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Sammanfattning

Två vakuumugnsutrustningar, en motståndsuppvärmd och en hög-

frekvensuppvärmd, med tillhörande apparatur för laboratorie-

mäsaig framställ .'äng av plutoniumgöt beskrives.

Den kommersiellt tillverkade motståndsuppvärmda ugnen visade

sig mindre väl lämpad för den tilltänkta användningen.

Vakuumugnen för högfrekvenssmältning var av egen tillverkning

och drevs med ett 6 kW-aggregat. Erfarenheterna av denna ugn

och uppvärmningssättet har varit mycket goda. omältningen och

gjutningen genom bottentappning har kunnat genomföras på ett

tillfredsställande sätt.

Uppdragsnr: A2 44

Nyckelord: Plutonium, smältning, gjutning

Rapporten utsänd till:

AB Atomenergi (3 ex)

FOA 4: 43 (6 ex), 431, 432 (5 ex), 433, 434, 435
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Inledning

Under 1960-talet utfördes vid I'10 A studier av plutoniums fysikaliska

och kemiska egenskaper, redovisade i FOA 4 rapport C4524-A2.

För olika forskningsändamål har göt pu 1,5 till 105 g tillverkats

med måtten 0 3 x 10 mm till 0 10 x 70 ram. Denna rapport omfattar

beskrivning av två separata vakuumu~nsutrustningar, en motstånds-

uppvärmd och en högfrekvensuppvärmd ugn.

Allt arbete med plutonium har på grund av dess a-aktivitet och

toxicitet skett i skyddsboxar. Den i boxen inneslutna utrustningen

och materialet har hanterats via gummihandskar fastsatta i box-

skivan (se figur 1). Därför måste utformning och uppbyggnad av appa-

raturen ske på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt.

Figur 1. Skyddsbox för vakuummotståndsugn.



Vakumarootståndsu-Tn.

Den kompletta ugnsutrustningen levererades av Edward High Vacuun

Ltd, England. Smältdegeln, som ryiade ca 100 ni var tippbar och pla-

cerad i en vertikal vakuumcylinder med lock, se figur 1, 2 och 3»

Upphettningstrådarna var av volfram för en maximal effekt av 2,5 kW

vid 25 V. Den yttre degoln av Al^O, kunde upphettas till 1800 °C.

På grund av de små metallmängderna, ca 5-15 g» användes en inre stål-

behållare i vilken en oxiderad tantaldegel nedsattes. En gjutränna

av AlpO- fa3tsattes nellan degeln och kokillen. Kokillen var halve-

rad länga centruaaxeln och var av oxiderad tantal. Den var fastsatt

i en fjäderbelastad fixtur, som var omlindad med motståndstråd. Ef-

fekten var på 200 watt. Kokillen uppnådde en temperatur av 500 C

på 30 min. För att skydda kokiilen för värmestrålning från degel-

uppvämiaren (volframelementen) lades ett isolerpaket mellan ugnen

och kokillhållaren. Det bestod av ̂ arvade tantalfolieblad (tjocklek

0,025 cua) och glimnerblad. Fur temperacurnätning användes tre stycken

chromel-alumel termoelement. Ett var rörligt i höjd- och sidled. Det

skyddades av en tantalhylsa och användes för att mäta temperaturen

i smältan. Det andra var fäst i stålbehållaren och reglerade ugns-

effekten och det tredje mätte temperaturen i kokillcn.

Vakuumbehållaren var i bottnen förenad ned en diffusionspuap via en

vattenkyld baffel samt en förvakuumpump. Diffusionspumpen var en tre-

stegs oljepump (Edwards 403) ned en sughastighet av 170-200 l/sek vid

< 10 torr. Förpumpen var en enategs gaaballa3tpump (ISC 150A) på

150 l/min vid < 10 torr, Evakuerings tiden till 10 "^ torr var 10-15

min. Vakuumtrycket mättes ned två piranirör (varmtrådsrör) och ett

kallkatodjonisationsrör,

Till ugnen hörde en omfattande skydds- och kontrollutrustning, som

delvis var sammankopplad med boxens. Son exempel kan nämnas vatten-

flödes- och temperaturvakter som var Överordnade vissa elströmsfunk-

tioner i ugnen. Få en särskild panel fanns all regler- och kontroll-

utrustning (inklusive wattmeter och Philani vacuum-meter) monterad.

Temperaturen i ugnen reglerades med regulator med termisk återföring

och smält- och kokilltemperaturen registrerades på en Philips 2-lin-

jeskrivare.
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Figur 3. Tippbar ugnsinsats !med kokillanordning, strålskydd och
termoelement.
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'Figur 5» Översiktsbild av 6 kW HF-vakuuraugn ( i skyddsbox) och t i l l -
hörande HF-a££regat.
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Ugns arrangemanget ned vakuuiabehål låren f ramsar av f i -jur 6. En kera-

misk degel vilar i en distansring som står pi den ned värmeslinga

försedda kokillhållaren. Vakuumbel ..Haren har två delar, en överdel

av kvartsglas ned planslipad änuyt-i, son vilar på en vakuuatätning

(O-ring) på underdelen av rostfritt stål. I underdelen finns tre

vakuumgenonföringar för två par termoelement, elektrisk anslutning

för kokilluppvärmning och for kallkatodvakuunrör. Glasöverdelen ar

kopplad till diffusionspumpen och försedd med en genonföring för

•n vridbar axel.

I den smala delen av glarklockan placeras degeln (0 = 30 on) vari-

genom en god elektrisk koppling till den utanpåliggande HP-spolen

erhålles, se figur 7. Volyman hos vakuunbehållåren har på detta sätt

kunnat hållas nere till ca 1,5 1 samtidigt som det finna god plats

för manuellt arbete kring ugnen. I slutet tillstånd erhllles genom

glaskupan en god överblick av den innanför befintligc. finä

ningen.

Vakuumpumpar

Vid valet av lämplig diffusionspurap och förvakuumpump har förutom

till evakueringsvolynon, hänsyn även måst tagas till eventuell gas-

avgivning från smältan och ugnsväggarna liksom till yttre läckage.

Vid liga tryck, < 10~ torr, är molekylernas fria medelväglängd

väsentligt större än utrymmet mellan glasväggen och degeln. Detta

medför en låg pumphastighet förbi degeln. För att bemästra gasav-

givning från smältan måste således evakueringen ske uppåt.

Diffusions- och förpump har beräknats för en evakueringsvolym av
-5 -6

1,5 1 om med ett sluttryok av 5*10 -10 torr samt för avgasning

av en metallmängd på 100 g innehållande ca 500 ppra gas. En maximal

tryckstegring till 5*10~* torr kan tillåtas under avgasningen. Vid

högre tryck kan plasmaurladdningar och överslag erhållas vid HF-upp-

värmning.

Till förvakuumpump har valts on 2-stegs pump (Edwards ED35) ned nomi-

nell kapacitet på 44 l/s och ett sluttryck av 5*10~* torr. Diffusions-

pumpens kapacitet (Edwards E02) är på nominellt 150 l/s vid sluttrycket

10 torr.



P [> '• '• . O;iii'') r ' a r e ,
f-nok lockan
1 och ko-

7 klar för smältning

och ̂ .i



«t

10

Evakueringshastigheten for argongas ovanför degeln har beräknats

till 20 i/s vid '3*10 torr. För den totala gasavgivningen för 100

mg aetall innehållande '300 ppa gau blir pumptiden vid 5*10 torr

6 min. På grund av de inre arrangemangen i vakuunbehållaren ned

åtföljande låga evakueringshasti~heter kan inte några större yttre

lackade tillåtas ned ovanstående punpar.

HF-genorator

Charger or.i ca 100 g i bitar oin 2 till 10 g i forn av reducerpärlor,

trådbitar och spän skall nedsmältas. En IIF-generator på 6 kW utgåen-

de effekt har antagits ge en hög värneeffekt åt chargen. Med detta

antagande har lämplig frekvens bestänts likson upptagen effekt i

chargen baserad på HF-spolen och generatorns data. Den utvecklade

effekten i chargen har beräknats till att ligga nollan 3>2 och 3,7

kV/ vid max uttag. Erforderlig energi för att smälta 1 g Pu inklusive

diverse förluster är ca 200 Ws, vilket ger en nedsmältning3tid på

5-10 sek.

Effekten från HF-generatorns rnedelimpedansuttag till spolen leddes

genom två vattenkylda kopparskenor via en genomföring i plexiglas-

väg^en. Effektregleringen skedde från ternoelonent via en effekt-

förstärkare ned hjälp av en transduktor. Regleringen kunde ske mel-

lan 10 och 100 io effekt.

Smält- och gjutanordning

I figur 6 och 7 framgår utformningen av smält- och gjutanordningen.

Kokilluppvärmaren är gjord i syrafast stål och utvändigt lindad med

motståndsträd. Tråden är inbäddad och isolerad med ett 2 mm tjockt

lager av flansprutad Al?0 . Maximal effekt är 425 watt. En tantalko-

kill uppvärmes till 650 C på mindre än 20 min. Degelns koniska botten

passar i ett koniskt keramrör, 3on står på kokilluppvärmaren. Omröraren

och stopprarna består av ett bottnat AlpO, rör som är belagt med ett

tunt lager av Zr0?. Se figur 3. Termoelenontet är draget i röret och

dess spets sticker ut genom mantelytan i ändan. Spetsen och hålet är

belagda med ett tunt lågor ZrO?. Koramröret är i andra änden fastsatt

i ett stålrör, som löper i en vakuungenonföring. En skruvanordning

möjliggör vridning och höjning av stoppern.
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I ns t r ur.ie n t o c i ny;

All insiruiaonteri'i ;•. och a Ma manöver o r.-;
r-an ;u: Joniserade i en rack,

se .'.'i^ur >. ;'ernpe ca '.aren ro; ;i.G lrern.s r>a on .L in j måleri vare med en

temperatur- och ea ;aV-enhet. S'n.c s tyruin/; av temperaturen användes

dela en elektronisk pro{rranirerj;ur;-ator dels en regulator med propor-

t ionel l utci-;nal. Diin I'orstn'.imnda användos rör styrning av kokill-

effekten och don sistnämnda rör ::; lyrninr av ili-'-ef t'ekten via t rans-

duktorn.

Vakuuninstruiaenteringen best';.r av .ionication-piranionhet med s tyr-

funktioner. Dessay uppf;i:'o är a t t vid stora ~aDaw-ivnin,;ar irån

Gi.iii.ltan re." Lera effekten fr.-In ui'-rToneratorn. ined h;j;ilp av r s läer

och ma&netventiler inkopplas e l l e r r/rankopplac difi'usionspampen

och fÖrpumpen t i l l recipienuen beroende på desa tryck.

Dessa funktioner har var i t underordnade boxens skyudsfuhkvLone-.'.

AluainiuBQxid»
rör

Xcolaringsrör

B«Uggn 0,2 u ZrO

8. Stopper och omrörare med termoelement.
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Erfarenhet er av HF-vakuunugn

Ugnen har huvudsakligen använts för snälining och gjutning av

olegerat och logerat plutonium i char ror on 2f5-125 G» Spdusnält-

ningar har likaså utförts i 40 g-skala, och dessutom nägra dohy-

dreringsförsök av plutoniunhydrid. Likaså har i ko-kil lugnen ut-

förts dygnslänga väruebehandlingsförsök :.iod on tenporaturhäll-

ning av - 2 C.

Den maskinella utrustningen i fora av HF-jonerator och vakuum-

pumpar likson kontrollfunktionerna har fungerat tillfredsställande

och i enlighet med beräkningarna. Urjn- och ^jutanordniujen har

jänväl i stort funderat till belåtenhet oaktat smärre anmärkningar

kan ^öras. En viss instabilitet har erhållits hos de^eln vid dess

placering p;1 ett distansrör. När stoppern, som samtidigt tjänst-

gjort son oraröraro, vridits runt har degoln gärna följt ned och

kantrat något med risk för läckago i urtappningshålet. Stopprar

har även vid något tillfälle fastnat i hålet varvid degoln har

lyfts upp när stoppern höjts. Vid temporära gasutbrott har gas-

urladdningar erhållits, som momentant stört tenperaturregistre-

ring och minskat HF-effekten till chargen. Punpkapaciteton kunde .

ha varit något störro.


