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Streszczenie
Na podstawie wyników z wykonanych prac w skali labora-

toryjnej zaprojektowano aparaturę do ciągłego procesu reduk-
cji - odfluorowania poliuranianu aminu zawierającego fluor w
skali l/Д technicznej. Potwierdzono możliwość otrzymania ce-
ramicznych proszków dwutlenku uranu w warunkach procesu
ciągłego, w którym zasadniczym elementem aparatury jest po-
ziomy piec rurowy ze ślimakiem przesuwającym materiał.

Abstract-
Based on the laboratory results, the 1/Z. technical appar-

atus for the continuojs reduction and defluorination of ammon-
ium polyuranate containing fluoride was designed and constr-
ucr^d. The possibility of obtaining the ceramic uranium dioxide
in a continuous process has been confirmed. The main part of
the apparatus used in this process was the horizontal tubular
oven with the extruder transporting material.

Резюме

На основания результатов проведенных опытов в ла-
бораторном масштабе разработан проект четверть-техни-
ческой установки непрерывного действия для восстанов-
ления v. обесфторяроБания полиураната аниония,содержа-
щего фтор.Доказана возможность получения керамических
порошков двуокиси урана в условиях непрерывного про-
цесса, где основным элементом установки является гори-
зонтальная трубчатая печь со шнеком для передзихения
материала.
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1. WST1>P I CEL PRACY

W chwili obecnej najczęściej stosowanym procesem przetwarzania
sześciofluorku uranu na ceramiczny dwutlenek uranu jest proces hydro-
lizy .UFg w wodzie do roztworu wodnego UO2F2 ł-^HF i wytrącenie z
niego wodnym roztworem amoniaku polkiranianu amonu, nazywanego
w skrócie ADU. W dalszej operacji: redukcji - cdfluorowania ADU
otrzymuje się ceramiczny dwutlenek uran* [ l , 2 j .

Przedmiotem opisu jest ciągły proces redukcji - odfluorowania
ADU zawierającego fluor w ilości 1,28% będącego mieszaniną poli-
uranianów amonu otrzymanych syntetycznie jak również z hydrolizy
sześciofluorku uranu.

Ze wzglądu na wysoce agresywne właściwości fluoru wymaga się,
aby zawartość jego w ceramicznym dwutlenku uranu nie była wyższa
niż 150 ppm (1,5-10-2 «) [ 3 1 .

Z powyższego względu z procesem redukcji ADU do ceramicznego
dwutlenku uranu musi być połączony proces odfluorowania. Najbardziej
rozpowszechnionym procesem usuwania fluoru z produktów hydrolizy
sześciofluorku uranu jesi proces obróbki termicznej w atmosferze
wodoru i pary wodnej, opracowany przez Johnsona i współpracowników
[ l j . Znane są także mod3'fikacje tej metody [5,6J, choć brak jest
informacji na temat przemysłowego wykorzystania ich.

Proces konwersji UFg do ceramicznego UO? w sposób naturalny
narzuca podział na dwa etapy: pierwszy - hydroliza UFg i wytrącanie
ADU i drugi - przerób produktów hydrolizy drogą redukcji - cdfluo-
rowania. W konsekwencji etap drugi procesu jest uzależniony od włas-
ności otrzymywanego produktu hydrolizy, co warunkowało dalszą tech-
aologię i rozwiązanie aparaturowe.

Zdobyte wcześniej doświadczenie naił otrzymywaniem ceramicznego
dwutlenku uranu w procesie prowadzonym według schematu technolo-
gicznego azotan uranylu - polLtranian amonj - dwuilensk uranu [7J,
jak również doświadczenia zdobyte w periodycznym procesie redukcji -
odfluorowania w skali laboratoryjnej [SJ, pozwoliły na wybór tworzywa
konstrukcyjnego i zaprojektowanie najprostszej aparatury dla procesu
ciągłego redukcji - odfluorowania ADU w znacznie powiększonej skali.

Celem pracy było doświadczalne potwierdzenie możliwości otrzy-
mania ceramicznego cKvutlenku uranu z poliuranianu amonu, zawierają-
cego fluor, w warunkach procesu ciągłego w skali 1/4- technic/.nej.
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2. OPIS APARATURY

Schemat aparatury jest pokazany na rys . l . 1'oliuranian amonu,
zawierający flaor, jest podawany do dwukomorowego zasobnika (3)
z polietylenowego pojemnika, szczelnie połączonego z wlotem zasob-
nika elastycznym rękawem. Podanie pierwszej porcji ADL) może się
odbywać przy otwartym zaworze międzykomorowym, a następnie po
jego zamknięciu można wypełnić górną komorę. Dzięki swojej kon-
strukcji zasobnik umożliwia podawanie materiału w sposób periodyczny
do górnej komory. ADU z dolnej komory zasobnika (3) pod własnym
ciężarem przesypuje się do ślimakowego podajnika (2), który spełnia
równocześnie rolę dozownika, podając materiał do pieca ( l ) .
Ślimak podajnika jest napędzany z oddzielnego kółka przekładni zęba-
tej (6), któr/i jest napędzana z motoreduktora (8/ poprzez przekład-
nię pasową (J). Ilość obrotów ślimaka podajnika jest ściśle ZSJTI-
chronizowana z ilością obrotów ślimaka pieca ( l ) . Jest to związane
Й prz3'jętym założeniem, że wypełnienie przestrzeni roboczej pieca
ma być stałe i nic może pi'zekraczac Л0 %. Przekładnia pasowa wraz
z. zębatą zabezpiecza cztery przełożenia obrotów ślimaka podajnika
i pieca, dając w konsekwencji następującą ilość obrotów na minutę
ślimaka pieca: 0,5; 0,£5; Of39 i o,35 ( b l O " 2 ; 0,75-10"2;
0,65- 1O"2; ,0,53.10-2 obr/sec) , w przeliczeni i na poliuranian
amonu określa wydajność aparatury na 0,7-l,«+kg na godzinę
(0,194- 10"3 » O,3S3-lO-3 kg/sec).

Główna częćć aparatury - piec rurowy (l) posiada średnicę we-
wnętrzną 115 mm '0,115 m) i długość 1А7Л) mm (l,430 m). Z obu
stron zakończony jest kołnierzami, do któr3'ch przymocowane są po-
krywy zamykające i które jednocześnie z obu stron podtrz3inują w ło-
żyskach ślizgowych ślimak pieca. Na jednej stronie wyprowadzenia
wału ślimaka osadzone jest zębate koło napędowa - z drugiej strony
w wał ślimaka wprowadzona jest obudowa termopar dla pomiaru tempe-
ratury wewnątrz pieca.

Po zewnętrznej stronie pieca nawinięte są trzy kanthalowe spirale
grzejne, zasilane z osobn\rch źródeł o regulowanych parametrach
0-220 V i 0-25 A. Spirale grzejne osłonięte są dwudzielną obudową,
wypełnioną sypkim tlenkiem magnezu.

Wodór i azot doprowadzone są poprzez otwery w przednim kołnie-
rzu, przegrzana para wodna w górnej części pieca tuż przed zew-
nętrzną spiralą grzejną. Odprowadzenie wsz3'stkich gazów znajduje
się po drugiej stronie spiral grzejnych w górnej części pieca. Gazy
przechodzą przez chłodnicę (Ю), chłodzoną wodą i dalej przez system
płuczek mokrych i suchych, poiczym są odprowadzane do atmosfery.
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Poliuranian amonu, jak również powstały z niego dwutlenek uranu
wewnątrz pieca, jest przesuwany zwojami ślimaka do wylotu od-
prowadzającego, nad którym schodzą siq zwoje ślimaka wraz z
umieszczonymi na końcu przeciwzwojami. Otrzymany dwutlenek uranu
wpada do górnej komory odbieralnika (£), chłodzonej wodą, skąd
przedostaje się do dolnej komory i dalej do pojemnika metalowego
(5).

Aparatura została w}'konana ze specjalnego stopu o składzie
zbliżonym do składu "Inconelu".

Nad całością aparatury znajduje siq okap (9) z kanałem wenty-
lacyjnym, odprowadzającym rozgrzane powietrze wraz z ewentualnie
wydzielającymi się w sposób nieprzewidziany drobnymi ilościami
wodoru.

W aparaturze przeprowadzono piętnaście 2£-godziniiych doświad-
czeń, w czasie których zebrano wszystkie uwagi mcgącc służyć
ulepszeniu rozwiązania konstrukcyjnego przy projektowaniu aparatury
w powiększonej skali.

Opisane rozwiązania konstrukcyjne jest jednym z wielu możliwych.
Przez autora zostało wybrane w dużym stopniu ze względu na tech-
niczne możliwości wykonania, jak również ze względu na szeroką
możliwość wykorzystania tej aparatury do innych celów.

Ą. CHARAKTERYSTYKA WYIŚCIOWEGO POLIURANIANU AMONU

Otrzymywany z hydrolizy UF5 lub syntetycznie poliuranian amonu
zawiera do trzech procent fluoru i ok. 50% wody. Jest koloru żół-
tego o konsystencji glinki garncarskiej i dużej przylepności do
ścian aparatury, posiada w małym stopniu własności tiksotropowe.
Materiał o takich własnościach jest kłopotliwy w dozowaniu i z tego •
względu poddawano go suszeniu w temperaturze 120°C (393°К) do
stałej wagi. Otrzymywano suchy poliuranian amonu w postaci proszku
i częściowo w postaci bryłek o ostrych kształtach. Pomimo, że ADU
nie jest materiałem o dużej gęstości nasypowej, stwierdzono w
czasie pracy, że łatwo ulega zbijaniu się, w tym również pod włas-
nym ciężarem. Naturalny kat tarcia wewnętrznego, nazywany inaczej
kątem zsypu, zmierzony metodą toczenia [ 9 ] , zawarty jest w grani-
cach skrajnych wartości 35-^6° (O,6l-O,8 rad), a jego średnia war-
tość na podstawie 50-ciu pomiarów wynosi L2° (0,73 rad) . Tym
niemniej zdarzało się dość często, że w zasobniku poliuranian
amonu nie zsuwał się ze ścian, tworzących lejek o kącie nachylenia
sięgającym 55° ( 0,96 rad) . Na własność samoubij=inia się
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i wielkość kąta zsypu bardzo duży wvlyw posiadc wilgoć. Zmiana
zawartości wilgoci o 0,5% w sposób istotny zmienia własności
fizyczne poliura,iianu amonu. Ze względu na łatwość i dokładność
dozowania, jak również ze względu nn sam proces, w którym
powinna być zabezpieczona jednorodność materiału, przeprowadzono
obszerne badania nad granulacją poliuranianu. Otrzymano dobre wy-
niki. Poiiuranian amonu granuluje się dobrze metodą wyciskania [lOJ,
lecz jest to proces w warunkach laboratoryjnych pracochłonny.
Z tego względu używano suchy ADU w postaci naturalnej.

Niestety w niniejszej pracy nie posiadano W3'b-.arczającej ilości
poliuranianu amonu, pochodzącego z hydrolizy sześcioiluerku uranu
i z tego względu materiałem wyjściowym w ilości ok. 100 kg była
uśredniona mieszanina wszystkich posiadanych partii poliuranianów
anionu, pochodzących z hydrolizy sześciofluorku uranu, jak również
otrzymanych drogą strącenia roztworem wodnym amoniaku z roztworu
wodnego TJC^F.'I + ̂ h F . Zasadniczy udział miały dwie partie poliura-
nianu amonu oznaczone symbolami ADU-В i ADU-C w stosunku wago-
wym jak 4 : 1 . Podstawowe własności ich są przedstawione w tabeli
w tekście.

ADU-B

ADU-C

Gęstość

nasypowa

0,8390

0,7l60

е/---щЗ (kg/m3. 10-3)

nasypowa
7 usadem

1,6451

1,1182

wisla j

4.7Г69

4,0451

Powiei-zchnia
v aściwa »

тпа/д(тп2/кд-103;

6,14

7,27

Zawartość
fluoru

°f
/0

1,28

1,8G

Przeprowadzony w skali laboratoryjnej w sposób periodyczny [8J
proces redukcji i odfluorowania dwóch podstawowych partii ADU-B
i ADU-C, tworząc3'ch materiał wyjściowy do badań w skali 1/4 tech-
nicznej wykazał, że można z nich otrzymać spiekalny dwutlenek uranu
o zawartości fluoru niższej niż 150 ppm (l,5-iO"2 %)f a wykonane
z nich w sposób testowy pastylki spiekanego dwutlenku uranu miały
następujące gęstości: UO2-B 92,97% ±1,04 i UO2-C 94,37 % ±0,32
gęstości teoretycznej. Prasowanie wykonano pod naciskiem 2000 kg/cm^
(1,962 N/m 2 .10 8 ), a spiekanie w temperaturze l650°C (1923°K)
w atmosferze mokrego wodoru.
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Derywatogram uśrednionego poliuranianu amonu jest pokazany
na rys.2, skład ziarnowy na rys.3, a pozostałe własności są nastę-
pujące: gęstość nasypowa 0,8090 g/cm3 (309,0 kg/щЗ), gęstość na-
sypowa z usadcm l,535i g/cm3 (1535,1 kg/m3) t gęstość rzeczywista
Л,6Чб9 g/cm3 (лб£б,9 4g/m3), powierzchnia właściwa 6,96 m2/g,
( e ^ - K P n ^ / k g ) , zawartość fluoru 1,28 %.

L. F1ZYKO-CHEMICZNE V'ARUNKI
PROCESU REDUKCJI - OPT-LUOROWANIA

Proces redukcji - cdiluorowania ADU prowadzony w skali labora-
toryjnej w sposób periodyczny został opisany we wcześniejszej pracy
[Sj. Warunki procesu przewidywały, że poliuranian, zawierający fluor,
powinien być poddany redukcji w temperaturze 800-850°C ( Ю73*1123°К)
w atmosferze wodoru, a/otu i pary wodnej w czasie JC minut
( l ,3. io3 sec) i następnie; w czasie 20 minut (i,2-lO3 sec) w atmo-
sferze suchych gazów. Czas osiągnięcia temperatury reakcji wynosił
90 minut (5,4-lÓ3 sec), przy czym parę wodną podawano począwszy
od osiągnięcia ŁSCPC ( /23°K) w ilości ok. 35 % objętości przepływa-
jących gazów. W czasie procesu redukcji stosunek cojętości przepły-
wającego azotu do wodoru wynosił jak 1:3» a na początku i końcu pro-
cesu jak 3 : 1 . Otrzymywany dwutlenek uranu był zawsze piroforyczny
i wymagał pasywacji dwutlenkiem węgla.

Przejście z warunków procesu periodycznego na warunki procesu
ciągłego zawsze związane jest z pokonaniem trudności, wynikających
z konieczności zachowania pierwotnych warunków procesu, а oprócz
tego w przypadku aparatury doświadczalnej nad projektem aparatury
ciąży konieczność zachowania prostych rozwiązań konstrukcyjnych
i mo.iłiv/ie najmniej pracochłonnych.

Opisana w p.3 aparatura w swej zasadniczej części jest yozionvym
rurowym piecem, v/ którym materiał jest przesuwany /a pomocą śli-
maka. Część grzejna zajmuje 3/5 długości rury, pozostałe dwie piąte
długości w równych częściach stanowią początek i koniec pieca. Część
grzejna składa się z trzech niezależnie zasilanych obwodów grzejnych
z możliwością regulacji temperatury grzania. Poliuranian amonu poda-
wany jest dozownikiem ( 2), po wejściu do pieca w jego zimnej strefie
jest przesuwany powoli do strefy o podwyższonej temperaturze. NŁ
tym odcinku gradient temperatury jest niski, gdyż jest wyłącznie wyni-
kiem przewodnictwa cieplnego materiału. ADU znajduje się od początku
wejścia do pieca w atmosferze rodukującej mieszaniny wodoru i azotu



w sialym stosunku objętościowym jak 3 : 1 . W miejscu pieca, gd/.ie
osiągnięta jesi. temperatura ok-£50°C (723OK), t j . na początku
pierwszej spirali znajduje si^ wlot pary przegrzanej. Dalsze pod-
wyższenie temperatury materiału, aż do osiągnięcia 850°C (1123°K)
odbywa się w atmosferze gazów o stalyrn składzie objętość i owyin,
ident3'cznym jak w ргосеые periodycznym. Temperaturę 35O°C
osiąga material w połowie długości pieca. Dalsze przesuwanie się
materiału następuje już w strefie st&lej temperatur;.', tj. temperatury
reakcji, aż do końca trzeciej spirali. Poza trzecią spiralą znajduje
się W3'lot gazów poreakcyjnych, a odprowadzenie dwutlenku uranu
znajduje się w dole pieca tuż przy kołnierzu. Schemat rozkładu
temperatur jaki usrawiono w piecu jest pokazany na rys. С Czas
przebywania materiału w piecu jest zależny od ilości obrotów ślima-
ka, gdyż ilość zwojów jest stalą. Jak opisano powyżej, przekładnia
pasowa umożliwia stosowanie czterech prędkości, dzięki czerni" całko-
wity czas przebywania materiału w piecu odpowiednio wynosi: 10?,
Щ., lS6 i 185 minut (5,ЛЗ-1ОЗ; 8,б2-1О3; 9.96-H)3 i 1,11-104 sec.)
w każdej z pięciu stref odpowiednio pięciokrotnie krócej. Ze względu
na ustalone w skali laboratoryjnej warunki procesu redukcji - odfluoro -
wania przyjęto do doświadczeń czas przebywania materiału w piecu
1Ó6 i Ic5 minut (9,96- 1O3 i 1,11-10^ sec). W konsekwencji czas
osiągnięcia temperatury reakcji wynosił 83 lub 92 r.ńnuty (4-,9S-103 »•
5,52-103 sec) , a czas przeb3'wania w temperaturze reakcji 50 i 55
minut (З'ЮЗ i i',3-l03)sec , co b}'ło bardzo zbliżone do odpowiednich
czasów procesu period\'cznego.

Istotna różnica w porównaniu z procesem periodycznym jest w
ostatniej fazie procesu, t j . na odcinku poza W3'lotetn zawierających
parę wodną gazów poreakcj'jnych. Brak jest tej części procesu,
w którym redukcja jest рг-owadzona gazami suchymi. Oprócz tego,
doprowadzona do procesu para wodna, jak i*óv/nież powstała w czasie
procesu, w całości nie opuszcza pieca, lecz w skromnych ilościach
nawilża dwutlenek uranu szczególnie JJŻ po wyjściu z pieca do odbie-
ralnika, a także kondensuje na częściach kołnierza chłodzonych wodą
dla ochrony^ uszczelki. Powoduje to zmianę sjrpkości dwutlenku uranu,
а Ьз'с może wpływa także na wysokość indeksu tlenowego. Niestety
.rue zmienia to własności piroforycznych otrzymywanego dwutlenku
uranu, który musi być na zakończenie procesu pasjnvowany w odbie-
ralniku dwutlenkiem węgla.
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5. FIZYKO-CHEMICZNA CHARAKTER/STYKA
PROSZKÓW OTRZYMANEGO DWUTLENKU URANU
I OCENA TEGO PRZYDATNOŚCI TECHNOLOGICZNI:]

Z przeprowadzomth piętnastu doświadczeń wybrano jako repre-
zentatywne dwie próby oznaczone symbolami UO2-6 i UO2-9, w których
zawartość fluoru wynosiła 150 ppm (1,5-10-2 %). Charakterystyka ich
własności jest przedstawiona poniżej w tabeli.

uo2-6

UO2-9

Gęstość

nasypowa

1,6511

1,2бЛО

g/cm3 (kg

nasypowa
z usadem

2,3963

l,7?03

/тЗ.Ю-3]

rzeczy-
wista

9,4.255

10.3S22

Powierz -
• chnia

właściwa

[щ2/ка. fo-3)

5,13

5,20

Zawar-
tość
fluoru

150

150

Indeks
tlenowy

2,1203

2.. 1654.

Próbę UO9-9, jako największą ilościowo, zbadano dokładniej i przed-
stawiono derywatogram na rys. 5, a skład ziarnowy na rys. 6.

Przeprowadzono testowe próby oceny spiekalności proszków dwu-
tlenku uranu z^obu prób. Wykonując po dwadzieścia pastylek o średnicy
12 mm (12-10-^m) i wysokości 12^5 nun (12,5- l0"3)mm [ 3 j . Po spie-
kaniu średnie gęstości pastylek w odniesieniu^do gęstości teoretycznej
byty następujące: UO2-6 - 94.,02 % ±0,38, Ьо?-Э prasowane poje-
dynczo 92,96 %'±0,2Д oraz UO2-9 prasowane podwójnie 93,74- % *0,U.

6. UWAGI O PRACY APARATURY

Na podstawie piętnastu przeprowadzonych doświadczeń można stwier-
dzić, że zaprojektcwanći aparatura spełniła swoje zadanie. Ujawnione
w trakcie pracy niedostatki aparatury są przede wszystkim wynikiem
przyjętych uproszczeń, spowodowanych chęcią obniżenia trudności wyko-
nawczych; zmniejszenia pracochłonności, jak również są wynikiem zbyt
małych wymiarów niektórych elementów aparatury. Należy także zwrócić
uwagę na własności materiału, którym jest poliuranian amonu.
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W małych ilościach własnościami swoimi nic sprawia kloprtu przy
prowadzeniu doświadczeń. Fr/.y operowaniu dużymi Почьчшш ujaw-
niają się jego niekorzystne własności. Mokry A DV jest własnoś-
ciami zbliżony do glinki £« micarskiej, z wyraźnie zaznaczającymi
się własnościami tiksot ropowymi. Jest fiestą snasą przyklejającą się
do ścian aparatury. Ślimakiem iraoże być transportowany tylko przy
ściśle określonej wilgotności. Po wysuszeniu w temperaturze 120°C
(393°К) jest proszkiem o ograniczonym stopniu sypkości, zachowu-
jąc postać małych bryłek. Mimo że nie jest materiałem o «lużej
gęstości nasypowej, łatwo ulega zbijaniu się pod własnym ciężarem,
W aparaturze tworzy często nawisy. Na własności ADU Аилу wpływ
ma zawartość wilgoci. Nieznaczna zmiana r-awariośei wilgoci, nie
przekraczająca 0,5%. wpływa w sposób istotny ma własności ADU.
Dwutlenek uranu także wrażliwy jest na zawartość wilgoci, ulega
samoubijaniu się i łatwo siq elektryz-jje.

Ze względu na zaobserwowane własności, konieczne jest stoso-
wanie możliwie dużych średnic rur doprowadzających poli«irani<in
amonu, jak również odprowadzających dwutlenek uranu. Należy
także zwrócić uwagą, by nie projektować rur przesypowych o duźcj
długości, posiadających zakola. Także odległość miedzy zwojami
ślimaka powinna być znacznie większa niż przyjęta w otnawinnej
aparaturze 2 cm. Należ;.- powiększyć odległość między zwojami
kosztem zmniejszenia ilości obrotów.

Jak wykazały liczne doświadczenia, szczególnie ważne jest roz-
mieszczenie wszystkich odprowadzeń i di*pro\-atlztń do pieca, odnosi
to się tak do gazów, jak i ciała stałego. Nie wolno dopuścić do
istnienia w aparaturze miejsc, na których Łęd/ic zachodzić konden-
sacja pary wodnej, gd\-ż może to spowodować przyklejanie się- ADU
do ścianek apara'ury, może również utrudnić przesypywanie się
dwutlenku uranu do odbieralnika.

Rozebrana dla celów kontrolnych aparatura w części gorącej nie
wykazuje śladów korozji, natomiast w częściach chłodnych., szcze-
gólnie w okolicj' wylotu gazów i zs3T>u dwutlenku uranu (tam. gdzie
zachodzi przejściowo kondensacja pary wodnej } obserwuje się po-
wstawanie zielonych nalotów. Naloty te nie są duże i w większym
stopniu są niebezpieczne jako źródło zanieczyszczeń dwutlenku uranu,
niż świadczące o niebezpieczeństwie powstawciia glcbc'.ich wżerów.
Wydaje się, że wybram' materiał konstrukcyjny na podstawie wcześ-
niejszych doświadczeń laboratoryjnych i obecnych, przeprowadzonych
w.;skali l/A technicznej, może być rozważany jako tworzywo kon-
strukcyjne dla instalacji przemysłowej.
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7. WNIOSKI

1. Przeprowadzone doświadczenia wykazały, że z produktów hydro-
lizy sześciofluorku uranu można otrzymać w opisanym procesie

zawartości fluoru niższejciągłym ceramiczny dwutlenek uranu o zawo
niż" 150 ppm (1,5- Ю" 2 %).

2. Gęstość spiekanych pastylek z otrzyroanego v/ procesie ciągłym
dwutlenku uranu jest porównywalna z gęstością pastylek otrzyma-
nych w procesie periodycznym.

3. Rozwiązanie aparaturowe okalało się dobre, -ч wybrany materiał
konstrukc3rjny wydaje się odporny na środowisko procesu redukcji
odfl uoro w ania.

Autor wyraża podziękowanie mgr J.S1WIŃSKIHMU,
mgr Z. PIER SCHODOWI, L. X!OWICKI?:MU, B.KACZMARFK i J.CYRA-
NOW1CZOW1 za pomoc przy prowadzeniu dos'.viadczea. Kierownictwu
Pracowni Metod Fizyke-Chemicznych Zakładu Technologii Chemicznej
IBJ za wykonanie oznaczeń fizyko-chemicznych proszków ADU i UO?.
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