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Ingeroepen recht van voorrang: geen 

Korte aanduiding; Werkwijze voor het maken van tabletten. 

De uitvinding heeft betrekking op kernsplijtstof en meer in het 

bijzonder op keramische splijtstoftabletten voor kernreactoren. Deze ke-

ramische tabletten bestaan meestal uit uranium, plutoni vim, thorium, enz. 

in de oxyde- , nitride- of carbidevorm, enz. De werkwijze voor het maken 

5 van zulke tabletten bestaat voornamelijk uit het samenpersen van het ge-

kozen poeder in een cylindrische matrijs, gevolg-ü door het sinteren van & 

tabletten om de vereiste eigenschappen, zoals bv. mechanische weerstand 

en dichtheid, te verkrijgen. 

Het sinteren veroorzaakt evenwel krimp van de samengeperste 

10 materie, die tot $0% van het volume kan gaan. Het sinteren beïnvloedt 

dus de uiteindelijke vorm van de tablet , en indien de dichtheid van de 

, geperste tablet niet homogeen is, zal de tablet ook niet gelijkmatig krim-

pen tijdens het sinteren; zij zal meer krimpen op de minder dichte plaatsen. 
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De aan de samenpersing inherente wrijvingsomstandigheden laten even-

wel niet toe een tablet met homogene dichtheid te verkrijgen. Daarom last 

men nu, na de sintering3 een correctiestap in, teneinde de vorm der tablet-

ten zo te verbeteren, dat een cylindrisch eindprodukt wordt verkregen. 

De door de verbruikers van kernsplijtstof voor geschreven diametrale tole-

ranties zijn meestal zeer streng, zodat een correctiestap, meestal bestaande 

uit een slijping, moeilijk kan worden vermeden. 

Het bleek dat bij de samenpersing de dichtheidsverschillen in de 

geperste tablet afhankelijk zijn van de relatieve beweging der stempels in 

de verdichtingskamer. Immers, wanneer men een dubbelwerkende pers gebruikt, 

dat is een pers, die samenperst door gelijktijdige verplaatsing van de on-

derste en bovenste stempel, vertoont het zij-oppervlak van de verkregen 

cilindrische tablet een binnenwaarts gewelfde vorm, bekend onder de naam 

"'diabolo". Indien men echter een tabletteermachine met enkelvoudige werking 

gebruikt, waarvan slechts êên stempel beweegt tijdens de samenpersingsfase, 

dan zal de na sintering verkregen tablet de vorm van een afgeknotte kegel 

hebben, waarvan de grote basis overeenstemt met het deel van de tablet, dat 

met de bewegende stempel in aanraking was. Teneinde deze tabletten aan de 

fioor de verbruiker gestelde eisen te doen beantwoorden, moet de "diabolo-

of kegelvorm door afslijping van de zijkant worden verbeterd tot. een cylin-

drische oppervlak is verkregen. 

De uitvinding stelt een verbeterde samenpersingswerkwijze voor, 

waardoor de correctie van de tabletten na sintering wordt vermeden. Volgens 

de uitvinding wordt de tablet gevormd door de verplaatsing van de onderste 

stempel van een tabletteermachine in een samenperskamsr, waarvan althans 

het bovenste gedeelte der wanden schuin loopt in de zin van een diameter-

toeneming in de richting van de matrijsdragende tafel en over een hoogte, 

die ten minste overeenkomt met de hoogte van de te persen tablet. De incli-

natiehoek, namelijk de hoek gevormd door de vertikale as van de matrijs en 

een snijlijn gevormd tussen een axiaal vlak en de schuine wand zal meestal 

tussen 1°30' en 61 liggen, afhankelijk van de verdichtingsomstandigheden , 

•If fi i furi':l/f*r dr:r (*ufa|.'.:U<<"-n ni imv' I v'ui ii l̂, fi'iĉ inr, Hnatjl.al ' , ' , i iI!°i i i1o;,c 

wanden bij voorkeur over hun gehele hoogte schuin zijn, maar het spreekt t 

vanzelf, dat de wanden een cylindrische onderkant en een schuine bovenkant 

kunnen hebben, indien de samen te persen tablet vrij hoog is en de compres-

sieverhouding vrij groot. Meestal kunnen de voordelen van de uitvinding 
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reeds worden verkregen door wanden die schuin zijn, over een hoogte , die 

overeenkomt met de hoogte van de te persen tablet. In dat geval moet het 

schuine gedeelte zich bovenaan de wand bevinden. 

Een volgens de uitvinding samengeperste tablet zal dus het uiter-

lijk hebben van een afgeknotte kegel» waarvan de grote basis het minst dichte 

gedeelte is. Ha sintering heeft deze tablet een in hoofdzaak cylindrische 

vorm die niet meer behoeft te worden gecorrigeerd. 

De uitvinding zal hierna worden toegelicht aan de hand van de 

tekeningen, waarin bij wijze van voorbeeld een geenszins beperkende uitvoe-

ringsvorm van de werkwijze volgens de uitvinding wordt vergeleken met de 

werkwijze volgens de stand der techniek. 

De figuren 1 en 3 stellen de samenpersing voor van een splijtstof-

tablet volgens de stand der techniek. De figuren 2 en ̂  tonen de tabletten 

verkregen volgens figuren 1 en 3, na sintering. Figuur 5 toont de samenper-

sing van een splijtstoftablet volgens de uitvinding en figuur 6 de aldus ver-

kregen splijtstoftablet na sintering. 

Figuur 1 toont meer in het bijzonder de samenperskamer 1 van een 

hydraulische pers, de stempels 2 en 3 sdie zich verplaatsen in de door de 

pijlen aangegeven richting» alsmede de U0 -tablet k. 

Figuur 2 toont de tablet ^ na sintering, evenals de vervorming 

van de zijwand 5 die naar binnen toe gewelfd is, Deze tablet zal, voor ge-

bruik, tot de vereiste afmetingen moeten worden teruggebracht door haar vol-

gens de stippellijnen 6 af te slijpen. 

Figuur 3 toont de verdichtingskamer 11 van een mechanische pers, 

de bovenste tijdens de compressiefase bewegende stempel 12, die zich in de 

door de pijl aangegeven richting verplaatst 9 de onderste stempel 13, die 

niet beweegt tijdens de compressiefase, en de UO^-tablet 1*+. Figuur Ij toont 

de tablet na sintering en haar afgeknotte kegelvorm. Deze tablet zal,voor 

gebruik, eveneens tot de voorgeschreven aflnetingen moeten worden teruggebracht 

door afslijping volgens de stippellijnen 16. 

Figuur 5 geeft de samenpersïng veer van een UO^-tablet volgens de 

uitvinding. Ze toont de verdichtingskamer 21 , de tijdens de verdichtings-

eyelus enfeeweegiijke bovenste stemi.. l 22 en de bewegende onderste stemgel 23 

die zich tijdens de verdichtingsfase in de door de pijl aangegeven richting 

verplaatst. De samengeperste tablet is met het verwij zingscijfer 2!+ aange-

geven. Zoals blijkt uit de figuur, is het bovenste gedeelte 28 van de wanden 
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der verdichtingskamer 21 een weinig verwijd, zodat de doorsnede hij de boven-

ste stempel 22 een iets groter oppervlak heeft dan de doorsnede hij de onderste 

stempel 23; het lagere gedeelte 27 van de wanden is cylindrisch. De figuur 

toont eveneens de hoek a , zoals hierboven gedefinieerd. 

5 Ea verdichting zal de gevormde tablet 2k dus een weinig schuin-

lopende zijwanden hebben. Daar de dichtheid van het gedeelte 30 van de onge-

sinkerde tablet 2ÏJ-, dat zich bij de samenpersing dicht bij de bovenste stem-

pel 22 bevindt, tengevolge van de aan de samenpersing inherente bijzondere 

vrijvingsonstandigheden , kleiner is dan de dichtheid van het gedeelte 31 

10 der ongesinkerde tablet, dat zich bij de samenpersing bij de stempel 23 be-

vindt , zal dit gedeelte 30, bij sintering, een meer uitgesproken krimp onder-

daan dan het gedeelte 31 van de tablet. Ua sintering wordt aldus een in hoofd-

taak cylindrische tablet verkregen, die niet meer afgeslepen behoeft te worden. 

De hoek' a, gevormd door de vertikale as van de matrijs en een snij-

lijn tussen een axiaa-l vlak en de schuine wand zal voor elke fabrikatiecyclus 

als functie van de gegeven parameters worden bepaald, nl. de aard van het 

poeder, de diameter der tabletten, de samenpersingsdichtheid, de wrijving 

tussen het poeder en de wand van de matrijs, de onderlinge wrijving tussen ' 

de korrels, de toestand van de oppervlakken der apparatuur, de aard van de 

apparatuur , de smering enz. 

De uitvinding zal hierna nader worden toegelicht aan de hand van 

twee geenszins beperkende uitvoeringsvoorbeelden. 

Voorbeeld I 

Uraniumoxydepoeder van keramische sinterbare kwaliteit met een 

5 gemiddelde korreldiameter van 1,6 micron, wordt in een hydraulische pers 

r.et wolfraamcarbide kern samengeperst. 

Voor de samenpersingscyclus, wordt de apparatuur gesmeerd met . 

behukp van een voorafgaande samenpersingscyclus met polystyreenbollen, die 

r * sinkstearaat bevatten. De diameter van de matrijs is 12 mm en de kegel-

voraigheid der -wanden wordt gekenmerkt door een hoek a =26'10", wat overeen-

komt met een straaltoeneming van 75 micron per cm hoogte. 

Na 10 seconden samenpersing heeft de samengeperste UO^- tablet 

een dichtheid van 5*63 e n e e a hoogte van 11,9 mm. De tablet wordt vervolgens 

gedurende 1 uur bij 1650° C gesinterd in een argonatmosfeer ,die 5 % water-

\ stof bevat. De dichtheid loopt dan op tot 10,^7 of 95,5 % van de theoretische 

dichtheid. De hoogte van de verkregen tablet Is 9,62 mm, en haar diameter 
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9,03 san. Vervolgens werd het profiel van de tablet bestudeerd met behulp 
van een apparaat, dat een nauwkeurigheid kleiner dan 2 micron bereikt. 

Het op de tablet geconstateerde verschil in diameter was 12 micron. 
Voorbeeld 2 

Uraniumoxydepoeder (korrels van 0,6 micron) wordt samengeperst in 
een rotatieve pers met stalen onderdelen, die in een voorafgaande smeercyclus 
met behulp van polystyreenbollen3 die 2 % zinkbehenaat bevatten, worden ge-
smeerd. 

De diameter van de matrijs is 15 nan en de kegelvormigheid van de , 
wanden wordt bepaald door een hoek a - 20' 3+3 , wat overeenstemt met een 
straaltoeneming van 60 micron per cm hoogte. 

De tot een dichtheid van 5 samengeperste UO^ tablet wordt gedu-
rende uur bij 1650° C gesinterd in een argonatmosfeer, die 5$ waterstof 
bevat, De verkregen tablet heeft een dichtheid vaa 10-a36 of 9^,5^ van de 
theoretische dichtheid. De diameterafwijkingen van de tablet 'bedragen minder 
dan 15 micron. 

Een zelfde fabrikatiecyclus werd herhaald, maar volgens de bekende 
werkwijze, zoals weergegeven in figuur 1; de verkregen tabletten hadden de 
vorm van een diabolo, waarvan de diameterafwijkingen 70 micron bedroegen, 

i Uit deze voorbeelden blijkt duidelijk de doelmatigheid van de door 
de uitvinding voorgestelde werkwijze. Ze schept immers de mogelijkheid ta-
bletten te maken, waarvan de diameterafwijkingen binnen de door de verbrui-
ker geëiste diametrale toleranties blijven. 

De uitvinding maakt mogelijk de correctiestap te vermijden, wat een 
5 ' aanmerkelijke verkorting van de fabrikatiecyclus met zich brengt. 

Dit voordeel, dat een belangrijk' stap bij het maken van tabletten 
overbodig maakt, vermijdt bovendien de vorming van slijpingsafval^mede de 
afvalre cupe rat i e. 

Dit voordeel van afwezigheid van slijpingsafval is vooral van be~ 
SO . lang, wanneer de splijtstoftabletten splijtbare stoffen bevatten, waarvan 

de recuperatie met de grootste zorgvuldigheid moet gebeuren. 
Het spreekt vanzelf, dat de uitvinding niet beperkt is tot de be-

schreven uitvoeringsvoorbeelden en flat door de deskundige verschillende 
,wijzigingen of verbeteringen kunnen worden aangebracht, zonder het gebied 

35 van de uitvinding te verlaten. 
Opgemerkt wordt, dat de verdichtingskamers met een weinig schuine 
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vanden reeds werden voorgesteld om het uitwerpen der tabletten te vergemak-

kelijken. De zeer geringe afwijking, die hiertoe werd voorgesteld, over-

schreed nauwelijks een hoek zoals hierboven beschreven van 3', en maakte 

niet mogelijk de voordelen van de samenpersingsstap volgens de uitvinding 

te verkrijgen. Bovendien verminderde deze kegelvormigheid de regelmatigheid 

van de vorm der tabletten, daar persen met twee beweegbare stempels of per-

sen met een bovenste beweegbare stempel werden gebruikt; het gebruik van een 

onderste beweegbare stempel werd immers tot nog toe slechts bij uitzondering 

toegepast, 

CONCLUSIES. 

1. Werkwijze voor het vormen van keramische tabletten voor kern-

reactoren in de verdichtingskamer van een tabletteermachine, waarbij tijdena 

de samenpersingsfase slechts êén stempel beweegt, met het kenmerk dat de ta-

blet door de verplaatsing van de onderste stempel wordt gevormd en dat de 

wand van de samenperskamer over tenminste een gedeelte van zijn hoogte schuin 

loopt, in de zin van een diametertoeneming in de richting van de matrijs-

dragende tafel. 

2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het' kenmerk dat de hoek ge-

vormd tussen de vertikale as van de matrijs en een snijlijn tussen een axiaal 

vlak en de schuine wand ligt tussen 1°30' en 6'. 

3. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk dat de wand 

over zijn gehele hoogte schuin op-loopt. 

ij-. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk dat enkel het 

bovenste gedeelte van de wand schuin op—loopt over een hoogte, die overeen-

stemt met de hoogte van de te vormen tablet. 

5. Verdichtingspers met het kenmerk dat tijdens de samenpersings-

fase enkel de onderste stempel beweegt en dat de wand van de verdichtings-

kamer althans gedeeltelijk schuin loopt in de zin van een diametertoeneming 

naar de matrijsdragende tafel toe. 

6. Keramische tablet, vervaardigd met behulp van de werkwijze vol-

gens een der conclusies 1 tot H of met behulp van de pers volgens conclusie 
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