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Cel. Materiałem tarczowym stosowanym do wytwarzania 99Mo jest uran metaliczny. 
Zdecydowana większość komercyjnych światowych producentów stosuje do tego celu wysoko 
wzbogacony uran. Ogólnoświatowe tendencje związane z problemem proliferacji zmierzają w 
kierunku zastępowania uranu wysoko wzbogaconego ( ~93 % 235U) uranem o niskim stopniu 
wzbogacenia (≤ 20 % 235U). W celu zapewnienia porównywalnej z tarczą wysoko wzbogaconą 
wydajności powstawania 99Mo w procesie naświetlania uranu nisko wzbogaconego konieczne jest 
zwiększenie całkowitej zawartości uranu w tarczy około 5 – 6 razy. Celem przeprowadzonych badań 
było opracowanie metody przygotowania tarczy zawierającej nisko wzbogaconą folię uranową, której 
przerób po napromienieniu w reaktorze jądrowym posłuży do wydobycia Mo-99. Na tym etapie 
badań w miejsce folii z nisko wzbogaconego uranu stosowano zastępczo folię miedzianą. 

Metoda: Zasobnik, w którym naświetlana jest folia uranowa o grubości około 150 µm, stanowią 
dwie rury (wewnętrzna i zewnętrzna) wykonane ze stopu aluminium (Al 3003) o grubości ścianki 
około 0.8 mm i średnicach około 30 mm. Aluminium jest korzystnym materiałem na obudowę 
zasobnika aktywacyjnego ze względu na mały przekrój czynny na neutrony. Przygotowanie tarczy 
uranowej polegało na umieszczeniu folii uranowej między dwoma płatami folii niklowej o grubości 15 
µm stanowiącymi warstwę absorpcyjną, zatrzymującą produkty rozszczepienia mogące uwalniać się z 
tarczy na skutek zjawiska odrzutu. Tak przygotowany pakiet nawijano na wewnętrzną rurę 
aluminiową i wsuwano do rury zewnętrznej używając jako środka poślizgowego alkoholu etylowego. 
Aby uzyskać dobre mechaniczne połączenie obu rur, jak również ze względu na konieczność 
odprowadzania ciepła towarzyszącego napromienianiu uranu, rozprężono wewnętrzną rurę 
aluminiową przy pomocy specjalnie skonstruowanego do tego celu urządzenia. Całkowita 
hermetyzacja zasobnika wymagała wykonania spawu końców rur aluminiowych, który musi spełniać 
wymagania dla urządzeń jądrowych (szczelność i brak wad spoiny). Spawanie to wykonywano 
metodą TIG, stosując zmienne parametry procesu (prąd spawania, obroty przedmiotu spawanego, 
kąt nachylenia elektrody względem płaszczyzny spawania). Szczelność spawów kontrolowano przy 
pomocy helowego wykrywacza nieszczelności. W celu określenia jakości powstałych spawów 
wykonywano zdjęcia radiograficzne spawów w trzech płaszczyznach oraz zgłady metalograficzne w 
miejscach występowania wad. 

Wyniki: Opracowano dokumentację techniczną i na jej podstawie wykonano urządzenie do 
łączenia rur aluminiowych zasobnika metodą roztłaczania rury wewnętrznej. Próby roztłaczania przy 
pomocy tak zaprojektowanego urządzenia dawały trwałe mechaniczne połączenie obu rur 
aluminiowych. Opracowano metodę chemicznego czyszczenia rur przed procesem roztłaczania. 
Określono optymalne parametry spawania rur aluminiowych metoda TIG. Zdjęcia radiograficzne 
wykonanych spawów potwierdziły ich dobrą jakość i prawidłową strukturę, natomiast testy 
wykonywane przy pomocy helowego wykrywacza nieszczelności – ich szczelność (natężenie wypływu 
helu poniżej 10-2 µPa m3 s-1).  

Wnioski: Przeprowadzone badania wykazały, że metoda TIG jest odpowiednia do hermetyzacji 
rur aluminiowych. Testy przeprowadzone na tarczy wykorzystującej folię miedzianą wymagają 
potwierdzenia w planowanych badaniach z metalicznym uranem.  




