bevindt het monster 
zich in een medium van lucht met een straal van 5 cm, waarbuiten 
zich de inwendige grafiet reflector bevindt. Daarom zal de grootte 
van deze fluxdepressiefactor dus nauwelijks van 1 verschillen. 
De zelfafschermingsfactor is tenslotte ook nog afhankelijk van het 
neutronenspectrum. Achtereenvolgens zal aandacht geschonken worden 
aan: 

3.1. de zelfafschermingsfactor voor een gifkorrel. 
3.2. de zelfafschermingsfactor voor een homogeen absorberende cylinder• 
3.3. de invloed van het neutronenspectrum op de zelfafschermings-

factor. 
3.4. de fluxdepressiefactor als correctie voor de invloed van het 

omringende medium~ 
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3.1. De zelfafschermingsfactor voor een gifkorrel. 

Ter berekening van de zelfafschermingsfactor van een korrel 
wordt ondersteld dat de&e volledig bolvormig 1s. Eventuele 
excentriciteiten of andere onregelmatigheden kunnen door een 
equivalente boldiameter in rekening worden gebracht. Voor 
het rekenmodel wordt een volledig isotrope neutronenverdeling 
buiten de korrel aangenomen. De zelfafschermingsfactor volgt 
dan uit de transmissiekans in een eenvoudige transportbereke
ning. 

Betekenis van de te gebruiken symbolen~ 

<flo 
v,s,R, 
T 
e,ljl 
j 
E 
g 

isotrope neutronenflux buiten de korrel 
volume, oppervlak en straal van de korrel 
transmissiekans van neutronen voor de korrel 
hoek coördinatie 
neutronenstroom 
macroscopische werkzame doorsnede van de korreL 
zelfafsch~rmingsfactor 

Voor de totale absorptie A in de korrel geldt enerzijds: 

A= g.E.V ' 3.2. 
0 

Volgens de getdealiseerde situatie is: 

-
<fl1 

g =-= 
ljl(a) 

Anderzijds: 

gemiddelde flux in de korrel 
flux aan de rand van de korrel 

A= (1-T).s.j. 1n 

Jin = ~/4 (geldt voor isotrope fluxverdeling) 

Zodat uit 3.2, 3.4 en 3.5 volgt: 

g.r.v <fl 
0 

Hieruit volgt voor een bolvormige·korrel met straal R: 

g = 4~R (1-T) 

De kans om een weglengte 1 binnen de korrel af te leggen. 
zonder geabsorbeerd te worden is e-lt. 

3.3. 

3.4. 

3.6. 
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Voor de totale transmissie coëfficiënt T voor de korre~ 
volgt dan: 

4 
T = -cpo 

3.8. 

ll = cos e. 

Voor isotrope strooiing geldt: 

l(l.l~·) = l(l.l) = 2Rl.l 

3.8. wordt dan: 

1 
T = 2 / l.l exp(-2R.t.l.l) dl.l 

0 

Na oplossing en substitutie van y = R.t.: 

T 1 
= 2y2 

3.10. 

Voor de zelfafschermingsfactor g volgt uit 3.7 en 3.10 dan: 

3 
g = 4y3 

Deze formule geldt dus voor de zelfafscherming binnen êên 
korrel in een isotrope fluxverdeling. 

3.2. De zelfafschermingsfactor g voor een cylinder. 

3.2.1. Numerieke benadering. 

Voor een homogeen absorberende cylinder kan men op 
dezelfde manier als voor de korrel met het transport
model een zelfafschermingsfactor g voor een cylinder 
berekenen. 
Nu geldt d~t de totale absorptie per lengte eenheid: 

A = g.E 

en voor de cylinder dus; 

3. 11. 

3. 12. 
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= ( 1-T) 
g 2ER 3.13. 

Nu geldt voor de transmissiekans op dezelfde manier als 
voor de korrel: 

1 Tr/2 
T =~I d~ I j(~.~) 

q,o 0 0 
exp 3.14. 

Deze integraal is echter nu alleen in een reeksont
wikkeling of nummeriek op te lossen. Na combinatie 
met 3.13 geeft dit: 

2 2 . 
4 

g = 1--x 
3 

x (l x . 5) x (l x . 7) 2 og~ +J-4 - 24 °S'2 +J-B 3.15. 

j = constante van Euler = 0 1 577216 
x = d.E 

Als goede benadering is door Heijboer de volgende 
relatie gevonden:(rer. 14): 

g = -x I 1-e cos h x 2 
x 3.16. 

Deze formule geldt voor een oneimige cylinder • ·voor eq1 cinc1i.eJa cyl:iiJder . 
neemt men de effectieve diameter of gemiddelde koord
lengte: 

4v 2 r.h 
derf = -s = r+h 

3.2.2. Botsingamodel van Case 1 Placzeck en Hofmann. 

Voor monsters in cylinder- of plaatvorm zijn de bot
singakansen berekend door Placzeck als functie van 
de totale macroscopische werkzame doorsnede en gemid
delde koordlengte~ 
Voor de eerste botsing is de kans Pc. Van een oor
spronkelijk aantal van N neutronen zullen N.P 0 botsen 
met de cylinder. Daarvan worden N.P 0 • Ea/Et neutronen 
geabsorbeerd en NPc(1-Ea/Et) worden gediffundeerd. 
Het aantal dat niet gebotst heeft is N.(1-P 9 ). 
De gediffundeerde neutronen hebben kans opn1euw te 
b~tsen.NPc 2 (1-Ea/Et) en NPc(1-Ea/Et)(1-Pc) zullen nu 
n1et botsen. 
De som van:de neutronen dat na n keer, 0 < n < w, 
botsen nog niet is geabsorbeerd, is de absorptieont
snapkans P

0
• 

1 

1+f.! 
Et 
~ 
1-P c 

3. 17. 

3.18. 
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De zelfafschermingsfactor g is in dit model: 

aantal absarpties in deze geometrie met 
= verandering van neutronendichtheid 

g theoretisch mogelijk aantal absarpties met constante 
neutronendichtheid,gelijk aan dè rand 

Als P0 de absorptieontsnapkans is, dan is de absorptie 
kansdus (1-P0 ). Van N oorspronkelijke neutronen worden dus 
N(1-P0 ) neutronen geabsorbeerd. 
Het theoretisch mogelijke aantal absarpties berekenen 
we door elk neutron opnieuw te laten botsen, en het 
totaal aantal absorptieste nemen na n botsingen. 
De kans op een botsing met de cylinder is P01 de kans 
op twee botsingen is p 92, op n botsingen pen• De absorp
tiekansen zijn respect1eve~ijk Pc Ea/Et 1 p 0 2Ea/Et ••••• 
pen Ea/tt • 

Het totaal aantal mogelijk absorpties zou, indien de 
neutronendichtheid constant bleef, dus onafhankelijk 
of de voorgaande botsing al dan geen absorptie heeft 
veroorzaakt• zijn: 

NP Ea NP 2 ta + ••• c'ft+ c 'ft NP n ~ 
c Et 

Dit betekent dus voor 3.19: 

g = 
N ( 1-P ) 

0 

N ....!.c_ 
•1-P 

c 

t- 1+B: 
Et 

Ea .2.c... rt· 1-Pc = p 
1 +f!:. c 

1-P Et c 

1 

• ~J 1-P
0 

r-P0 

Pc . ~] 
Et 

1-P c Et .. . - = p Ea 1 +f!:. c Et 

1 
Pç; 

• 1-P c 

3.20. 

3.21. 

De zelfafschermingsfactor g is dus gelijk aan de ab
sorptieontsnapkans P0 , die berekend kan worden voor 
platen en cylinders uit de botsingswaarschijnlijkheden 
van Case 1 Placzeck en Hoffman in een uniforme isotrope 
flux. 
Voor weinig strooiende materialen is de overeenkomst 
tussen de beide berekeningsmetheden voor de zelfaf
schermingsfactor van cylinders volgens 3.16 en 3.21 
zeer goed. . ..... 

. , 
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Voor aluminium monsters met diverse B4C concentraties 
zijn de zelfafschermingsfactoren via beide formules 
berekend. Tabel 3-1 toont de goede overeenkomst. 

Tabel 3-1. 

Ea 1 g 

Overeenkomst van de methodes van vergelijkingeD 
(3.16) en (3.21) ter berekening van de 
zelfafschermingsfactor van een homogeen 
absorberende cylinder. 

g Ea 1 g g - -cm form.3.16 form.3.21 cm form.3.16 form.3.21 

0,05 0,972 0,971 1,00 o,6o6 0,615 
0' 10 0,945 0,943 1,25 0,547 0,557 
0,15 0,919 0,919· 1,50 0,496 0. 508 
0,20 o,894 0,893 2,00 0,417 0,428 
0,30 0,847 0,847 2,50 0,358 0,368 
o,4o 0,804 o,8o6 3,00 0,313 0,320 
0,50 0,764 0,767 3,50 0,278 0,283 
0,75 o,678 0,684 4,00 0,249 0,253 

Opm.: Als macroscopische werkzame doorsnede voor strooi
ing isdS = 0,385 vanaluminium genomen in verg. 3.21. 
Door de interpolatie onnauwkeurigheid zijn de ver
schillen in beide berekende g-factoren in inciden
tele gevallen iets groter. 

3.3. De invloed van het neutronenspectrum op de zelfafschermings
factor. 

De zelfafschermingsfactor is afhankelijk van de energiever
deling der neutronen. Met toenemende neutronensnelheid neemt 
voor 1/v absorbers de werkzame doorsnede omgekeerd evenredig 
af. De zelfafscherming voor snelle neutronen is dus kleiner 
dan voor langzame. Dit betekent ook dat er een zeker spectrum
verharding binnen de korrel optreedt. De invloed van de ener
gieverdeling kan men op de beste manier in rekening brengen 
door voor elke energiegroep afzonderlijk een zelfafschermings
factor te berekenen en daarna te m~ddelen over de diverse 
energiegroepen. Dit betekent dat men de energieverdeling 1 dus 
het neutronenspectrum goed moet kennen. 

Experimentele bepaling van het neutronenspectrum is een zeer 
omvangrijke bezigheid. Hiervoor zijn nog geen gedetailleerde 
gegevens beschikbaar. Evenwel kan men op grond van de erva
ringen de berekeningen verrichten met een Maxwell spectrum 
met een aangepaste epithermisc~verdeling. 
Praktisch kan men .~chter snel en betrouwbaar resultaten ver
krijgen door een effectieve werkzame doorsnede in dE;l formules 
voor de zelfafschermingsfactor g in te voeren. 
Het rekenprogramma KORNES (ontwikkeld door Heijboer) berekent 
de zelfafschermingsfacto~ voor de korrel via een aantal ver
schillende methodes. 
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Methode 1. Het berekenen van g voor elke energiegroep af
zonderlijk. 

Dus g = g(E) 
en de effectieve werkzame doorsnede na berekening 
van de zelfafscherming per groep wordt dan: 

= ! g(E) a(E) p(E) 

! cjl (E) dE 

dE 

waarin g(E) = g(lE(E)) (zie sectie 3.1. of 3.2.). 

Als gemiddelde of effectieve zelfafscherminga
factor wordt nu gedefinieerd: 

aeff --a 

Hierin cr de gemiddelde werkzame doorsnede in dit 
spectrum zonder zelfafscherming. 

-a = 
! a ( E) cjl ( E) dE 

/cjl(E) dE 

= U.A. • a2200 

Dit laatste geldt alleen als a(E) ~ l 
V 

3.22. 

3.23. 

3.24. 

De eenheid van absorptie U.A geeft de verhouding 
tussen de gemiddelde werkzame doorsnede vàn èen 1/v 
à.bsorber in dit spectrum en de werkzame doorsnede bij 
de 2200 m/sec snelheid, de meest waarschijnlijke snel
heid in een Maxwell spectrum bij 293° K. 

Methode 2. Het berekenen van g met de gemiddelde werkzame door
-snede. 

Met deze methode wordt de zelfafschermingsfactor 
direkt berekend met de formules in sectie 3.1 of 
3. 2. Als werkzame doorsnede vrordt hierin de gemid
delde werkzame doorsnede voor dit spectrum gebruikt 
zoals gedefinieerd in fGrmule 3.24. 
Dan is: 
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Methode 3. Het berekenen van de zelfafscharmin sfactor met 
de 2200 m sec werkzame doorsnede en een spectrum 
verhardingsfactor e als functie van de korrel
grootte. 

De eenvoudige methode 2 geeft resultaten die nog 
belangrijk verschillen met de resultaten verkre
gen met de eerste methode. Het blij kt dat voor 
kleine korrels tot circa 100 u toepassing van de· 
2200 m/sec werkzame doorsnede in de formules.3.16 
~n 3,23 uitkomsten geven die goed overeenstemmen. 

Tengevolge van het spectrumverhardingseffect 
treedt er voor grotere lt.orreldiameters een sys
tematisch verschil op. Voor dit verschil kan men 
corrigeren met een spectrumverhardingsfactor S 
als functie van de korrelgrootte. 
Dus: 

Uit berekeningen met het KORNES rekenprogramma 
is voor S(d) de volgende empirische relatie ge
vonden. 

S(d) = 1 + 2,1 (d-0,01) 

d: korreldiameter in cm 0 < d < 600 u. 
Deze laatste methode geeft dus de mogelijkheid 
snel de afschermingsfactor g te berekenen en te
gelijk een correctie voor de spectrumverharding 
aan te brengen; zoals uit onderstaande tabel 
blijkt, neemt de correctie 8 voor diameters tot 
500 u tot ongeveer 9 %.toe. 

3- 2.7. 

3-28 

Tabel 3~2. Berekening van afschermingsfactoren volgens de 
drie beschreven methoden. 

g,: 

code diameter 

B 57.5 u 
c 96,5 u 
D 22,5 u 
E 325 u 
F 545 lJ 

maxwell spectrum met aangepaste epithermische 
verdeling. 
gemiddelde werkzame doorsnede voor spectrum 
van g 1• 
2200 m/sec werkzame doorsnede. 

g1 g2 me~~ode f)(d)=ll 
methode 1 methode 2 3 g3 

0,842 0,868 0,845 0,997 
0,760 0,792 0, 760 1,000 

' 0,569 o,6o2 0,554 1,026 
0,471 ·o,499 0,449 1 ,o 50 
0,337 0,353 0,308 1,095 
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3.4. De fluxdepressiefactor als correctie voor de invloed van het 
omringende medium. 

In de literatuur bestaan er veel verschillen over de definitie· 
en berekening van de fluxdepressiefac~or h. Deze factor hangt 
af van de gemiddelde transportlengte van de neutron.en in het 
omringende medium en van de geometrié en absorberende eigen
schappen van het monster, In de volgenae tabel wordt ge!llus
treerd, dat de factor h voor lucht en zwaarwater slechts wei
nig van 1 verschilt, In de literatuur worden vele benaderingen 

·voor de fluxdepressiefactor h gevonden, die zowel experimenteel 
als theoretisch bepaald zijn. 
Voor absolute fluxmetingen met folies is deze verstoring het· 
belangrijkste. Voor de reeds gedefinieerde fluxdepressiefactor 
geeft de volgende relatie een redelijke schatting van het effect 
(ref. 13): 

1 
h = 

1+* g. E~~l • (2 ln nÎ~ -1) 
r 

Hierin is: 

g : zelfafschermingsfactor van het monster 
Ea: macroscopische werkzame doorsnede van het monster 
1 : eff~ctieve koordlengte van het monster 
Àtr de transportlengte in het medium 
L : diffusielengte in het. medium 
y : constante van Euler (= 0,577216) 

Tabel 3-3. 

medium 

lucht 
D 0 
II

2o 2 

Berekening g en h voor verschillende media. 
ta monster = 0 1 1 \/cm. 

monster r/J = 4 mm monster r/J = 10 mm 
g h f g h f 

0,976 1 0,976 0,939 1 0,939 
0,976 0,991 0,976 0,939 0,971 0,912 
0,976 0,973 0,950 0,939 0,901 o,8lt6 

Voor de metingen met de LFR oscillator, waar de monsters worden 
geoscilleerd in het verticale kanaal in de reactor,is de flux
depressiefactor h te verwaarlozen. Het medium in het kanaal is 
voornamelijk lucht en een geringe hoeveelheid aluminium van 
monsterhouder en pijpen. 

Het voorgaande over fluxdepressie en zelfafscherming geldt zo
wel voor oscillatiemetingen als voor activeringsmetingen. Bij 
de oscillatiemetingen moet bovendien rekening gehouden worden 
met de verminderde absorptie van het omringende medium tenge
volge van de fluxverstoring door het monster,· 

3 

Dit wordt ge!llustreerd in figuur a. 
Er worden drie gebieden onderscheiden. 

1, monster 
2, medium, waarin een merkbare verstoring 

tengevolge van het monster ~~n~P~~" ~a 
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De verminderde absorptie in gebied 2 kan voorgesteld worden 
door: 

Dit effect zal een vermindering van het te meten effect be
tekenen, namelijk: 

Hoewel het volume v 2 van het verstoorde gebied aanzienlijk 
groter is dan het volume v1 van het monster, is deze correc
tie voor het medium lucht toch volledig te verwaarLozen, daar: 

E << E 2(lucht) 1(monster) 

Voor oscillatiemetingen in waterachtige milieus zal men zich 
echter van deze correctie bewust moeten zijn. 
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4. Calibratie van de reactor oscillator met standaard monsters. 

4.1. Beschrijving van de standaard monsters. 

Voor de calibratie van de LFR reactor oscillator Z~Jn speciale 
standaard monsters gebruikt, die geleverd zijn door het 
"Bureau voor Nucleaire Metingen" van Euratom te Geel. Deze 
standaard monsters bestaan uit aluminium met een nauwkeurig 
gedoseerd boriumgehalte. De fabricage vindt plaats in een inert 
argon medium met de zg. levitatie smelttechniek. Dit heeft het 
grote voordeel, dat er geen materiaaloverdracht van smelt
kroezen of dergelijk~ kan optreden. ilet deze methode wordt een 
zeer homogene Al-B legering verkregen. 
Om steeds een gunstige aluminium borium verhouding te verkrij
gen voor een h~chte en homogene legering, wordt afhankelijk 
van het gewenste B10 gehalte, verarmd, natuurlijk of verrijkt 
borium genomen, voor de samenstelling van de moederlegering. 
De afzonderlijke hoeveelheden aluminium en borium voor het 
smelten kunnen zeer nauwkeurig afgewogen worden. Het blijkt 
echter dat er na het smelten een ~eker materiaalverlies van 
het mengsel is opgetreden van ongeveer 0 1 05 gew. %. 
De samenstelling van dit gewichtsverlies is niet bekend en dit 
geeft nog een onzekerheid in de samenstelling van de standaard 
monsters. De nauwkeurigheid van massaspectroscopische analyses 
is te klein om dit verschil te kunnen bepalen. 
De resultaten van zeer tijdrovende, maar nauwkeuriger chemische 
analyses zijn nog niet gereed. 
Voor een gedetailleerde beschrijving van de fabricage techniek 
wordt verwezen naar ref. 1. 

Voor elk monster wordt de zelfafscherming berekend volgens de 
methode,~ie in het vorige hoofdstuk beschreven staat. De in
vloed van strooiing bij deze monsters is zeer gering, dit in 
tegenstelling tot de calibratiemonsters met boorzuuroplossingen 
in water, die in de vroegerebepaling werd gebruikt. 

De microscopische werkzame doorsnede van B10 is: 

(2200 nvf:;ec) (zie ref. 8) 

die van het aluminium: 

OAl = 233 ~ 3 mb (2200 mpec) (zie ref. 4) 

4.2. Calibratie van de oscillator voor het 12 mm ~ systeem~ 

Voor het 12 mm systeem zijn standaardmonsters beschikbaar, die 
geleverd zijn door het Centraal Bureau voor Nucleaire Metingen. 
Elk monster is opgebouwd uit drie schijven met een diameter 
van 12 mm en een hoogte van 20 mm. 
De boriumgehalten zijn uitgedrukt in equivalente hoeveelheden 
natuurlijk boriu~ (e = 19,81 at. %) per schijf respectievelijk 
0,05; 0 1 20; 0 1 80; 3,00; en 12 1 0 mgr. 
Met deze monsters is het dus mogelijk om de oscillator over 
het gewenste absorptiegebied te calibreren. 
Voor deze monsters zijn de strooiingseigenschappen vrijwel · 
gelijk, zodat de strooiingscorr~ctie 6V verwaarloosd kan worden. 
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I 

De fluxfactoren van beide monsters, diè. voor de geometrie 
van de LFR oscillator gelijk genomen worden aan de zelfaf
schermingsfactoren g1• g 2 zijn berekend vol~ens sectie 3.2 •• 
De effectieve absorptie van het zuiverealuminium monster 
Al 1-3 is b'erekendop 9;762 mm2. Alle andere standaard mon-
sters zijn ten opzichte van dit monster gemeten. · 

Al (1-3) standaard voor het 12 mm systeem. 

De gegevens van dit monster zijn: 

a 
Na 

gevr. 
ft 

= 
= 
= 
= 

233 mb 
0,2233 1024 atomen gram 
18,959 gram 
0,990 

Dit geeft als resultaat: 

= 0,0986 cm2 

2 cm 

Of:Al (1-3) standaard is 2,306 mg. nat. B. 

4. 1 • 

4.2. 

Tabel 4-1. Calibratiemetingen met 12 mm ~ standaard monsters 
in oktober 1966. 

Standaard I. 

Al+ 0,15 mgr. nat. B (type 422) 

Gegevens: 

gewicht 
borium gehalte 
werkz. doorsnede borium 
werkz. doorsnede monster 
f (berekend) 
n,aa1 
n1aa1-N2aa2 

Metingen t.o.v. Al 1-3. 

g 4-5 
g 99-100 
gemiddeld 

V = 0,039 
= o,o41 
= o,o4o 

: 18,8445 gr. 
150 wt ppm B (e = 1,16 at.%) 
0,6892 mm2 
10,4500 mm2 
0.989 
10.335 mrn2 

: 0.613 mm2 

g: codering van de metingen. 

. 2 
= 6,5 eenh.I/cm 
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Tabel 4-1. (vervolg) 

Standaard II. 

Al + o,6o mg nat. B (type 423) 

Gegevens: 

gewicht 
borium gehalte 
werkzame doorsnede borium 
werkzame doorsnede monster 
f (berekend) 
·N~aa1 
N1°a1-N2°a2 

Metingen t.o.v. Al 1-3. 

g 6-7 
g 31-32 
g 35-36 
gemiddeld' 

V = 0,243 
= 0. 190 
= 0,200 
= ·0_,2.12 

\1 I' 11 

18,8380 gr. 
: 600 vTt ppm N (e = 1 1 16 at.%) 
: 2,7556 mm2 
: 1 2 • 5 0 9 0 mm 2 

0,988 
12,3526 nuli2 

: 2,631 mm2 

= 8,0 eenheden I/cm2 • 

Standaard III. 

Al + 2 1 40 mgr nat. B (type 424) 

Gegevens: 

gewicht 
borium gehalte 
werkzame doorsnede borium 
werkzame doorsnede monster 
f (berekend) 
N1°a1 
N1°a1-N2°a2 

Metingen t.o.v. 'Al 1-3. 

g 8-9 V = o,678 
g 69-70 = 0,728 
g 71-72 =· 0,707 
g 101-102 = 0,725 
gemiddeld = 0,710 

18,8863 gr. 
: 127 wt ppm B ( e = 20 1 1 at.%) 

10 1 304 mm2 
: 20,187 mm2 

0,980 
: 19.,783 mm2 

10 1 06 mm2 

= 7 1 06 eenheden I/cm2 
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Tabel 4-1. (vervolg) 

Standaard IV. 

Al + 9 1 00 mgr nat. B (type 425) 

Gegevens: 

19,0332 gr. ge"'vi cht 
boriumgehalte 
werkzame doorsnede borium 
werkzame doorsnede monster 

477 wt p~m B (e = 20 1 1 at.%) 
~ 39,00 mra. 
: 48,86 mm2 

'f (berekend) 
N 1° a 1 
N 1aa 1-N2oa2 

: 0,952 
46,51 mm2 
36,79 mm2 

Metingen t.o.v. Al1-3. 

g 10-11 
g 33-34 
g 37-38 
gemiddeld 

V = 
= 
= 
= 

2,606 
2,596 
2,578 
2,594 

G a 
V = = 

N1aa1-N2°a2 
2 7 1 05 eenheden I/cm 

Standaard V. 

Al = 36,00 mgr nat. B (type 426) 

Gegevens: 

gewicht 
boriumgehalte 
werkzame doorsnede borium 
werkzame doorsnede monster 
f (berekend) 
N1°a1 
N1°à1-N2°a2 

Metingen t.o.v. Al 1-3. 

g 12-13 
g 39-40 
g 107-108 
gemiddeld 

V = 
= 
= 
= 

10. 172 
9,958 
9,955 
9,96 

. . 

. • . . . • 

19,030 
420 vrt 
166,43 
176,28 
0,844 
148,78 
139,06 

gr 
ppm 
mm2 
mm2 

mm2 

mm2 

= 7,16 eenheden I/cm2 

B (e = 91 ,o at.%) 
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Resumerend zijn de resultaten van de calibratie: 

I . G = 6,5 . 
II . Ga = B,o . 
III . Ga = 7,06 . 
IV . Ga = 7,05 . 
V . Ga = 7. 16 . a 

Op grond van deze resultaten wordt voor deze metingen 
genomen: 

= 7,1 + Oa2 eenheden in I per cm2 absorptie 
12 mm systeem, oktober 1966. 

Door de geringe hoeveelheden borium in de monsters I en II 
kan de afwijking die hiervoor gevonden wordt, verklaard wor
den. Een klein verschil met de aangegeven hoeveelheid heeft 
een grote invloed op de gewichtsfunctie Ga• Bovendien ver-
schilt de isotopen samenstelling van beide monsters met die van de 
andere monsters. 
Voor standaard II is tijdens de fabricage een opmerkelijk 
groot gewichtsverlies geconstateerd. Het gewichtsverlies voor 
de tweede schijf is ca. 100 x het normale gewichtsverlies. Dit 
is waarschijnlijk de oorzaak van de grote afwijking in de ca
libratiebepaling voor standaard II. 

4.3. Calibratie van de oscillator voor het 25 mm' {; systeem. 

Evenals voor het 12 mm systeem zijn er voor het 25 mm 
systeem standaard monsters beschikbaar, die geleverd 
zijn door het Centraal Bureau voor Nucleaire Metingen. 
De diameter van deze monsters is dus 25 mm en de hoogte 
is ook 60 mm. Elk monster is opgebouwd uit 8 gelijke schij
ven. Dit houdt verband met de hoeveelheden die nauwkeurig 
verwerkt kunnen worden bij het c.B.N.M. van ca. 10 gram 
aluminium. 

De standaards zijn alle gemeten ten opzichte van het zuivere 
aluminium Al 1-8. De effectieve absorptie hiervan is berekend 
op 4·0, 8 mm2. 

Al-standaard voor het 25 mm systeem. 

Voor de berekening van de effectieve werkzame doorsnede voor 
absorptie voor het Al (1-8) standaard worden de volgende 
gegevens gebruikt: 

a 
Na 

gew. 
ft 

= 
= 
= 
= 

233 mb , 24 0,2233 10 atomen/gram 
79,915 gram 
0,981 (volgens 3.16) 

Dit geeft als resultaat: 
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2 cm 

De resonantie absorptie 
(Ir = 0 1 08). Het borium 
gedrukt in milligrammen 

10 is: . 

voor aluminium is te verwaarlozen 
equivalent van dit standaard uit
natuurlijk borium (e = 19,81 at.% 

lAl (1-8) standaard is 9 1 634 mgr nat. B. 

Tabel 4-2. Calibratiemetingen met 25 mm ~ standaard 
monster. 

Standaard I. 

Al + o,B mg nat. B {type 428) 

Gegevens: 

gewicht 
boriumgehalte 
-vrerkz ame doorsnede borium 
werkzame doorsnede monster 
f (berekend) 
N1°a1 
N1°a1-N2°a2 

Metingen: 

G 10-11 V = 0,294 
G 52-53 = 0,249 
G 19-91 = 0,246 
G 101-103 = o.251 

2 = 7,05 eenheden I/cm • 

79 1 86 gr. 
188 ppm B (e = 1 1 16 at.%) 
3 1 6615 mm2 

~ 45 1 028 mm2 
: 0,980 

44,150 mm2 

: 3 1 504 mm2 

G 102-104 
G 102-105 
G 119-120 
gemiddeld 

V = 
= 
= 
= 

0,251 
0 1 245 
0 1 245 
0,247 
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Tabel 4-2. (vervolg) 

Standaard II. 

Al + 4 mgr nat. B (type 429 

Gegevens: 

gewicht 
boriumgehalte 
werkzame doorsnede borium 
werkzame doorsnede monster 

•f (berekend) 
N1°a1 
N1°a1-:N2°a2 

Metingen: 

G 42-43 
·G 56-59 

G 6- 9 
G 29-23 

V = 1,084 
= 1,073 
= 1,070 
= 1,054 

Ga = 6,51 eenheden I/cm2 

Standaard III. 

Al + 20 mgr nat. B (type 430) 

Gegevens: 

gewicht 
boriumgehalte 
wekzame doorsnede borium 
werkzame doorsnede monster 
f (berekend) 
N a 
1\T 1 .... a 1 I'r .... 
~~ 1 a a 1- ~ 2 a a~ 

Metin~en t.o.v. Al 1-8. 

G 34-35 
G 56-58 

V = 5,490 
= 5,457 

G = 6 1 87 eenheden I/cm2 • a 

.79. 823 gr. 
50 ppm B ~e = 20,1 at.%) 
17,146 mm 
58,477 mm2 . 0,975 . 
56,998 mm2 . 16,351 mm2 . 

G 40 ... 41 V = 1, 0 51 
G 54-55 = 1,068 
G 77-79 = 1,054 
gemiddeld = 1.067 

: 79.977 gr. 
250 ppm B (e = 20 1 1 at.%) 
85. 1 874 mm2 
127 1 296 :m.m2 
0,946 

~ 102,47 mm2 
79 1 83 mm2 

G 99-100 
G 137-138 
gemiddeld 

V = 5,509 
= 5,478 
= 5,483 



-25-

De resultaten van de drie calibratie monsters zijn res
pectievelijk: 

I 7,05 
II 6,51 
III 6,87 

Op grond van deze resultaten wordt voor deze metingen 
genomen: 

0 2 h . I 2 . ! • een eden 1n I cm absorpt1e 
25 mm systeem; juli 1966. 

Hierbij is aan de resultaten van de monster II en III meer 
waarde gehecht dan aan het resultaat van monster I. De re
denen zijn dezelfde als bij de standaard monsters van het 
12 mm systeen. De resultaten zijn overigens goed vergelijk
baar. 

: 
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5. Eigenschappen van de oscillatorapparatuur. 

Een indruk van de technische uitvoering van de reactoroscillator 
is reeds gegeven in hoofdstuk 2. Een meer uitvoerige beschrijving 
van de diverse details is gegeven in het rapport "De LFR reactor 
oscillator" RCN-Int-66-026 (ref. 1) 
In dit rapport worden een aantal voorste~len tot WLJZiging van 
apparatuur en monsters genoemd, die ten dele reeds zijn verwezen
lijkt. De wijzigingen in het monsterhoudersysteem en de aanpas
sing van de afmetingen van de monsters wordt in het volgende be
sproken. 

5.1. Het monsterhoudersysteem en de monstercapsules. 

Daar het in de metingen aan het slijtend gif gaat om betrek
kelijk grote effecten, ten aanzien van de verschillen in 
effectieve werkzame doorsneden van de te meten monsters. dient 
het monstervolume niet te groot te zijn. Ten aanzien van de 
theoretische berekeningen en benaderingen is een grote lengte
diameter verhouding ~g gunstig, omdat het monster dan beschouwd 
kan worden als een oneindig lange cylinder, met een effectieve 
diameter of gemiddelde koordlengte,die dan gegeven wordt door 
deff = 4V/S 1 waarin V en S respectievelijk het volume en het 
oppervlak van het monster voorstellen. 
Evenwel mag men de lengte van het monster niet te groot kiezen, 
omdat de fluxverdeling over het monster dan niet meer vlak 
zal zijn, wat ongewenste complicaties geeft voor de interpre
tatie van de meetresultaten. 
Op grond van deze overwegingen is gekozen voor een diameter van 
10 mm en een hoogte van 60 mm. De hieruit verkregen lengte
diameter verhouding van 6 is gunstig voor de benadering in 
cylinder geometrie. 

Deze afmetingen zijn zeer geschikt voor de produktie van de 
tabletten, terwijl voor de capsules gebruik gemaakt kan worden 
van zuiver aluminiumpijp met een in- en uitwendige diameter 
van 10 respectievelijk 12 mm. Dit materiaal is ook als splijt
stofbekleding in gebruik bij de kritische en subkritische op
stelling KRITO en PUK. Bovendien waren zeer zuivere ~fsluitdopjes 
voor deze capsules in voorraad aanwezig. De totale hoogte van 
capsule en afsluitdopje bedraag 62 mm. 

Ook voor de monsterhouder geldt de eis, dat deze vervaardigd 
moet zijn van zuiver•materiaal met een kleine werkzame door
snede voor absorptie om het signaal van de houder zelf zo klein 
mogelijk te houden. De diameter moet niet groter zijn dan no
dig is voor de monsters,om de strooiing in het kanaal van de 
oscillatorpijp zoveel mogelijk te beperken. Verder moet de hou
der voldoen aan de nodige constructieve eisen ten aanzien van 
sterkte en glijding etc. Een nieuwe monsterhouder werd ontworpen 
die gunstige eigenschappen heeft ten aanzien van de genoemde 
aspecten. Figuur 6a geeft een .. tekeriin~ van het nieuwe monster
houder systeem. De buitendiameter is 16 mm. De geleidingapijp 
kon daardoor gereduceerd worden van 35 tot 20 mm. 
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5.2. De monsterhouder voor de zuiverheidsmetinçen aan zircaloy. 

De werkzame doorsnede voor absorptie van zircaloy is be1ang
rijk kleiner dan die van aluminium. De monsters met een dia
meter van 12 mm en een hoogte van 60 mm zijn te klein, om c en 
voldoende nauwkeurigheid te bereiken. Voor een grotere nauw
keurigheid voor de verschillen tussen de monsters onder1ing 
kan het monstervolume groter genomen worden. 
De maximale buitendiameter van de monsterhouder, inclusie~ 
glijringen, wordt beperkt door de binnendiameter van de LFR 
oscillatorgeleidingspijp van 35 mm. 
Op grond van de gewenste nauwkeurigheid en moge1ijke monster
afmetingen iS ook 'n monsterhouder geconstrueerd met een binnen
dfameter van 25 mm, voor monsters met een hoogte van 60 mm. 
Fig. 6b geeft een beeld van deze monsterhouder. 
Een groter monstervolume, en speciaal de grotere monsterdi&
meter heeft ook nadelen. daar de invloed van strooiing be1&ng
rijk toeneemt. De invloed hiervan wordt verder nagegaan in 
5.3. en 5.4 •• 

5.3. Stabiliteit, nulpuntsverschuiving, en signaalverwerking. 

Uit de vergelijking van metingen aan dezelfde monsters kunnen 
conclusies worden getrokken over de reproduoeerbaarheid van 
het systeem. Als referentiemeting zijn twee ge1ijke alumin::i.um 
monsters gebruikt. 
Er is nagegaan wat de reproduceerbaarbeid van de signalen ~s • 
en welke invloed opzettelijk aangebrachte veranderingen op de 
grootte van het signaal hebben. 

De reproduoeerbaarheid van de metingen is bij zonder belang:r:ijk 
voor de betrouwbaarheid van de metingen. Uit vele metingen :is 
gebleken. dat de reproduoeerbaarheid voor 50 perioden voor twee 
metingen aan dezelfde monsters onder gelijke omstandigheden on
geveer 0,01 à 0•02 eenheden ~n I is. 

Een kleine verschuiving van de monsterhouder heeft een grote 
invloed op de grootte van de te meten signalen, maar het s i.g
naal v. wat een maat is voor het verschil in absorberende 
eigenschappen van beide monsters verandert nauwelijks zoals 
blijkt in tabel 5.2 •• 

Tabel 5-2. 

verschuiving 
mm 

0 
2 
6 

Verandering van het signaal door een verticale ver
schuiving van de monsterhouder t.o.v, het hart van 
de kern. 

I . 
0' 

1.360 
1,440 
1,568 

: referentie monster Al( 1-3) en Al( 4-6) 
8: standaard monsters Al( 1-3)en Al + 9 mg 

nat. B. 

I1 I2 V 8 

3,758 -1,060 2,409 1,349 
3.880 -1 • 024 2,412 1,388 
3.960 -o,868 2,414 1,546 
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Voor de controle van de stabiliteit van de apparatuur Z~Jn 
er zeer vele re~erentiemetingen verricht met twee zuivere 
aluminium monsters. Uit de reproduceerbaarheia van het sig
naal is de stabiliteit van de apparatuur a~ te leiden. 
Van de verkregen signalen zijn zowel de ~ouriercomponenten 
a1 en a 2 bepaald, als de direkt uit de registers berekende 
I-waarde (zie re~. 1). a1 is de amplitude van de 1e harmo
nische component van het gemeten signaal, dat wordt berekend 
uit acht meetpunten per periode. De I-waarde is de amplitude 
van een blokgol~ met dezel~de ~requentie en oppervlakte als 
het gemeten signaal. 
De resultaten van de re~erentie metingen zijn gegeven in 
~abel 5-3. Hierin zijn ook aangegeven de al o~ niet opzet
telijk aangebrachte wijzigingen die een verandering van het 
re~erentiesignaal tengevolge hebben. In de tabel is de hoek 
8 het getal dat bepaald wordt uit: 

8 = ar ct an b 1 I a 1 

Waarin b 1 en· a 1 de · 1 e harmonische ~ouriercomponenten zijn die 
onderling 90° in fase verschillen. 
Deze hoek 8 gee~t de invloed van de in ~ase verschoven 
strooiingabijdrage o~ ~aseverschuiving tengevolge van een 
toevallige vertraging in de mechanische beweging. 
De amplitude van de tweede ~ouriercomponent a 2 is voor dit 
nieuwe monsterhouder systeem belangrijk kleiner dan voor de 
vorige monsterhouder met de polytheencapsules. 
De ~luctuaties in de hoek 8 zijn klein, en voornamelijk 
statistisch van aard. De resultaten van deze tabel zijn ook 
gra~isch weergegeven in ~iguur 9. Nadat de apparatuur con
tinu dag en nacht in bedrij~ blee~, werd de stabiliteit van 
het elektronisch systeem aanzienlijk beter. 

Zolang de strooiiende eigenschappen van de monsters 
klein zijn, zullen metingen aan twee gelijke monsters steeds 
een signaal I geven, dat weinig a~wijkt van het nulsignaal I 0 • 

Volgens verg. ( 2. 1) 

Voor de monsters van hetzel~de materiaal, die weinig in 
gewièht verschillen geldt: 

a a 1 = a a2 

N = N 
1 

= a a 

a 
s 

N
2 

= N + t.N 

Dan wordt vergelijking (5.1): 

I = I + Na (Gs'-Gs") - t.No· .G -t.Na .Gs" 
o s a a s 

5. 1 • 
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Tabel 5-3. . . 6 6 
Referent~emet~ngen Al - Al 

15-30 april 1966. 

datum code a, a2 I Sx10 2 aangebrachte wijzigingen 
g rad. 

15-4 7 2. 16 0. 10 1 • 41 + 1,5 
18 9 2. 11 o,o8 1,38 + 0. 1 

10 2' 12 0.12 1,38 + o,6 
11 2.12 0.14 1,38 + 0,2 
12 2.14 0 t 12 1,40 - 1 • 6 

19 • 30 2,00 0.13 1 '31 0 
31 2,06 0.12 1,35 - o,8 

20 39 2. 1 0 0.13 1,38 - 0,4 tape op Al-monsters 
40 2' 12 0' 12 1,39 + 0,2 

21 65 2. 18 0. 14 1 • 42 0 
66 2,15 0. 12 1,42 - 1 • 4 
67 2,20 0. 11 1,44 - 0,7 demontage monsterhouder 
68 2,24 0. 12 1,46 + 0,6 tape lang glij ringen 
79 2,21 0,13 1,45 - 0,1 
80 2.21 0. 14 1,45 + 0,1 
81 2. 12 0.16 1,38 + 0,1 80 cm tape in }1o 
82 2. 13 0. 11~ 1,39 + 2,2 buitenpijp O.B. 
89 2. 15 0,15 1,40 + 1 '9 buitenpijp o.B. 

22 93 2,25 0.13 1,47 + 0,7 buitenpijp B.O. 
94 2. 14 0. 14 1,40 + o,6 buitenpijp 0. :B. 
95 2,21 0. 14 1,45 + o,4 buitenpijp B.O. 

100 2,20 0. 1 0 1,44 + 0,5 
25 103 2,27 0. 14 1,48 + 0,5 inschakelen versterker 

108 2,24 0' 11 1,46 + 1 • 4 secundaire koeling 
12 126 2.19 0' 12 1,44 - 0,3 
26 129 2,25 0' 14 1,47 + o,6 inschakelen versterker 

130 2,18 0. 14 1 • 4 3 + 0 t 1 reparatie dev. versterker 
142 2,03 0' 12 1 '33 + 0,9 monsterhouder gelast 
143 2,09 0.12 1,37 + 0,2 
162 1,89 0 t 12 1,25 - 2,9 
169 1,94 0. 10 1,27 - 1 '6 

28 170 2,02 0,09 1,32 - 3.1 
174 2,00 0 t 12 1,31 - 1. 4 
191 1,99 0. 10 1,30 - 0,5 
200 1,97 0. 14 1,29 - 1,6 

29 201 1 • 96 0 t 12 1,28 - 0,5 

15 6 2,43 0,02 1,59 + 0,5 hol systeem 
18 17 2,32 0,05 1.52 + 0,2 " " 

18 2,34 0,03 1,54 - 3' 1 
11 11 

N,B,: hol systeem: monsterhouder met holle pijp tussen beide 
monsterpos i ties •. 

B.o. = normale situatie van de buitenpijp 

o.B. = omgekeerde situatie van de buitenpijp 
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Zijn de verschillen tussen de monsters te verwaarlozen, 
dan geldt, gebruik makendvan vergelijking 2.9.: 

I = I + 2 No .6G 
0 s s 

Uit het verschil tussen het signaal I en I is het dus 
mogelijk om de functie 6Gs te bepalen. In ~abel 5.4. wordt 
een overzicht gegeven van de metingen met twee gelijke 
monsters. Zoals uit vergelijking (5.5) te verwachten is, 
is het verschil voor twee gelijke capsules met zvraar water 
mopsters erg klein, maar voor licht water aanzienlijk. 
Na calibratie kan voor onbekende :materialen de werkzame 
doorsnede voor strooiing worden bepaald. 

Tabel 5-4. Metingen met twee gelijke monsters. 
.. 

monsters no. a, b1 I a1/I a2 f3ii10 2 
o:pm. 

CAPSULE- 3 2,23, -0,02 1,46 1,526 0.12 -1. t'l 
CAPSULE 4 2,35 -0,04 1. 5 5 1,516 0 • 1 1 -1,6 1 ) 

5 2,33 -0,01 1,52 1,529 0. 14 -0,4 1 ) 
26 2,08 -0,02 1,36 1,524 0,13 -1 ,2 
27 2,05 -0,01 1 t 34 1,528 0, 14 -0,7 
28 2 • 1 1 +0,02 1,38 1,527 0, 11 -0,9 
29 2,04 +0,01 1,34 1,523 0, 10 -0,4 
63 2,04 -0,03 1,34 1,522 0, 12 -1 '3 
64 2,04 +0,01 1,34 1,531 0' 10 +0,5 

LEEG- 13 2 t 1 1 +0,01 1. 38 1,528 0' 13 +0,4 
LEEG 14 2,13 0 1,39 1,527 0' 1 0 -0,2 

1 5 2,13 -0,03 1,39 1,525 0' 12 -1 '6 
16 2' 10 -0,04 1,38 1,525 0' 1 0 -1.7 

104 2,27 +0,02 1,49 1,528 0' 13 +0,9 2) 
105 2,26 -0,02 1,48 1,526 0. 14 -0,8 
109 2,25 +0,01 1,47 1,531 0' 1 0 +0,3 

D20- 37 2,09 0 1,38 1,531 0' 1 0 +0 
n2o 38 2. 10 +0,02 1 ,38 1,526 0' 10 + 1 ,o 

41 2. 11 +0,01 1,38 1,530 0 ' 1 1 +0,2 
42 2,09 0 - 1,37 1,533 0 • 1 1 +0' 1 

190 1,99 -0,01 1,30 1,525 0. 1 0 -0,5 2 )3) 

H 0- 186 1,78 0 1 '17 1,525 o,o6 -0,2 
H2o 188 1,82 -0,02 1,20 1,521 0,04 -0' 1 2 )3) 2 

Opmerkingen: . 
1 ) invloed van 2 mm verschuiving van de gehele monsterhouder 

naar boven door weglaten van sluitring. 
2) na no. 68 tape langs glijringen aangebracht. 
3) na no. 132 monsterhouder gelast. 

-
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Tabel 5-5. Overzicht van een aantal metingen met V en S signalen. 

no. monsters a1 I va, VI sa, l SI 

A44 D20-caps. 2,148 1,408 0,062 0,042 2,086 1,366 50 caps.-D20 2,024 1,325 

161 caps.-6 Al 1,150 0,75 o,8o6 0,530 1,956 1,280 185 6 Al-capse 2, 763 1,81 

187 H20-caps. 3,285 2,148 1 1 398 0,914 1,886 1,234 189 caps.-H2o o,488 0,321 

g17 polyth.-Al<1-3) 1,935 0,742 1,192 18 Al ( 1-3)-polyth. 0,450 

.23 Al(1-3)- grafiet 1,950 0,649 1,301 24 grafiet-Al 3 o,652 

49 Al(1-3)- grafiet 2,060 0,706 1,354 50 grafiet- Al(1-3) o,648 

29 polyth.-grafiet .. 
2,615 •, 

' - 1,412 1,204 30 grafiet-polyth. -0,208 

25 Zr25 - grafiet 1,782 0,484 1,298 26 grafiet - Zr25 0,815 

27 polyth. - Zr25 2,158 0,944 1,214 28 Zr25 - polyth. 0,270 

114 H2b- Al(1-3) 1 ,355 0,105 1,250 1 1 5 Al(1-3)- H20 1. 14 5 

Opm.: De g-serie uit oktober 1966 ~ster vergelijking met de resul
taten uit april genomen. Van de g-serie zijn geen fouriercompo
nenten bepaald. 

; 
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Uit de tabel blij kt dat de ve rhoudin,: van de 1 ~ f" ':··-ie r
component a1 tot het signaal I in de mees~e VG! · 

0, 3 % constant is. Hieruit moet üu ;;: worden ge c onc 1u.r; r· ':~-·.i .• 

dat de fourieranalyse op acht meetpunten per periode geen 
betere manier van verwerking is, dan de eenvoudig te bereke
nen I-waarde, zoals beschreven in ref. 1. 

Vervolgens is in tabel 5-5. een overzicht gegeven van een 
aantal metingen met monsters met belangrijke verschillen in 
strooiingseigenschappen. Uit deze metingen kunnen de gewichts
functies Gs en ~Gs volgens verg. (2.7) en (2.8) worden be
paald. Voor het syst~em met een diameter van 12 mm zijn deze 
gewichtsfuncties belangrijk kleiner, dan voor het 25 mm systeem. 
Voor deze grote diameter zijn deze correcties uit speciale 
metingen berekend (sect. 5.3). 
Omdat de strooiingscorrecties vçor de relatief weinig strooi
ende materialen van het slijtend gif, en de metalen roestvrij
staal en incanel te verwaarlozen zijn ten opzich~van de sig
nalen veroorzaakt door de absorptie verschillen zijn deze _ 
functies niet nauwkeurig bepaald. 
Als voorlopig resultaat zijn uit de gegevens van tabel 5-5. 
volgens de methode beschreven in sectie 5.3. de gevichtsfunc
ties Gs en ~Gs verkregen: 

Gs = 0 1 0055 eenh 1 in I per cm2 werkz.doorsnede voor strooiing 

~Gs = - 0,0035 

Uit de verhouding Ga/Gs blijkt de grote relatieve gevoeligheid 
van de oscillator voor absorpti~ verschillen!. 

Ga 
G'S = 1300. 

5.4. Bepaling van de gewichtsfuncties voor strooiing; Gs en ~Gs 
voor monsters met een diameter van 25 mm. 

De gewichtsfuncties zijn afhankelijk van de geometrie van 
het monster en de bew~ging van de monsterhouder. De correc
ties voor strooiing worden bepaald uit de monsters die in 
strooiingseigenschappen sterk verschillen, zoals polytheen, 
grafiet en aluminium .• 
De vergelijkingen voor het signaal zijn: 
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De gewichtsfuncties z~Jn dus: 

6G = s 

Tabel 5-6. 

V-(N1aa1-N2 8 a2)Ga 

(N1°s1-H2°s2) 

S-I 
0 

Metingen ter bepaling van Gs• 

monsters 1 en 2 N1 8a1-N28a2 N1°s1-N2°s2 V 

polythraluminium 0,324 112,2 3.180 
polyth .-grafiet 0,730 106,8 5,846 
polyth .-zircaloy 0,450 107,5 3,860 
caps+H20-aluminium 0.144 66,7 1 • 51 

De gemiddelde waarde Gs = 0 1 010 + 0,002 

Tabel 5-7. Metingen ter bepaling van 6Gs. 

monster 1 en 2 N1°s1+N2°s2 s 6Gs 

polyth.-polyth 1 239 0,915 0,0052 
polyth.-zircaloy 127,7 1 • 512 0,00.52 
polyth.-aluminium 120,2 1,566 0,0050 
zircaloy-zircaloy 20,4 2,06 0,0054 
grafiet-grafiet 21.9 2,03 o,oo64 

. 1 ~~ 

5.8. 

G s 

0,010 
0 ,o 12 
0,010 
0 ,o 10 

Het gemiddelde nulsignaal I wordt op 2,17 gesteld, zoals dit 
bepaald is uit de metingen get materialen met gerin~nulpunts
verschuiving. 
De gemiddelde waarde 6Gs = - 0 1 0055 ~ 0,0010. 

Met deze gegevens is het mogelijk om de strooiingscorrecties 
6V en 68 te bepalen. 
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6S = (N 1as 1+N2 as 2 ) 6Gs 

= -(N 1as 1+N2as 2 ) 0,0055 

De correcties 6V en 6S zijn voor diverse combinaties van 
monsters bepaald uit de vergelijkingen 5.9. en 5.10. 
De resultaten worden gegeven in tabel $-8. 

Tabel 5-8. De correcties 6S en 6V. 

monsters 1 en 2 N1°s1+N2°s2 N1°s1-N1°s1 6S 

polyth.-polyth. 239 - 1 , 215 
polyth.-zircaloy 128 107,5 0,657 
polyth.-aluminium 120 115,2 o,619 
polyth.-grafiet 128,7 106,7 0,708 
aluminium-zircaloy 12,7 - 7,7 0,061 
aluminium-aluminium 5,0 - 0,022 
aluminium-grafiet 12,5 - 8,5 0,069 
zircaloy-zircaloy 20,4 - 0,100 
zirca.loy-grafiet 20,2 - o,8 0,107 
grafiet-grafiet 21,9 - 0,122 
lichtwater-Al 71.7 66,7 0,394 

5. 10. 

6.V 

-
1,075 
1,152 
1,067 

-0,077 -
-0,085 

-
-0,008 

-
0,667 

De resultaten van een aantal metingen Z~Jn gecorrigeerd met de 
berekende waarden 6V en 6S van de vorige tabel. De resul
taten van de metingen in juli en oktober 1966 worden res
pectievelijk gegeven in tabel 5.9. en 5.10. 

De V-waarde is alleen gecorrigeerd in die gevallen, waarin de 
correctie een merkbare rol speelt. Het duidelijkst blijkt de 
juistheid van deze correctie in de kolom met het gecorrigeerde 
nulsignaal I 0 = S-68. De verkregen I 0 waarden zijn vrijwel 
gelijk; meer dan 60 % verschilt minder dan 0,5 % en meer dan 
90 % verschilt minder dan 1 % van het gemiddelde nulsignaal 
I 0 =2,17. 
Dit bewijst de bruikbaarheid van de toegepaste correctiemethode. 

: 



Tabel 5-9. 

code Z monster 

27-28 Al ( 1-8) 
39-41 Al ( 1-8) 
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Gecorrigeerde resultaten van de metingen ~n 
juli 1966. 

1 monster 2 s· I =S-bS V V-bV 
0 

Zr3 2,071 2. 1 3 o,650 0,727 
Zr2 2,110 2' 17 0,68 0,757 

42-43 Al+4mgr B Al(1-8) 2,154 2' 17 5 1,084 -
45-47 Zr2 
55-59 Al+4mgr 
60-62 Zr2 

' 63-64 Zr2 
65-66 Zr2 
69-70 Zl+2mgr 
71-72 Al ( 1-8) 
82-83 Al ( 1-8) 
84 graf.I 
85-86 Zr2 
87-89 Al ( 1-8) 
90-92 Zr3 
93 :pol. 
96-97 :pol. 
98-99 :pol. 

Tabel 5-10. 

code G monster 

16-17 pol. 
18-19 Al ( 1-8) 
20-21 pol. 
22-23 Zr21 
24-25 :pol. 
88-89 n2o 

Zr1 2,059 2, 16 0,036 -
B Al(1-8) 2,157 2,18 1,073 -

Zr14 2,087 2, 18 0,057 -
Zr15 2,094 2,19 0,042 -
Zr16 2,088 2, 18 0,058 -

B Al ( 1-8) 2. 168 2.19 0,531 -
Zr2 2,103 2. 1 6 o,64 0,717 
Zr2 2,122 2, 18 o,664 0,741 
graf.II 2,030 2. 1 5 - -
graf.I 2,050 2,16 2,00 2,01 
graf.I 2,102 2. 17 2,65 0,735 
Zr2 2,056 2,155 0,01 -
:pol. 0,915 2,133 - -
Al(1-8) 1,566 2,186 3,20 2,05 
Zr2 1 • 512 2. 17 3,88 2,80 

Gecorrigeerde resultaten van de metingen in 
oktober 1966. 

1 mons.ter 2 s I =S-bS V V-bV 
0 

Al{i:-f3) 1,546 2,165 3 t 16lt 2,012 
graf. 2, 103 2. 172 2,659 2,749 
graf. 1 • 481 2,189 5,846 4,779 
graf. 2 .o 57 2,164 1 • 9 64 : 1,9è2 
Zr21 1,499 2,182 3,849 2. 7 3 
Al(1-8) 1,686 2,080 1. 509 0,842 

i 



-36-

6. Onderzoek ter bepaling van het effect van slijtend gif. 

Ter verbetering en uitbreiding van de resultaten van oktober 
1965 zijn er in april 1966 opnieuvr metingen verricht ter bepa
ling van het reactiviteitserfeet van B4C korrels in een matrix 
van aluminium, 
Zowel in de produktie van de tabletten als in de analyse van de 
resultaten zijn een aantal verbeteringen aangebracht, 

6.1. De produktie van de tabletten met B4C korrels. 

code 

A 
B 
c 
D 
E 
F 

""'''"~,.,.. .... .,... ... _ 

3 

Uit de metingen in oktober 1965 is gebleken dat de effec
tieve absorptie van de diverse B4C tabletten met dezelfde 
concentratie en korrelgrootte onderling nog belangrijk kan 
verschillen, Een aannemelijke verklaring hiervoor is een niet 
homogene menging van de B4C korrels en het aluminiumpoeder; 
zodat de concentratie in het B4C.poeder, dat nodig is voor 
het sinteren van ~én tablet nog belangrijk kan verschillen. 
Voor de nieuwe serie tabletten is elke hoeveelheid B4C kor
rels en aluminiumpoeder afzonderlijk gewogen op 0,1 mgr. 
nauwkeurig. De spreiding in de meetresultaten blijkt nu aan
zienlijk minder te zijn. 
De produktie van homogene A-pillen met B4C korrels van 0-2 ~ 
is helaas mislukt door de hygroscopische eigenschappen van 
het poeder, dat daardoor samenklonterde, 
Kleine verschillen in de eigenschappen van de tabletten zijn 
veroorzaakt door het achterblijven van een geringe hoeveel
heid B4C poeder in de polytheen capsules, die dienen als meng
beker ep tijdelijk reservoir tussen wegen en persen. De dia
meters van de korrels worden bepaald uit de gemiddelde zeef
fracties. Het is echter tot nu toe niet nogelijk geweest bol
vormige B4C korrels te produceren, zoals in de berekeningen 
verondersteld wordt. Uit de sterk vergrote foto's in figuur 8 
blijkt hoe grillig het buitenoppervlak van een korrel is. 
De effectieve diameter van deze korrels is dus kleiner dan de 
gemiddelde zeeffractie. Er is getracht uit vele koordlengte 
metingen een gemiddelde excentriciteit te berekenen, door de 
korrelvorm te benaderen door een ellipsotdew 

Het lijkt een redelijke benadering om de gemiddelde excen
triciteit op a = 0 1 8 te stellen. De effectieve diameter van 
de korrels stellen we dan op 80 % van de gemiddelde z eeffract. :i.e. 
De volgende tabel geeft een overzicht van de gemeten korrel
grootten en concentraties, 

Tabel 6-1. 

zeef-
fracties 

0- 2u 
53- 62ll 
88-105ll 

200-250lJ 
300-350u 
500-590u 

Gemeten korrelgrootten, concentraties en gebruikte. 
codering. 

gem. eff, concentraties ~n mg/tablet 
diam• diam. 1 2,5 5 10 20 30 90 

1 u 1 u A1 A2 1 5 A5 A10 A20 A30 -
57 ll 46 ll - - B5 B10 B20 B30 B90 
96 u 77 u - - C5 C10 C20 C30 C90 

225 u 180 u - - D5 D10 D20 D30 D90 
325 u 260 u - - E5 E10 D20 E30 E90 
545 u 436 u - - F5 F10 F20 F30 F90 

.. ·--~··· ,_,. ___ ., •.•• ~.'"'',::"....:} :;· .~..;·:~"'.;r·--~--- .. ·-~- __ ,, 



6.2. Analyse en interpretatie van de·resultaten. 

Met de in hoofdstuk 4 beschreven calibratie van de oscillator 
is het mogelijk de verkregen meetresultaten te analyseren. 
Deze calibratie bepaling is belangrijk beter dan de calibra
tie met de eerder gebruikte boorzuurmonsters. 

- Overzicht van de resultaten en verwachte nauwkeurigheid. 

In de tabel 6.2. wordt een chronologisch overzicht gegeven 
van de resultaten 1 zoals deze verkregen zijn voor de diverse 
korrelgrootten en concentraties. De onnauwkeurigheid, die 
~oor toevallige fouten of statistische fluctuaties wordt 
veroorzaakt, kan afgeleid worden uit de veranderingen in het 
nulsignaal s. Daar de strooiingaeigenschappen van alle mon
sters gelijk verondersteld worden, zal het signaal s, dat 
voor de verschillende monsters gemeten wordt, constant zijn. 
want: 

6. 1 •. 

Veranderingen in s, die geen gevolg Z~Jn van een aangebrachte 
wijziging in de monsterhouder of elektronische apparatuur 
geven een indruk over de onnauwkeurigheid van het signaal V. 
In de laatste kolom van tabel 6.2. wordt de verandering in 
signaal s.:an die dag, ~S = S-Sgem•.~etrokken op ~et sig
naal V. T~Jdens het meetprogramma Z~Jn nog versch~llende 
wijzigingen in de apparatuur aangebracht, zodat het gemid
delde nulsignaal voor elke dag opnieuw bepaald is (zie 
sectie 5.3.) 
De gemiddelde nauwkeurigheid is ca. 1 %. Tengevolge van ~n
stabiliteiten in het begin van de meetperiode, zijn de re
sultaten in de eerste dagen minder goed. f.ietingen in latere 
perioden, na een wijziging in de batterijhouders, tonen een 
aanzienlijke verbetering in de stabiliteit van de apparatuur. 

- Invloed van drift van de reactor op de grootte van het signaal. 

De invloed van drift van de reactor is nagegaan, door voor 
enkele metingen opzettelijk via regelstaaf manoeuvres dri~t 
teweeg te brengen. Voor dezelfde monsters bleek het signaal 
ca. 2 % kleiner te worden. In het algemeen zal de invloed van 
spontane drift belangrijk kleiner zijn, dan op deze manier op
zettelijk is teweeg gebracht. 

- Verschil in effect voor de posities van de verschillende 
tabletten. 

Elk monster is opgebouwd uit een stapeling van 6 tabletten met 
een diameter en ,-een hoogte van 10mm. Door verwisseling van de 
volgorde van een tablet B30 met een aantal zuivere Al-tab letten 
is nagegaan of de verschillende posities in het monster gelijk
waardig zijn. Indien de reproduoeerbaarheid van opeenvolgende 
metingen in aanmerking wordt genomen, is er van een significant 
verschil nauwelijks sprake. Het effect van de randtabletten is, 
tengevolge van ·de verminderde zelfafscherming, iets groter dan 
het effect van de tabletten in het midden. 



Tabel 6-2. 

datum 
monstél: 

code 

25-4 B5 
C5 
D5 
E5 . F5 
E5 
8 gem 

26 BlO 
C10 
D10 
E10 
F10 
8 ,ç;em 

27 B30 
C30 
D30· 
E30 
F30 
B20 
C20 
D20 
E20 
F20 
8 .Q'em 

28 B90 
D90 
E90 
F90 
A5 
A20 
B20 
B20II 
E20II 
8.c:rem 

29 D5 
D10II 
E30 
D30 
E90II 
AlO 
A30 
8 gem 
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Chronologisch overzicht van de meetresultaten 
met een berekening van de relatieve nauwkeurig
heid 68/V voor elke meting. 

V 8 68=8-8gem 68/V % 

5,59 1 '4 8 + 0.10 + 1 • 8 
5,01 1 • 25 - 0,13 - 2,6 
4,01 1 • 34 - o,o4 - 1 '0 
3,38 1,29 - 0,09 - 2,7 
2,79 1 '44 + o,o6· + 2,2 
3,63 1 • 4 5 + 0,07 + 1 • 9 

1 • 38 

10,22 1,52 + 0.19 + 1 t 9 
9,27 1 • 16 - 0 t 17 - 1 • 8 
7,71 1 • 35 + 0,02 + 0,2 
7 t 1 1 1 • 33 - 0 
5,41 1 • 30 - 0,03 - o,6 

1 t 33 

22,68 1 ' 16 - o,o6 - 2,6 
20,24 1 '50 + 0,28 + 1 • 4 
17.68 0,98 - 0,24 - 1 '3 
16,46 1 • 34 + 0.12 + 0,7 
12,91 0,86 - 0,36 - 2,8 
17,48 1 '14 - o,o8 - o,4 
15,40 1 • 17 - 0,05 - 0,3 
13,84 1,56 + 0,34 + 2,4 
13,21 1,29 + 0,07 + 0,5 
9,63 1 • 17 - o,o5 - 0,5 

1,22 

37,75. 1 • 10 - 0,09 - 0,2 
34,72 1 • 30 + 0. 11 + 0,3 
33,56 1. 26 + 0,07 + 0,3 
28,49 1 • 14 - 0,05 - 0,2 

5,78 1 • 34 + 0,15 + 2,6 
17,68 1 • 14 - o,o5 - 0,3 
16,64 1 t 50 + 0,31 + 1 '8 
17,1~6 0,94 - 0,25 - 1 '3 
12,88 1 • 02 - 0' 17 - 1 • 3 

1 '19 

3,90 1. 27 - 0,01 0 0 
7,65 1 • 31 + 0,03 + 0,4 

16,94 1 '31 + 0,03 + 0,2 
18,00 1 '52 + 0,24 + 1 • 5 
32,15 1. 02 - 0,26 - o,8 
10. 14 1,36 + o,o8 + .o ,8 
23,38 1 • 17 - 0,11 - 0,5 

1,28 
gem.1 1 1% 
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De gewichtsfunctie over de lengte van het monster in de 
middenpositie in de reactor is dus vrij vlak. 

~ Analyse van de resultaten. 

Uit het signaal V kan de effectieve werkzame doorsnede van 
het monster berekend worden, door gebruik te maken van de 
gewichtsfunctie voor absorptie Ga, bepaald in sectie 4.2. 
Hierin is voor Ga de volgende waarde gevonden: Ga= 7,1 + 0,2 
eenheden per cm2 werkzame doorsnede voor absorptie. Alle
monsters werden gemeten ten opzich~van een monster van 
zuiver Al-poeder. De absorptie en de strooiingsverschillen 
van het a~uminium poeder in het zuivere Al-monster en~·h~t Al-monste 
met B4C korrels worden .verwaarloosd. Dus: · 

Uit de verhouding van de effectieve hoeveelheid B4C en de 
totale (in-gewogen) hoeveelheid, volgt de totale afscher
mingsfactor voor het gehele monster nl.: 

Deze zelfafschermingsfactor ftot ontstaat door de zelfaf
scherming binnen de korrels en de onderlinge afscherm~ng 
van de korrels in het monster. 

N.B. Omdat de invloed van de fluxdepressie in het omringende 
medium steeds wordt verwaarloosd, is in dit hoofdstuk 
de fluxfactor f steeds gelijk aan de zelfafschermings
factor g. (zie sect. 3.4.) 

- Vergelijking van de resultaten met berekeningen. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

De zelfafschermingsfactor van het gehele systeem van korrels 
wordt bepaald door de vorm van de korrels en de verdeling van 
de korrels in het volume. Ook al neemt men een gelijkmatige 
korrelverdeling aan, dan is het nog moeilijk om een transmissie
kans van het gehele monster te berekenen. Alleen van een bol
vormige korrel en een homogeen absorberende cylinder kan de 
zelfafschermingsfactor eenvoudig worden berekend. 

I. De zelfafscherming in een bolvormige korrel kan berekend 
worden via v&i-gelijking 3.11. 

= 3 
4y3 

waar~n y = R·. E. 
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In deze formule is de invloed van het omringende 
medium verwaarloosd. 

II. Van een homogeen absorberende cylinder kan de zelf
afscherming berekend worden• bv. met verg. 3.16. 

f cyl 
lE/2 

De gemiddelde koordlengte 1 in de eindige cylinder 
wordt gedefinieerd als: 

V = 
s = 
r = 
h = 

4v 1 = ; s 

volume 

2 r.h 
r+h 

van de 
oppervlak van 
straal van de 
hoogte van de 

cylinder 
de cylinder 
cylinder 
cylinder 

Experimenteel kan nu nagegaan worden, of het mogelijk is 
de totale zelfafschermingsfactor van het monster met een 
bepaalde concentratie B4C korrels te splitsen in een fac
tor fk voor de zelfafscherming binnen de korrels en een 
afschermingsfactor fcyl• die de invloed van de onderlinge 
afscherming van de korr~ls weerg~~f~. Deze fcyl zou dan 
bepaald moeten worden u~t vergel~Jk~ng 6.6. door de B4C 
korrels over het volume van het monster te homogeniseren. 
Indien het aantal korrels voldoende groot is, kan de homo
genisatie procedure voorgesteld worden door: 

n 
E V hom •. m = i~1 vki fki r.k 

waarin: 
r.hom = gehomogeniseerde macroscopische werkzame doorsnede 

van het monster 
= volume van het monster 
= aantal korrels 
= volume van korrel i 
= zelfafschermingsfactor van korrel ~ 
= macroscopische werkzame doorsned~ van het korrel

materiaal 

Indien alle korrels in een bepaald monster gelijk veronder
steld worden met gemiddeld volume Vk en zelfafschermings
factor fk dan geldt dus: 

r. = f ~ r. hom k Vm • k 

6.6. 

6.7. 

6. 8 •· 
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óVk = volumefractie van het korrelmateriaal ~n de cylinder. 

-De zelfafscherming van de korrel:fk• 

De totale afschermingsfactor ftot• die uit de meetresultaten 
berekend wordt via (6,4) is gegeven in tabel 6-3. Deze gege
vens zijn ook grafisch weergegeven in figuur 10 als functie 
van de totale hoeveelheid B4C en in figuur 11 als functie van 
de gehomog7niseerde hoeveelheid B4Ct volge~s 6.9. Uit de 
extrapolat1es van deze curves naar de vert1cale as worden de 
zelfafschermingsfactoren van de diverse korrels gevonden. 
H~t aantal korrels nadert dan tot nul, zodat de onderlinge 
beïnvloeding volkomen wordt geëlimineerd. 
Voor de korrelsoorten B en C met zeer veel korrels in 5 mgr 
materiaal verloopt deze extrapolatie grotendeels lineair. 
Voor de grote korrels is de onderlinge beïnvloeding reeds 
eerder te verwaarlozen, zodat deze extrapolatie tamelijk hori
zontaal verloopt. De gevonden fk waarden zijn vermeld in ~abel 
6-3. De extrapolatie nauwkeurigheid 6fk is circa 0.02. 

Vanvege het samenklonteren geven de metingen aan de A-korrels 
van 1 ~ geen reëele resultaten. 
Zovel voor de gemiddelde diameter, als voor de geschatte 
effectieve diameter, tengevolge van de onrondheid van de 
korrels, is de zelfafschermingsfactor berekend. Deze bere
kende factoren vorden vergeleken met de geëxtrapoleerde fk 
uit de metingen. De berekening heeft volgens methode 1 
(sectie 3.3.) plaats:.s·ehad,volgens.vérg. 6.5. 

Tabel 6-4. 

mon- -
ster d 
code 

B 57 ~ 

c 96 ~ 

D 225 ~ 

E 325 ~ 

F 545 ).I 

Gemeten en berekende zelfafschermingsfactoren 
van de korrels. 

deff fk (d). fk(deff) fk(exp.) 

46 ~ 0.842 0.87 0.85 
77 ).1 0.760 o.8o 0.76 

180 ll 0. 57 o.6o 0.58 
260 ~ 0.47 0.53 0.52 
436 ll 0.34 o.4o o.4o 

De resultaten Z~Jn ook te vinden in figuur 14. De overeen
stemming is goed. Vooral voor de kleinere korrels. Uit tabel 
en curve is af te leiden dat de onrondheid vooral bij de 
grote korrels E en F een rol blijkt te spelen. 

- De afschermingsfactor van de cylinder fcyl• 

Uit de berekende'totale afschermingsfactor ftot en de geëx
trapoleerde zelfafschermingsfactor fk 1 van de korrel, kan de 
afschermingafactor van de korrels onderling berekend worden. 

6.10. 
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Tabel 6-3. Analyse van de meetresultaten aan slijtend gif. 

code V cm2 cm2 
ftot fk f cyl f k* cm 

effect totaal ~~tfta- tot a a~ o ~e 

A1 0,996 0,140 0. 199 0,703 
A2,5 2,60 0,366 0,497 0,736 
A5 5, 78 o,814 0,994 0,819 
A 10 10,14 1,1~28 1,99 0,717 
A20 17,68 2,516 3,98 o,632 . 
A30 23,38 3,293 5,97 0,552 

B5 5,59 0,787 0,994 0,792 0,931 0,845 
B10 10,22 1,439 1. 99 0,723 0,850 1 ,69 
B2ÖI 17,48 2,462 3,98 o,618 0,728 3,38 
B20II 17,46 2,4 59 3,98 o,618 0,728 3,38 
B20 16,64 2,344 3,98 0,598 0,85 0,692 3,38 
B30 22,68 3,194 5,97 0,535 0,692 5,07 
B90 37,75 5,317 17.90 . 0,297 0,349 15.21 

C5 5,01 0,706 0,994 0,710 0,934 o, T55 
C10 9,27 1,306 1 • 99 o,656 o,863 1. 510 
C20 15,40 2,169 3,98 0,545 0,76 0,717 3,020 
C30 20,24 2,851 5,97 0,478 0,629 4,54 
C90 37,05 5,219 17,90 0,292 0,384 13,60 

D5 4,01 0,565 0,994 o,s68 0,979 0,58 
D5 3,90 0,549 0,994 0,552 0,952 0,58 
D10 7,71 1,086 1. 99 0,546 0,941 1 t 1 5 
D10II 7,65 1. 078 1. 99 0,542 0,934 1 , 1 5 
D20 13,84 1,949 3,98 0,490 . 0 '58 0,854 2,30 
D30 17,68 2,490 5,97 0,417 0,719 3. 46 
D30 18,00 2,535 5,97 0,425 0,733 3,46 
D90 34,72 4,890 17,90 0,273 0,471 10.38 

E5 3,63 0. 511 0,994 0,514 .0,988 0,52 
E10 7. 11 1 • 001 1 • 99 0,503 0,967 1 t 0 3 
E20 13,21 1 t 860 3,98 0,467 0,898 2 ,o6 
E20 12,88 1,814 3,98 o,456 0,877 2 ,o6 
E30 16,46 2,318 5,97 0,388 0,52 0,746 3. 1 0 
E30 16,94 2,386 5,97 o,4oo 0,769 3,10 
E90 33,56 4.727 17,90 0,264 

I 
0,508 9,31 

E90II 32,15 4,528 17,90 0,253 0,486 9,31 

F5 2,79 0,393 0,994 0,395 0,987 o,l+o 
F10 5,41 0,762 1,99 0,383 0,957. o,ao 
F20 9,63 1 • 36'5 3,98 0,343 o,4o 0,857 1. 60 
F30 12,91 1,818 5,97 0,305 0,762 2,39 
F90 28,49 4,013 17,90 0,224 0,560 7. 1 6 . 
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Deze factor fcyl kan beschouwd worden als de zelfafscher
ming van een cylindertje voor de gehomogeniseerde hoeveel
heid B4C volgens (6.9). 
De resultaten van de uit ( 6. 10} berekende factoren f , 1 zijn 
te vinden in tabel 6-3 en grafisch weergegeven in dêcf1guren 
12 en 13. 
In figuur 12 is de getekende curve re berekende zelfafschermin gs
factor volgens (6.6) van een homogeen absorberende cylinder. 
De verkregen meetresultaten kunnen, voor niet al te kleine 
B4C concentraties goed ge!nterpreteerd worden als de afscher
mingsfactoren van de gehomogeniseerde hoeveelheden. 
V?or kleine B4C concentraties is het aantal korrels voor de 
grote diameters nog klein. Aangenomen wordt dat.de onderlinge 
be!nvloeding dan te verwaarlozen is (zie figuur 13). 
Dit blijkt ondermeer uit de gegevens van tabel 6-5, waar 
voor de B4C concentratie van 5 mgr per tablet, het aantal 
korrels per cm3, de totale korreldoorsnede per cm3 en de ge
middelde korrelafstand is berekend. 
Voor 5 mgr per tablet is bijvoorbeeld de totale korreldoor-
snede van alle korrels in een cm3 voor korrel F slechts 0,09 cm2. 
Van een onderlinge beïnvloeding kan dan nauwelijks sprake zijn. 

Tabel 6-5. 

code d 

B 57 j.l 

c 96 j.l 

D 225 j.l 

E 325 j.l 

F 545 j.l 

Gegevens over de korrels, voor een concentratie 
van 5 mgr/tablet. 

N 
korrels p totale gemiddelde 
cm3 doorsnede korrelafst • 

v.d.korrels 

36000 o.BB 2 o.4 cm2 mm 
7500 0.52 cm2 0.7 mm 

530 0.20 cm2 o.B mm 
19 5 0. 16 cm2 2.3 mm 

41 0.09 cm 3.9 mm 

- Vergelijkin5 van gemeten en berekende opbrandeffecten. 

Er zijn tot dusver slechts twee korrelgrootten gedurende ~~n 
cyclus in de HFR bestraald. Dit zijn de korrels C (96 J.l). en 
E (325 }.1}. De totaal geïntegreerde neutronenflux op de be
stralingspositie in de HFR voor een cyclus is ca. n.v.t. 
"'2.1021. 

In een rekenprogramma is het opbrandeffect voor eenzelfde 
cyclus berekend voor het spectrum van de HFR en voor een 
Maxwell spectrum. 
De verhouding van het totale absorptie effect, na en voor de 
bestraling y,is in verschillende periodengemeten. De volgende 
tabel geeft deze resultaten en ter vergelijking ook de bere
kende resultaten foor de twee spectra. 
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Tabel 6-6. Gemeten en berekende opbrandeffecten. 

datum Yc YE 
(96 ~) (325 ~) . 

gemeten 

aug. 1964 0,505 0,731 
feb. 1965 0,487 0,755 
nov. 1965 0,488 0,722 
gemiddeld 0 1 493 0 1 736 . 
berekend 

HFR spectrum 0,508 0,743 
Maxwell 

spectrum 0,52 0,77 

Er is een goede overeenstemming tussen de berekende en ge
meten opbrandeffecten. Zoals te verwachten is de overeen
stemming met het HFR spectrum het beste. 

; 

• 



•· 
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7. Zuiverheidsmetingen aan constructiematerialen. 

7.1. De bepaling van de nucleaire eigenschappen van verschillende 
referentiemonsters. 

De LFR monsteroscillator heeft een grote gevoeligheid voor 
verschillen in ~rkzame doorsneden van de monsters. Zoals 
reeds eerder beschreven heeft de monsterhouder twee monster
posities, die zich afwisselend in het centrum van de reac
torkern bevinden, waar de neutronenflux maximaal is. Om de 
absolute eigenschappen van een onbekend monster te meten, 
is het noodzakelijk dat de eigenschappen van het referentie
monster nauwkeurig bekend zijn. In verband met correcties 
voor strooiing heeft een standaard referentiemonster van het
zelfde materiaal, als het onbekende monster, de voorkeur. 

Aangezien er voor de materialen zircaloy, roestvrijstaal en 
incanel geen standaard monsters met nauwkeurig bekende samen
stelling beschikbaar waren, zijn er twee wegen gevolgd om · 
voor deze metalen een secundair standaard te calibreren. 

1. Calibratie ten opzichte van een zuiver aluminium standaard 
monster van een zeer nauwkeurig bekende samenstelling en 
zuiverheid en met dezelfde afmetingen als het te calibreren 
secundair standaard. Bij deze meting moet er een correctie 
gemaakt worden, voor het verschil in strooiingaeigenschappen 
van beide monsters. De correctie bepaling is beschreven in 
sectie 5.4. 

2. Calibratie van een monster van hetzelfde materiaal (zelfde 
ingot) als het secundaire standaard?ten opzichte van de 
standaards die in gebruik zijn op het kerncentrum te Fontenay 
aux Roses in de zot reactor (EL I). 

7.2. Interpretatie van de metingen. 

Om het absorptie effect van het onbekende monster in een ther
mische spectrum te verkrijgen moeten er enige correcties ge
maakt worden op de gemeten signalen. Deze zijn~ 

1. Een strooiingacorrectie voor verschil in strooiingaeigen
schappen van beide monsters. 

2. Een correctie voor resonantie absorptie. 
3. Een correcti~ voor fluxdepressie van elk monster. 

7.2.1. De strooiingscorrectie. 

De strooiingscorrectie,bepàald in sectie 5.4. voor het 
25 mm systeem, is alleen van invloed bij die metingen 
waarin de strooiingaeigenschappen groot zijn en boven
dien belangrijk verschillen. Voor de zuiverheidsmetingen 
aan de genoemde metalen is dit alleen voor zircaloy van 
belang. 
De met de gewichtsfuncties uit 5.2. en 5.3. berekende 
correcties op het gemeten signaal V zijn; 
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25 mm szsteem: 

aluminium - zircaloy llV = - o.o77 ( :1:! 1 1 % van V) 

12 mm szsteem: 

aluminium - roestvrijstaal llV = o.o3 (<0,3 % van V) 
aluminium - inconel llV = o.o4 (<0.3 % van V) 

1~2.2. De resonantie absorptie correctie. 

Het neutronenspectrum in het centrum van het verticale 
kanaal VC in de LFR is bepaald uit metingen van cadmium
verhoudingen met folies van goud 1 indium 1 koper en man
gaan. 
Hèt spectrum wordt volgens de Westcott conventie g~karak
teriseerd1 waarin de effectieve werkzame doorsnede van 
de materialen wordt geschreven als: 

ao = 
g = 
r = 
Ir = 
ft = 
fr = 
Tn = 
To = 

.4 
11' 

1!... I To .r. r 

= ft.g.a + f .a I o r r 7. 2. 

de 2200 m/sec werkzame doorsnede voor absorptie 
temperatuur correctiefactor volgens Westcott conventie 
epithermische index van het spectrum 
resonantie integraal voor het monster materiaal 
zelfafschermingsfactor · voor thermische neu-
tronen 
zelfafschermingsfactor voor snelle neutronen 
neutronentemperatuur 
293° K. 

De gemeten a-factor in het centrum van kanaal VC is: 

De correctie voor de afwijking van de moderator temperatuur 
van 2930 K kan voor de LFR in VC verwaarloosd worden en g 
is dan gelijk aan: 

g = 1 • 0.0. 

De zelfafschermingsfactoren fr voor resonantieabsorptie 
zijn berekend met het rekenprogramma ZUT 1 dat ontwikkeld 
is door Nerdheim (ref. 2). 
De berekeriingen werden verricht te Fontenay aux Roses (Fr.) 
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7.2.3. De correctie voor de fluxdepressie door elk monster. 

De zelfafschermingsfactoren ft voer de cylindervormige 
monsters zijn berekend met de formules 3.21 of 3.16 1 

die onderling goed overeenstemmen. 
Voor het omringende medium van lucht en grafiet is de 
invloe~ van de fluxdepressie buiten het monster vrij
wel te verwaarlozen. 
De fluxfactoren zijn dus gelijk aan de berekende zelf
afschermingsfactoren. 

7.3. De calibratie van de secundaire standaards. 

7.3.1. Berekening van totale werkzame doorsnede voor absorptie 
van de primaire aluminium standaards. 

Het primaire aluminium standaard kan in alle metingen 
als referentie monster gebruikt worden. Het heeft ech-
ter vele voordelen om een van de te meten _;monsters als se cun
dair standaard te hanteren na een zorgvuldige bepaling 
van zijn werkzame doorsnede voor absorptie. 
De twee grote voordelen zijn: 

a. kleine verschillen in absorptie tussen twee monsters 
van hetzelfde materiaal die zeer nauwkeurig gemeten 
kunnen worden. 

b. de strooiingacorrectie is essentieel nul als de beide 
monsters dezelfde strooiingaeigenschappen hebben. 

De absorptie eigenschappen van het zeer zuivere aluminium ku 
nen nauwkeurig berekend worden. De werkzame doorsnede van 
het aluminium a 0 = 233 mbarnis gemeten in de ZOi ~eactor. 
Deze waarde is goed in overeenstemming met de gepubli-
ceerde BNL werkzame doorsneden. 
De resultaten van deze berekening zijn te vinden ~n sec tie 
4.2. en sectie 4.3. 

7.3.2. Bepaling van het secundaire zircaloy-standaard door ver
gelijking met zuiver Al-standaard in de LFR. 

Uit het signaal V kan de microscopische werkzame door
snede via (2.6.) afgeleid worden: 

V= N1 (fto +f ai ) 1-N2 (fto +f ai ) 2 G + 6V oa r r oa r r a 
v = (N 1oa 1 - N2oa2 )Ga + llV 7. 3. 

7. 4. 

waarin voor deze meting: 
a = effectieve werkzame doorsnede van het zircaloy 

a2 monster 
a = effectieve werkzame doorsnede van het aluminium 

a1 monster 
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aantal atomen aluminium, respectievelijk 
zircaloy monster 
gewichtsfunctie voor absorptie 
(N 1os 1-N2as 2 )Gs• strooiingscorrectieterm 

gemeten verschil 1 gecorrigeerd voor strooiing. 

Het absorptieverschil tussen aluminium en zircaloy kan 
direkt (R) of indirekt (NR) via een derde monster ge
meten worden. 
Een overzicht van de resultaten wordt gegeven in de 
volgende tabel: 

Tabel 7-1. Metingen ter bepaling van V (Al-Zr) 

code V code V 

Z27-28 0,650 R G12-13 0,682 R 
Z39-41 o,68o R G26-28 o,670 R 
Z71-72 0,640 R G42-43 0,697 R 
Z82-83 o,664 R G43-44 o,676 R 
Z85-89 o,6so NR G107-108 0,670 R 
Z96-99 o,68o NR G108-110 o,687 R 

gemid. gemid. 
Al(1-8 )- o,661 Al(1-8)- o,682 

Zr2 Zr21 

Het secundaire standaard is Zr21; daarom wordt het 
resultaat van V (Al~-8)- Zr2) gecorrigeerd met het ver
schil tussen Zr2 en Zr21. 

V (Zr2-Zr21) = 0 1 032 (gemiddelde van 3 metingen) 

Dit geeft: 

Z metingen (juli 1966)Al&-8)- Zr21 = 0,693 

G metingen (okt. 1966)A~1-8)- Zr21 = 0,682 

Het gemiddelde: V = 0,687 + 0,005 
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N1°a1 f1N1oa.1 0,4079 2 (sect. 7.3.1.) = = cm 

N2 = 1,2727.1024 berekend uit gewicht 

G = 6,7 (se ct. 4.3.) a. 
I:!. V = - 0,077 (sect. 5.4.) 

zodat: 

a = (0,408 - 0,687 + 0~077 1024 • a2 1,2727 1,2727 x ,7 

(0,321 0,089 ) 1024 2 232 mbarn = - • cm = 

Dit is de effectieve werkzame doorsnede voor absorptie 
in het neutronen spectrum va.n het kanaal VC in de LFR. 
Voor de bepaling va.n de thermische werkzame doorsnede 
zijn nog twee correcties nodig. 

- Resonantie absorptie correctie. 

De zelfafschermingsfactor voor resonantie absorptie rr 
is berekend met het programma. ZUT. Voor deze monsters 
met een resonantie integraal Ir= 1,1 barn, volgt voor 
fr = 0.36. 

fr.IR = 0 1 396 barn 

Met de gemeten Westcott factor a = 0,055 wordt de cor
rectie voor resonantie absorptie~ 

b.o = af .I = 0,022 b r r r 

dus: 

- Zelfafschermingsfactor voor thermische neutronen. 

De zelfafschermingsfa.ctor voor thermische neutronen is 
berekend door de formule uit sectie 3.2. 
Voor de zircaloy monsters met een diameter va.n 25 mm en 
een hoogte van 60 mm geldt: 

= 0,989 

dus: ; 



-50-

Het borium equivalent van het zircaloy standaard 1s 
dus: 

Zr21 standaard ~ 0,2698 
~ 6,37 
~ 33 

2 cm 
mgr nat.B 
ppm B.E. 

7.3.3. Bepaling van het secundaire roestvrijstaal standaard 
door vergelijking met Al-standaard in de LFR. 

Het secundaire roestvrijstaal monster heeft een veel 
grotere werkzame doorsnede voor absorptie dan het zir
caloy monster. Daarom worden deze monsters gemeten in 
de afmetingen van 12 mm en 60 mm hoog. De oscillatie 
metingen zijn verricht ten opzichte van het zuiver Al 
standaard en ten opzichte van het Al + 36 mgr nat. B 
standaard. 

De eerste meting geeft een groot verschil signaal en 
daarom is het resultaat sterk afhankelijk van de nauw
keurigheid van de gewichtsfunctie Ga• De tweede meting 
geeft een klein verschil signaal en in dit geval hangt 
de nauwkeurigheid vooral af van de gegevens van het 
Al + 36 mgr nat. B standaard, dat geleverd is door het 
Centraal Bureau voor Nucleaire Metingen te Geel. 

Resultaten van de metingen: 

monster 1 en 2 signaal V absorp. vers ch.il m 

1e 

2e 

10,29 
roestvrijstaal - zuiver Al 10,31 145,1 

roestv.st. - Al+36 mgr B 0,212 1. 58 

Voor de bepaling van het absorptieverschil wordt de 
gewichtsfunctie Ga= 7,1 eenh. in V/cm2 genomen, zoals 
bepaald in sectie 4.2. 
Met de gegevens van beide Al monsters, uit tabel 4.2. 
volgt hieruit voor het ReV.s. monster: 

v, 2 
1e: R.v.s. = ~ + Noa Al(1-3) = 145,1 + 9,76 = 154,9 mm 

a 

2e: R.v.s~ = Noa(Al+36mgr B)= 1,58.+ 148,8 = 150,4 

Het gemiddelde van beide methoden is 153 2 .:!:. 2 mm • 

2 mm 
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- Correctie voor strooiing. 

Deze correctie is te verwaarlozen ten opzichte van het 
gemeten absorptie verschil van de monsters. 
6V ~ 0,03, dus kleiner dan 0 1 3 % van het signaal V. 

Correctie voor resonantieabsorntie. 

De correctie voor resonantie absorptie voor roestvrij
staal is vrij klein met betrekking tot de thermische 
absorptie. 
Met I = 1 1 1; ~ = 0,485 en a= 0,055 gee~t dit voor r r 

6o ~ 30 mb r 

Correctie voor zel~a~scherming. 

Een iteratieberekening van de zel~a~schermings~actor 
volgens ~ormule 3. 21 voor een cylindertj e van 60 mm hoog 
en 12 mm diameter gee~t als resultaat: 

~t = 0,841 

... 
(J 

a1 ... 
N1 (J = --a2 N2 

(N a - Y=..ê!..) = 
1 a 1 G a 

V-6V 

N2Ga 

153 
2 mm 

gewicht 
N2 

= 53,237 gr 
4 = 0 1 5744.102 atomen (gebaseerd op 

AFe = 55,85) 

= 153.10-
2 

0,5T44.1o 24 = 
2,66 b 

~(J 
... 

6o = (J -a2 a2 r 

= 2,66 0,03 = 2,63 barn 

(J = 2 1 63 = 2 1 63 = 3,13 b 
a2 ~t o,841 

Het borium ~quivalent van het roestvrijstaal standaard 
is dus: 

RVS standaard w 1,80 
.., 4?,5 
.., 798 

2 cm 
mgr nat. B 
ppm B.E. 
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7.4.3. Bepaling van het secundair ineenel-standaard door 
vergelijking met Al-standaard in de LFR. 

1e 

2e 

3e 

-

Het inconel monster heeft evenals het roestvrijstaal 
monster een grote werkzame doorsnede voor absorptie. 
Ook dit monster wordt gemeten in het 12 mm systeem. De 
oscillatiemetingen zijn verricht ten opzichte van het 
zuiver Al standaard en de Al standaards met 9 en 36 
mgr nat. B. 

Resultaten van de metingen. 

monsters 1 en 2 signaal V absorp.verschil mm2 

inconel - zuiver Al ( 1-3) 13,70 189 
13. 19 

inconel - Al + 9 mgr B 10,99 155 

inconel - A- + 36 mgr B 3,342 47 

Voor de bepaling van het absorptieverschil wordt de 
gewichtsfunctie Ga= 7,1 eenh. in V/cm2 genomen, zoa~s 
bepaald in sectie 4,2, 

Met de gegevens van de Al-standaards uit tabel 4-2, volgt 
hieruit voor het inconel monster: 

1 e: INC = V1/Ga + No (Al1-3) a = 189 + 9,8 = 198,8 mm 

2e: INC = V2/Ga + Naa(Al+9 mgr B) = 155 + 46,5 = 201.5 mm 

2 

2 

3e: INC = V3/Ga + No (Al+36mgr B) = 47 + 148,8 = 195,9 mm2 
a 

Het gemiddelde van deze metingen l.S 199 + 2 mm2 • -
Correctie voor strooi ins• 

Deze correctie is ook voor inconel te verwaarlozen ten 
opzichte van het gemeten absorptie verschil. 
~V ~ o,o4, dus kleiner dan 0,3 % van het signaal V. 

- Correctie voor resonantie absorptie. 

De resonantie absorptie v·oor inconel is klein ten opzichte 
van de thermische absorptie. 
De correctie ~a = 40 mb in het spectrum van de LFR. r 

~ar = afr.Ir• waarin a = 0,055 

fr = o,44 

Ir= 1,7 
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- Correctie voor zelfafscherming. 

Uit een (iteratie}berekening van de zelfafschermings
factor volge.ns fo:nnule 3. 21 voor deze monsterafmetingen 
volgt: 

ft = 0,787 

N1aa1 V-AV 
a = 

- N2Ga a2 N2 

met de volgende gegevens~ 

gewicht = 55 1 816 gr 
4 N2 = 0,5727.10 2 atomen (gebaseerd op ANi= 58 1 71) 

:tta a2 

= 199 
2 mm 

= 0.5727.1o2tJ: = 3,47 b 

.... = a -a2 A a 
r 

= 3,47 o,o4 = 

3,43 
= 0,787 = 

3,43 b 

4,36 b 

Het borium equivalent van het incanel standaard is dus: 

inconelstandaard m 2,50 cm2 
m 59 mgr nat.B 
co 1057 ppm B.E. 

7.3.5. Calibratie door vergelijking van onze standaard 
monsters met primaire standaards in Fontenay aux 
Ros es. 

Om de juistheid van de calibratiemetingen in de LFR te 
verifiëren. zijn monsters van hetzelfde materiaal geme
ten met de Franse monster oscillator in de ZOE reactor 
te Fontenay aux Roses. De monsters, die met de ZOE 
oscillator gemeten zijn, zijn plaatvormig en hebben de 
volgende áfmetingen; 

zircaloy monster -
~oestvrijst. " 

235 
144 

aluminium " - 120 
incanel · " 100 

x 43 
x 33 
x 75 
x 32 

x 8 mm 
x 0 1 5 mm 
x 5 mm 

gew. 
" 
" 

x 0 1 25 mm. " 

283 gr 
18 1 56 gr 

122 gr 
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De resultaten van deze metingen zijn:(zie ref, 4): 

azr = 207 
a Al = 229 . 
aRVS= 3,04 
a. = J.nconel 

.:!:. 3 mb 
+ 3 mb 
+ o,o4 b 
nog niet bekend 

Bij de vergelijking van de resultaten moet het spectrum 
verschil in aanmerking worden genomen. De a-factor in 
het oscillatiekanaal in de ZOE reactor is: 

aZOE = 0,008 + 0,001 en in de LFR 

aLFR = 0 1 055 .:!:. 0,003 

Bij de resonantie absorptie correctie wordt alleen een 
correctie in rekening gebracht voor de bekende legerings
componenten. De opgegeven microscopische werkzame door
sneden bezitten dus nog een resonantie bijdrage van de 
onbekende resonantie absorbers. 
De verkregen waarden in de LFR zullen steeds een enigs
zins hoger resultaat geven. Als er rekening wordt gehou
den met een hafnium gehalte van 100 ppm, dan kan het re
sultaat van de meting in ZOE omgerekend worden voor het 
LFR spectrum. 
Uit vele analyses van zirconium blijkt dat een schatting 
van 100 ppm hafnium~f minderl zeer reäel is. 

a = a + a6I 
m c 

a = spectrum index 
6Ic = resonantie integraal van de verontreiniging 

Na de diverse correcties zal men het onbekende verschil 
in resonantie absorptie dus overhouden. 

Voor 100 ppm hafnium geldt een resonantie integraal van 
106 mb dus: 

aLFR - aZOE = 106 (0,055 - o,oo8) ~ 5 mb 

Na de correctie wordt het volgende resultaat verkregen~ 

a (. . 
1
; ) gemeten in LFR a zJ.rca oy = 212 mb 

a ( • 1 )na correctie in ZOE = 208 + 5 = 213 mb a zJ.rca oy 

Dit betekent dus een uitstekende overeenstemming. 
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Op soortgelijke wijze kan men een verschil in de 
gemeten waarden voor roestvrijstaal verklaren: 

ORVS gemeten in LFR = 3,13 b 

oRVS gemeten in ZOË = 3 1 04 b 

Als primaire standaards worden in Frankrijk zwaar 
water monsters gebruikt met een bekend borium gehalte. 
Deze primaire standaards zijn ook geleverd door het 
Centraal Bureau voor Nucleaire Metingen van Euratom 
te Geel (België.) 

7.3.6. Nauwkeurigheid van de standaard monsters. 

De nauwkeurigheid van de standaard monsters kan berekend 
worden uit de afzonderlijke nauwkeurigheden van de vol
gende stappen: 

1. ·.werkzame doorsnede van het aluminium. 

2. 

(Al) = 233 + 3mb+ö
1

(Zr) = + 2,0 % - 0, 1 % ö 1 (RVS) = + 
ö 1{INC) = + 0. 1 % 

calibratie met borium monsters. 

Het boriumgehalte is niet zeer nauwkeurig bekend, 
maar uit de overeenkomst in de resultaten van de Ga 
bepaling wordt de volgende nauwkeurigheid berekend. 
25 mm ~: G = 6,7 + 0,2 + ö2 (Zr) = + 1,3% 
12 mm ~: Ga= 7 1 1 + 0 1 2 ö2 (RVS)= + 2,7 % 

a ö2 (INC)= + 2,7 % 

3. Strooiingscorrectie 6V. 

4. 

5. 

25 mm ~: G = 0,010 + 0,002 
AVs = 0,077 + 0,015 + ö ( Zr) = !. 0,9 % 

12 mm ~: G = o,oo5 ö 3 (RVS) = p.m. 
6Vs < 0,03 ö~ (nw) = p.m. 

Resonantie absor~tie correctie. 

a = o,055 + o,oo3 + ö (Zr) = ·+ 2 % 
% ó~(RVS) -(f I )±10 geschat = + 0,2 % r r - u! o4 (INC) = + 0,2 /0 

Nauwkeuri~heid van het meetresultaat v. 

Deze n~uwkeurigheid is sterk afhankelijk van het aan
tal metingen. Voor de gemeten monste~s is deze voor- . 
lopig: 
óV (zircaloy) = + 
ÖV (RVS) = + 
&v (inconel) = + 

o,005+ö
5

(zr) = + o,a % 
0,02 ö

5
(RVS) = + 0,2 % 

0 1 1 ö
5

(INC) = ~ 1 1 0% 
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6. De nauwkeurisheid van de zelfafschermin~sfactoren. 

ft( Zr) = 0,989 + 0,001 -+ ö6 (zr) = + 0, 1 % -:fb( RVS) = o,841 + o,oo4 ö6 (RVS) = + o,4 % -ft( HTC) = 0,787 + o,oo4 ö6 (INC) = + o,4 % 

Na combinatie van de onnauwkeurigheden van de samen
stellende termen, onder de aanname dat deze onafhan
kelijk van elkaar zijn: 

ó totaal ='~ 02 
1 

+ ö2 
2 + 02 

3 + ö2 
4 + ö2 

5 + ö2 
6 

= + 3.2 % zircaloy - 2,8 % roestvrijstaal = + -= + 2,9 % inconel 

Conclusie voor de bepaalde secundaire standaards. 

zircaloy a = 213 + 7 mb 
roestvrijstaal a 3 t 13 + 0,09 b a = 
inconel a 4,36 - 0 t 13 b a = + a 

Uitgedrukt in ppm B.E. 

zircaloy = 33 + 1 ppm B.E. -roestvrijstaal = 7:98 + 22 ppm B.E. 
inconel = 1057 + 31 ppm B.E. 

.. .. 

Met deze standaard monsters is het mogelijk om de 
verschillen tussen de monsters zeer nauwkeurig te meten. 
Deze nauwkeurigheid wordt vooral door het aantal metin
gen bepaald. 
Voor twee metingen in 90 minuten worden de volgende 
nauwkeurigheden geschat: 

zircaloy ö(6a) = + 2 mb 
roestvrijstaal ö(6a) = + o,o4 b 
incanel ö{6a) = + o,o4 b 

(+ 0,3 ppm B.E.) 
(+ 10 ppm B.E.) 
<!: 10 ppm B.E.) 

Met name de goede overeenkomst met de resultaten in ZOE 
(Fr.) geeft het vertrouwen dat de nauwkeurigheid van de 
stand~ard monsters in feite nog beter zal zijn. 

; 
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8. Zuiverheidsmetingen aan U02 splijtstof. 

8.1. Vergelijkingen van metingen aan splijtstof en constructie
materiaal. 

De bepaling van het borium equivalent van splijtbaar mate
riaal is meer gecompliceerd• dan dat van de constructie 
materialen. omdat er twee verschillende effecten zijn: de 
absorptie van thermische neutronen en de produktie van 
splijtingsneutronen~ De invloedfunctie van splijtingsneu
tronen en thermische neutronen is niet gelijk. De verhou
d±ng van beide invloedfuncties wordt gedefinieerd als: 

reactiviteitserfeet veroorzaakt door emissie van een 
= splij tingsneutron 8 w reactiviteitserfeet veroorzaakt door absorptie van • 1 • 

een thermische neutron 

Deze verhouding hangt af van de meetpositie in de kern; in 
het algemeen is w kleiner dan 1. 

De absorptie van thermische neut~onen is evenredig aan 
aar + aai• de emissie van splijtingsneutronen is evenredig 
aan naar• Als het invloedverschil in rekening wordt geb~acht 
dan is de equivalente werkzame doorsnede: 

a = a f (1-wn) + a • eq a al. 

aaf = absorptie werkzame doorsnede van de splijtstof 
a . = absorptie werkzame doorsnede van de verontreinigingen al. 

Deze equivalente werkzame doorsnede voor absorptie kan dus 
positief of negatief zijn. afhankelijk van de verrijkinga
graad van de splijtstof. Het is echter niet mogelijk om met 
de globale reactoroscillator het effect van de verrijking en 
de verontreinigingen te scheiden. 
Alleen als de verrijking nauwkeurig bekend is, bijvoorbeeld 
door middel van een massaspectrometerbepaling, is het moge
lijk om uit de oscillatie metingen het borium equivalent van 
de verontreinigingen te bepalen. 

8.2. De bepaling van de effectieve verrijkingsgraad. 

8.2-

De effectieve verrijking van een bepaald monster is gelijk aan 
de verrijking van een overeenkomstig zuiver monster, dat het
zelfde reactiviteitserreet veroorzaakt. Het verschil tussen 
effectieve verrijking en werkelijke verrijking wordt veroor
zaakt door de aanwezige onzuiverheden. 

Het is nu mogelijk om met behulp van een serie zuivere standaard
monsters voor deze reactoroscillator, het borium equivalent als 
functie van de verrijking te bepalen. Hierbij moet gecorrigeerd 
worden met het borium equivalent, dat veroorzaakt wordt door 
een bekende concentratie verontreinigingen in de zo zuiver mo
gelijke standaard monsters. 
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Omgekeerd is het moge~ijk om uit het gêmeten borium equi
va~ent van 'n. onbekend monster • via deze ca~ibratie • 'de 
effectieve verrijking te bepa~en. De eventuee~ aanwezige 
verontreinigingen in het onbekende monster zijn dan te be-. 
pa~en uit het verschi~ tussen de werke~ijke verrijking, 
bepaa~d met de massaspectrometer, en de effectieve ver
rijking, bepaald uit de oscillator metingen. 

8.3. Calibratie voor splijtstofstandaardse 

Voor de calibratiebepaling zijn metingen verricht aan mon
sters met de verrijkingsgraden van respectievelijk 0,~6; 
0,71; 1,55; 2,37; 2,54; 2•68; 3,19 en 3,88 %. 
Deze monsters hebben de volgende metallurgische eigen
schappen: 

o/u verhouding 
verontreiniging 

verrijking 

bepaald uit titrimetrische analyses < 2,003 
bepaald uit emissie spectroscopische ana~yses. 
borium equivalent ca. 0,2 ppm B.E. 

~ bepaald uit massa-spectroscopische ana~yses, 
nauwkeurig binnen ~ 0,015 % 235u. 

De cylindervormige splijtstofmonsters hebben een diameter 
van 10 mm en een hoogte van 60 mm. Ze zijn verpakt in zuivere 
Al-capsules met in- en uitwendige diameter van 10, respec
tievelijk 12 mm (zelfde capsules als voor het slijtend gif). 
Alle monsters zijn gemeten ten opzichte van het standaard uit 
lot I van 2,54 %, terwijl dit standaard gemeten werd tegen 
het zuivere Al-standaard. 

De onbekende monsters van Lot II en lot III zijn zowel .geme
ten ten opzichte van het standaard lot I als ten opzichte van 
het zuivere A~-standaard. Na correcties voor de totale werk
zame doorsnede van het Al-standaard en de Al-capsules stemmen 
beide metingen zeer goed overeen. 
Daarom wordt verondersteld dat de invloed van strooiing of 
andere verstorende effecten op de grootte van het signaa~ zijn 
te verwaarlozen. Het signaal kan, door de factor Ga• uitgedrukt 
worden in een totale yerkzame doorsnede, die het aantal een
heden per effectieve mm2 absorptie geeft. 

- De calibratie van de oscillator. 

De gewichtsfunctie voor absorptie is bepaald met de in hoofd
stuk 4 beschreven standaard monsters. Daar de metingen aan 
splijtstof verricht zijn, nadat er enkele wijzigingen in de 
apparatuur waren aangebracht,. wordt voor Ga een iets andere 
waarde gevonden, dan werd vermeld.(sect. 4.2.). 

Tabel 8-1. Resultaten van de metingen (december 1966). 

standaard III standaard IV 
Al + 2,40 mgr B (type 424) Al + 9,00 mgr B (type 425) 

code meting V code meting V 

d 12-13 0 '67 11 d 8- 9 ~·t%~ d 5~-5.9 &•gg~ d 36-37 
d 5 -Go d 68-69 2:4oo 
gemiddeld o:664 ~1~~=~~0 ~·tt~~ 
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= 10 1 06 mm2 voor standaard III (sect. 4.2.) 
2 = 36 1 79 mm voor standaard IV (sect. 4.2.) 

Voor de gewichtsfunctie voor absorptie wordt nu gedefini
eerd: 

G a = 0 1 066! 0,002 eenheden I per mm2 werkzame door
snede voor absorptie (dec. 1966). 

- De correctie voor de Al-standaard en de Al-capsule. 

De correctie voor het Al-standaard is berekend in (sect. 4.2.) 

N1oa (Al1-3) = 9,76 mm2 

De correctie voor het Al-capsule is berekend uit het gewicht: 

2 mm 

- De çorteçtie voo~ zelfafscherming. 

De zelfafscherming van deze splijtstofmonsters is berekend 
volgens de theorie van Amouyal en Benoist uit de botsinga
kansen volgens het model van Case, Placzeck en Hofmann (zie 
sectie 3.2.2). 

f = 
1 

I:a P 
1 +- • --!...C.

I:t 1-Pc 

(gecorrigeerde tabel ANL 5800) 

De constanten die voor deze berekening gebruikt zijn, zijn te 
vinden in tabel 8.2. 

8.4. Resultaten van de metingen. 

Alle splijtstofmonsters zijn gemeten ten opzichte van lot I• 
terwijl de monsters lot I 1 lot II en lot III, 2 1 37 % en 
2,68 % bovendien ook gemeten zijn ten opzichte van het zuivere 
Al-standaard. De r~sultaten van deze metingen zijn te vinden 
in tabel 8.3. en 8.4. De vermelde V-waarde is veelal een ge
middelde van een ~antal metingen. 
Met behulp van de gewichtsfunctie Ga wordt hieruit het verschil 
in werkzame doorsnede berekend. 
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Tabel 8.2. Berekening van de zelfafscherming en andere gegevens van de U02-monsters. 

a microscopische werkzame doorsnede voor absorptie 
a~ microscopische werkzame doorsnede voor splijting 
a microscopische werkzame doorsnede voor vangst c a microscopische werkz~me_doorsnede voor strooiing 

s 

constanten: a af a a 
a c s 

u235 694 582 112 16.6 
u238 2.71 2.71 7.45 
0 4.21 

% a af a E rf/p r r a s a/p c/p s/p 

0.26 4.51 1. 51 15.9 1. 006 0.34 o.67 3.55 
0.71 7.62 4. 13 15.9 1. 70 0.92 0.78 3.56 
1. 50 13.08 8.73 16.0 2.90 1.95 0.97 3.57 
2.35 18.96 13.7 16. 1 4.23 3.05 1. 18 3.58 
2.50 20.0 14.6 16. 1 4.46 3.25 1. 21 3.59 
2.65 21.0 1 5. 4 16. 1 4.69 3.44 1. 25 3.60 
3.19 24.8 18.6 16. 1 5.53 4. 14 1. 38 3.61 
3.88 29.5 22.6 16.2 6.59 5.04 1. 55 3.62 

Ea(u) 
G = 1+ r.t{u) (B+ar.t) (theorie ANL 5800 sect. 4.14.1) 

Ea/p: totale werkzame doorsnede voor absorptie 
per gram element 
etc. 

atoomgewicht 

235.12 molecuul gewicht uo2 + 270.0 
238.12 afmetingen ~ ~~ ::~ a = 0 • 4615 . 16.00 

r.t/p p Et Ea/r.t ar.t B+a~t G 

4.55 10.68 0.486 0.221 0.224 0.313 1. 07 
5.26 10.70 0.562 0.323 0.259 0.364 1. 12 
6.49 10.33 0.670 0.447 0.309 0.438 1.20 
7.81 10.40 0.812 0.542 0.375 0.537 1.29 
8.05 10.25 0.862 0.554 0.381 0.546 1.30 
8.29 10.51 0.871 0.566 0.402 0.578 1. 33 
9.13 10.46 0.955 0.605 0.441 0 ~'639 1.39 

10.21 10.55 1.077 0.646 0.497 0.727 1.47 

cm 

f 

0.935 
0.895 
0.833 
0.775 
0.77 
0.75 
0.72 
0.68 

~f 
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De volgende kolom geeft de totale werkzame doorsnede van het 
monster. Hierbij is voor effect van het referentiemonster en 
de capsule gecorrigeerd. 

Tabel 8-3. Metingen van uo 2 splijtstofmonsters ten opzie h te 
van Al. 

monster V mm2 gecorr. gewicht eff. f mm2 /gr ppm 
mm 2 /gr mm2 gr B.E. 

lot 'I -11,36 -172,1 -165,1 46,646 -3,394 0,77 -4.41 2 -1042 
lot II -11,24 -170,3 -163,3 48,031 -3,400 0,77 -4.420 -1044 
lot III -11,17 -169,2 -162,2 48,616 -3,336 0,77 -4,337 -1024 
2,37 
2,65 

% -10,74 -162,7 -155,7 48,806 -3,190 0,775 -4.11 5 - 971 
% -12,15 -184,1 -177,1 48,917 -3,620 0,750 -4.81 5 -1137 

Uitgewerkt voorbeeld voor tabel 8.3. 

1. Gemeten effect voor lot I met Al(1-3) als referentiemonster. 
V(lot I+ caps.- Al(1-3)-- 11,36 eenheden. 

2. Met behulp van de gewichtsfunctie Ga = 0,066 eenheden/man2 • 
(lot I+ caps)- Al(1-3) = -11,36 = 172 1 2 

0 o66 • mm 
' 

3. Berekend effect van Al(1-3) standaard= 9,8 mm 2 , dus 
lot I + caps =-172 1 1 + 9,8 ·= -162,3 mm2. 

I ) & 

4. Berekend effect van aluminium capsule = 2 1 8 mm2, dus 
lot I= -162 1 3- 2 1 8 = 165,1 mm2 

5. Gewicht uo 2 monster = 48,646 gr 1 werkzame. doorsnede per gram, 
lot I/gram = -3,394 mm2/gram 

6. Bereken de zelfafschermingsfactor (zie tabel 8-2) f = 0,77 
lot I/gram = -4,412 mm2/gram onafgeschermd. 

7. 1 mgr nat B (e = 19,81 at. %) = 4,234 

lot I + -
4 • 412 10 3 = -1042 ppm B.E. 4,234 • 

2 mm 

In tabel 8.4. verloopt de berekening op dezelfde manl.er. Het 
referentiemonster is nu lot I + capsule. 
De correctie voor het referentiemonster is dus nu .. de :in de tabel 
8-3. gevonden werkzame doorsnede van lot I= -165 1 1. Daar beide. 
monsters voorzien Zl.Jn van eenzelfde aluminium capsule behoeft 
hiervoor geen correctie te worden aangebracht. 

; 
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Metingen van U0 2 splijtstofmonster ten opzichte 
van lot I. 

monster V mm2 c;ecor. gewicht eff. f mm2/gr ppm 

0,26 
0,71 
1 • 55 
2,37 
2,68 
3,19 
3,88 

lot 
lot 

mm2 gr mm2 /gr B.E. 

% +10,02 152 - 13,1 50,894 -0,257 0,935 -0,275 - 65 
% + 9,09 137.7 - 27,9 50,042 -0,557 0,895 -0,624 - 147 
% + 4,52 68,5 - 96,6 48,040 -1,996 0,833 -2,395 - 565 
% + 0,693 10,5 -154,6 48,806 -3,168 0,775 -4,087 - 965 
% - o,6o8 - 9,2 -174,3 48,917 -3,563 0. 7 50 -~.739 -1119 
%· - 2,73 -41,4 -206,5 49,200 -4,197 0,720 -5,834 -1377 
% - 5,09 -77.1 -242,2 49. 123 -4,930 o,68o -7,247 -1711 

II +0,102 + 1,55 -163,5 48,031 -3,404 0,77 -4,425 1-1045 III +0,036 + 0,54 -164,6 48,616 -3,386 0,77 -4,402 -1039 

Met deze uo 2 standaard monsters is in figuur 15 het borium 
equivalent van deze monsters getekend als functie van de via 
de massaspectrometer bepaalde verrijking. Het gebied rond 2,5 % 
is in figuur 16 10x vergroot weergegeven. Uit het borium equi
valent van lot I 1 lot II en lot III wordt nu de effectieve 
verrijking bepaald (zie figuur 16). De curve in figuur 15 is 
voor alle monsters met 0 1 7 % 235u of hoger zeer goed lineair. 
Voor dit gehele gebied geldt: 

! o,o5 % 23 5u ~ + 25 ppm B.E. 

De resultaten van de metingen van de monsters uit lot I, II en 
III zijn nu: 

Tabel 8-5. Vergelijking van de verschillende resultaten. 

lot no. verrijking verrijking eff .ver-
massaspectrometer massaspectrometer rijking 
R.C.N. C.B.N.M. oscillator 

I 2,52 + 0,02 2,539 ! o,oo6 2.530+0. 01 - 2,536"+0 • 0 1 II 2,53 + 0,02 
2,53 - 0,02 2,524Io • o 1 III + - -

Tabel 8-6. Geg~vens van de belangrijkste standaards. 

standaard massaspectrometer R.C.N. massaspectrometer C.B.N.:J':-1. 

2,37 2,37 + 0,015 % 2,376 + o,oo6 
2,66 2,66 - % 2,684 o,oo6 + 0,02 + - -



-63-

Voor de bepaling bij het Centraal Bureau voor Nucleaire 
Metingen worden voor de massaspectrametrische bepaling 
van de verrijking zeer nauwkeurige standaards gebruikt 
van het N.B.s. (National Bureau of Standards). 
Deze gegevens zijn als meest juiste aangenomen. Er zullen 
nog meer metingen worden verricht om de nauwkeurigheid 
nog te verbeteren. 

Conclusie: 

Er is geen significant verschil tussen de effectieve ver
rijking bepaald met de oscillator en de verrijking bepaald 
met de massaspectrometers. 
Dit betekent dat er praktisch geen verontreinigingen met 
aantoonbare werkzame doorsnede voor absorptie aanwezig 
zijn. 

Wanneer men dit ook aan kan nemen van andere monsters, be
tekent dit omgekeerd, dat met behulp van de reactor oscil
lator de verrijkingsgraad van onbekende monsters nauwkeurig 
kan worden bepaald, 

; 
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Pneumatic-mechanic oscillator system on top of Lov Flux Reactor. 



fig. 2. 

Pneu~.nech. systeem Instrumentatie. 



Detection and Analyser system of the LFR sample oscillator. 
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