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Jersey Huclear-Avco Isotopes, Inc. 

BEILEVUE, Washington, Verenigde Staten van Amerika. 

Deeltjesversnelling. 

De uitvinding heeft betrekking op het versnellen van geladen deel-

• tjes in een magneetveld en in het bijzonder op het versnellen van selec-

tief geïoniseerde deeltjes door middel van een gradient in een bepaald 

gepolariseerd magneetveld. 

Een nieuwe methode voor verrijking van uranium in het bijzonder 

verrijking van de isotoop 5 wordt beschreven in het Franse octrooi-

schrift Tl»1̂ 007. Een daarin beschreven als voorbeeld dienend stelsel 

werkt door het opwekken van een damp van uranium, die expandeert als een 

deeltjesstroom. De isotoop ̂ 23$ wor<^ selectief geïoniseerd door het aan-

leggen van een nauwkeurig afgestemde las er straling met smalle, bandbreed-

te, teneinde de Isotoop Û ^̂  selectief te exciteren en te ioniseren, zon-

der dat ionisatie van de isotoop U^g of van andere isotopen in merkbare 

mate plaats vindt. Wanneer zij eenmaal zijn geïoniseerd worden de deel-

tjes van de isotoop ëescheiden van het plasma door wijziging van hun 

stromingsrichting onder invloed van een gepulseerd elektrisch en continu 

magneetveld, die magnetohydrodynamische krachten van gekruiste velden op 

de ionen uitoefenen. De andere baan van deze ionen, die het gevolg is van 

de dwarsveldversnelling maakt het mogelijk dat zij opgevangen kunnen wor-

den afgezonderd van de resterende bestanddelen van de dampstroom. 

Wanneer het gewenst Is om slechts een magneetveld te gebruiken voor 

het scheiden van de selectief geïoniseerde deeltjes van het plasma dienen 

extra faktoren voor een doelmatig verrijkingsstelsel in beschouwing te 

worden genomen. In het bijzonder is het gewenst om een dampstroom met 

grote dichtheid te gebruiken teneinde de hoeveelheid deeltjes, die worden 

gescheiden, te vergroten. De vergrote dichtheid doet een verlaging voor-

spellen in de ladings-uitwissellngstijd voor de selectief geïoniseerde 

deeltjes, hetgeen weer een groter of sterker,magneetveld vereist om de 

stromende ionen over een redelijke hoek af te buigen, voor dat zij hun la-

ding verliezen en niet langer door het magneetveld worden beïnvloed. Een 

sterk magneetveld echter vergroot de Zeeman-splitsing of verbreding van de' 

absorptielijnen voor iedere isitoop, waardoor de doelmatigheid of selec-



tiviteit van de excitatie en ionisatie, voortgebracht door de laserstra-
ling, wordt verkleind. 

Volgens de uitvinding wordt een stelsel verschaft voor het selec-
tief ioniseren van deeltjes van een bepaald .type isotoop in een omgeving 
van deeltjes met een veelvoud van isotoop-typen en voor het scheiden 
van de deeltjes door interactie van een gepolariseerd magneetveld op de 
ionenbeweging in de omgeving. 

Bij een bepaalde toepassing op de verrijking van de isotoop ̂ 235 
van uranium wordt volgens de uitvinding een stelsel verschaft5 waarin 
uranium-metaal wordt verdampt om een expanderende -dampstroom naar het ge-
bied van een magneetveldgradient te verschaffen, alwaar de toepassing van 
laserstraling selectieve ionisatie van de isotoop Ug^j voortbrengt. De se-i 
lectiviteit wordt aanmerkelijk versterkt door de Zeeman-splitsing in de 
uranium-absorptielijnen onder de invloed van het magneetveld te beperken. 
Deze reduktie wordt bereikt door een voorafbepaalde polarisatie tussen 
de laserbundel en het magneetveld te handhaven. 

De electronen, die worden vrijgemaakt door ionisatie van de deel-
tjes van de isotoop ̂ 35 hebben in het algemeen dezelfde temperatuur als ; 
de ionen en andere deeltjes in de omgeving. Ten minste de electronen wor-
den door de gradient in het magneetveld versneld in de richting van. het 
zwakkere veld. Vanwege de vereisten van ladingsneutraliteit van het plas- : 
ma zullen de versnelde electronen de U^^-i011®11 meeslepen. Door collec- ! 
torplaten in de baan van de versnelde electronen en ionen te plaatsen kun-; 
nen de deeltjes van de UQ,j--isotoop worden verzameld. o 5 i 

De uitvinding wordt toegelicht aan de hand van de tekening, waarin:} 
fig. 1 een schematische weergave is van een uitvoeringsvorm van 

de inrichting volgens de uitvinding voor het verrijken van isotopen; 
fig. 2 een schematische weergave is van een inwendig gedeelte van 

de ionisatiekamer van de inrichting volgens fig. 1; 
fig. 3 een vergrote weergave is van een gedeelte van de schemati-

sche afbeelding volgens fig. 2; en 
fig. k oen weergave is van een andere vorm van het gedeelte- vol-

gens fig. 3. ' . 
Volgens de uitv iiding wordt een werkwijze alsmede een inrichting 

verschaft voor het selectief ioniseren en scheiden van deeltjes van een 
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type isotoop uit een omgeving, van stromende deeltjes (atomair of molecu-

I lair) met verschillende isotoop-typen, door het aanleggen van laserstra-

j ling en een magneetveld-gradient in een richting dwars op de geïoniseer-

1 de deeltjesstroom en parallel aan de laser-polarisatie. Teneinde de as-

5 : pecten van de uitvinding voor het onder invloed van een magneetveld ex-

; traheren van geïoniseerde deeltjes uit een stroom heter te begrijpen zal : 

; het isotopen-scheidingsstelsel,dat met de uitvinding verband houdt, eerst ' 

worden beschreven. 
i 
ï In fig. 1 is een inrichting voor verrijking van isotopen schema-

10 : tisch weergegeven en deze Inrichting omvat een eerste laserstelsel 12 met 

• een lasermedium dat bijvoorbeeld een kleurstofoplossing kan zijn en 

! een uitgangsbundel 16 van laserstraling kan verschaffen. Het op geschikte 

; wijze af stemmen, van de bundel 16 voor het selectief exciteren van de U235" 

isotoop geschiedt door een afsternstelsel 18, dat de voor een laserholte 

15 ' kenmerkende elementen kan omvatten. Een etalonfilter of een andere fre-

quentie-selectief orgaan kan aan de holte zijn toegevoegd voor het hand-

haven van een voldoend smalle bandbreedte en een nauwkeurige stralïngs-

; frequentie voor de bundel t6. Het lasermedium wordt geexciteerd door 

: het opwekken van een populatie-inversie in de deeltjes van het medium met 

20 ; behulp van een excitatie-stelsel 20, dat een andere laserbron of een 

; flitslamp kan omvatten. Het begin van iedere stralingspuls in de uitgaan-

- de bundel 16 wordt verschaft door een trekker 22. De stralingspulsen wor-

den bijvoorbeeld periodiek gestart, 

; De,uitgangsbundel 16 wordt door middel van een dichroische spiegel 

25 ; 2h gecombineerd met de uitgangsbundel 26 van een ander laserstelsel 28» 

' Een klokstelsel 30 verschaft bij voorkeur coincidente activering van de 

! laserstelsels 12 en 28 voor het tegelijkertijd afgeven van uitgangspulsen 

• in een zich in de tijd herhalende reeks. De pulsduur kan bijvoorbeeld va-

; riëren tussen enkele nanosec. en een deel van een microsec. 

30 ! De dichroise spiegel 2k verschaft een samengestelde bundel 32 van 

; laserenergie (met een of meer frequenties) en bevat fotonenenergieën die 

zijn gekozen om een selectieve excitatie van verdampte U^^-deeltjes te 

; verschaffen, zonder overeenkomstige excitatie van U^g-deeltjes en om ver-
; der een of meer extra energietrappen te verschaffen, die resulteren in 

35 ; ionisatie van de selectief geexciteerde L̂ c--deelt jes. De bepaalde fotonen-
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energieën voor excitatie en ionisatie kunnen gekozen worden uit gepubli-

ceerde lijsten van absorptielijnen voor de isotoop U^^ of voor de andere 

te schelden isotopen. 

De selectieve excitatie en ionisatie worden verkregen in een onder 

5 verminderde druk gebrachte kamer waarin de laserstraling in de bundel 

32 wordt gevoerd via een venster 36» dat bijvoorbeeld uit optisch kwarts 

bestaat, opgesteld op een langgerekte pijp 38 om verontreiniging van het 

venster 36 te voorkomen. De laserbundel 32 passeert door een separator Ho, 

waar selectieve excitatie en ionisatie in een omgeving van dampdeeltjes 

10 wordt voortgebracht. De damp wordt gevormd door een dampbron k2, die bij 

voorkeur een bundel radiaal expanderende dampstroom richt in de separator 

bo. De bundel 32 beweegt door de kamer 3̂  en verlaat deze via een pijp ^ 

en een venster b6 en kan vervolgens bijvoorbeeld in een of meer soortge-

lijke kamers worden geleid om een doelmatige benutting van de straling 

15 te verkrijgen.'Een vacuumpomp k8 handhaalft een geringe druk in de kamer 

3̂  om te voorkomen dat atmosferische bestanddelen het procédé volgens de ', 

uitvinding beïnvloeden, bijvoorbeeld door botsing van deeltjesa ver-

branding of op andere wijze. 

Een stroombron 50 verschaft stroom aan de spoelstrukturen in de ' 

20 ionenseparator ̂ 0 waardoor een magneetveldgradient wordt verschaft, die 

inwerkt op het stromende plasma, dat het gevolg is van de selectieve ! 

ionisatie teneinde een versnelling van de ionen te veroorzaken, waardoor : 

deze afgezonderd van de andere bestanddelen van de dampomgeving kunnen : • 

worden opgevangen. j 

25 Aan de hand van fig. 2- wordt het mechanisme van deze afzondering ' 
. I 

verduidelijkt. Zoals in genoemde fig. is weergegeven wordt aan radiaal \ 
i 

expanderende dampstroom 52 opgewekt aan het oppervlak van een massa 5*4 

van uranium, opgesteld in een kroes 56. De kroes omvat een groot aantal i 
i 

koelopenmgen 58 voor afvoer van warmte. Het oppervlak- van de uraniummas- ! 

30 sa 5̂  wordt verhit in bij voorkeur een lijn of reeks van plaatsen door het-

aanleggen van een electronenbundel 60 met behulp van een gloeidraadvormi- i 

ge bron en voeding 62. Een magneetveld 6b, dat gericht kan zijn tussen | t 
de ijzeren poolstukken 66 focusseert de electronenbundel 60 op de lijn of ! 

1 
op de plaatsen op het oppervlak. ! 

! 

35 De zich radiaal uitbreidende dampstroom 52 vordt gericht naar de j 

J 

7 4 1 6.9 3 3 



-5-

.* ionenseparator j die algemeen met 40 is aangeduid. De separator ho omvat 

' een veelvoud collectorplaten 68 voor ü̂ ^̂  die de separator 40 verdelen in 

; een veelvoud kamers 70. De achterzijde van de kamers 70 wordt begrensd 

; door een enkele plaat of door een veelvoud collectorplaten 72 voorde niet 

5 ? geïoniseerde komponenten van de uraniumdampstroom, voornamelijk U^g» 

f platen 72 kunnen desgewenst verder (stroomafwaarts) in de dampstroom zijn 

'. opgesteld. De platen 68 en J2 staan loodrecht op het vlak van tekening en 

; verlopen over de axiale lengte van de ionenseparator b0, terwijl zij aan 

: hun uiteinden worden ondersteund. De platen 68 en 72 kunnen uit metallisch, 
i 

10 * uranium zijn vervaardigd. 

In een bepaalde opstelling omvat, iedere kamer 70 eerste en tweede 

stroomgeleiders of draden 7^ en 76 die achter elkaar in de richting van 

? de dampstroom 52 zijn opgesteld. De stroomstaven 7̂- en J6 worden bijvoor-

•• beeld gevoed met stroom uit de stroombron 50 voor het magneetveld en vor-

15 • men een veelvoud magneetveldgradienten in de kamers 70 over een boogvormig 

= gebied rond de lijnvormige dampbron. 

De kamers 70 worden bijvoorbeeld bestraald met straling in de bun-

del 32 en in het bijzonder in de gebieden J8} die het gedeelte van de 

* collectorplaten 68 tussen de staven fk en 76 omvatten. De verlichting of 

20 bestraling van de gebieden 78 kan bijvoorbeeld geschieden door reflee-

J ties van de bundel 32 of door de bundel op geschikte wijze tot de gewens-

| te vorm te maskeren. 

' Een vergrote weergave van twee kamers 70 in de ionenseparator kO t • 

: is in fig. 3 weergegeven, Bij een eerste uitvoeringsvorm zal worden aan-

25 ! genomen dat de stroomstaven 76 stroom voeren in de richting van het vlak 

; van tekening, terwijl de stroomstaven 7^ stroom voeren uit het vlak van . 

i tekening. In dat geval wordt een representatief magneetveld weergegeven 

door de inductielijnen 80 in fig. 3. Opgemerkt wordt dat in het gebied 

tussen de stroomstaven 7^ en 76 het magneetveld eert maximale intensiteit , 

30 ' heeft, terwijl in het gebied van de collectorplaten 68 een minimale inten-

; siteit bestaat, waardoor een magneetveldgradient bestaat in de azimuthale . 

t richting tussen de collectorplaten 68 en het gebied tussen de stroomgelei-

. ; ders jk en 76. 

: Teneinde de werking van de magneetveldgradient voor het versnellen van 

35 Ionen in de dampstroom volgens de uitvinding te verduidelijken worden de 
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geladen deeltjes 82 en 81+ beschouwd, die afkomstig zijn Van selectieve 
ionisatie van de Û tj-deeltjes in de dampstroom, welke deeltjes een naar 
"buiten gerichte snelheidsvector Vq hebben, zoals weergegeven in fig. 3. 
Zoals bekend zal deze snelheid in het magneetveld een afwijking van de 

5 deeltjes 82 en 84 tot gevolg hebben langs banen, die in het algemeen cir-
• culeren rond de magnetische veldlijnen. Deze circulatie zal een giro-
straal of straal van de circulatie hebben, die berekend kan worden. Ter 
toelichting wordt aangenomen dat de deeltjes 82 bestaan uit electronen, 
hoewel het duidelijk zal zijn dat de geladen ionen öb van ̂ 35 in het al~ 

10 gemeen neutrale plasma soortgelijke krachten zullen ondervinden. Wanneer 
de rotatiestraal of girostraal van de geladen deeltjes voldoende klein is, 
hetgeen een voldoende sterk magneetveld impliceert om de deeltjes in zich. 
zelf gesloten cirkelbanen te laten afleggen binnen afmetingen, die klein 
zijn vergeleken met de afmetingen van de kamers 70, kan de beweging van 

15 deze deeltjes als adiabatisch worden beschouwd, d.v.z. zonder netto ener-
giewijziging in hun cirkelbeweging. De totale bewegingsenergie van de 
deeltjes 82 kan worden beschouwd alsof deze een snelheidscomponent even-
wij dig aan het magneetveld heeft alsmede een snelheidscomponent loodrecht 
op het magneetveld waarbij de som van deze twee constant zal zijn onder de 

20 adiabatische omstandigheden. Uit de théorie van het in een magnetische 
fles opsluiten van een geladen deeltje is het voorts bekend dat het quo- : i 
tient van de deeltjes energie loodrecht op het magneetveld en het magneet-
veld een constante van de beweging voor het adiabatische stelsel zal zijn,' 
die kan worden gedefinieerd als pi , het magnetische moment. In het geval • 

25 van een electron als een deeltje 82 wordt /u gedefinieeerd als iT̂ r ; g ! 
waarin r de girostraal van het electron voorstelt en I de stroom die I S I wordt gerepresenteerd door het in een cirkel bewegende deeltje. Op soort- ! 
gelijke wijze zijn de resp. quotienten van de loodrechte energie op ver- j 1 
schillende punten en de sterkte van het magneetveld in die punten gelijk j 

30 onder de aangegeven omstandigheden. Aangezien de rondcirkelende deeltjes • 
diaiaagnetiseh zijn of een uitwerking op het magneetveld hebben waardoor ) 
dit lokaal wordt verkleind wordt op deze deeltjes een kracht uitgeoefend ; 
in de richting van het zwakkere gebied van het veld en zullen zij een ver-
plaatsing in de richting van de platen 68 ondergaan. Uit deze theoreti- • i 35 - sche overwegingen kan worden vastgesteld dat in een bepaald punt in het -; 

I 
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( magneetveld alle energie noodzakelijkerwijze geconcentreerd zal moeten 

. zijn in de loodrechte snelheid, wanneer de grootte van het magneetveld 

voldoende is en daar zal "bijgevolg geen parallele snelheid bestaan. Het 

• gevolg van deze theorie is een verschijnsel van opsluiting in een magne-

5 ' tische -fles, waardoor de deeltjes 82 worden gedwongen heen en weer te 

j springen tussen gebieden van maximale veldsterkte. Omdat de staven 74 en 

, 76 lineair zijn zal het magnetische fleseffect lineair zijn. Wanneer ech-

ter de collectorplaten 68 in fig. 3 zijn opgesteld in de baan van de elec-

tronen zullen deze niet verder bewegen dan de platen 68, 

10 ' Als gevolg vaa. het vereiste van ladingsneutrallteit in het plasma 

• zal de versnelling van de electronen 82 in de richting van de platen 68 

tot gevolg hebben dat de ionen84 die het gevolg zijn van selectieve 

• ionisatie, worden meegesleurd met de electronen naar dê platen 68, waar 

zij worden opgevangen. Overwegingen met betrekking tot ladings-uitwisse-

15 ' lingsreakties doen het de voorkeur "verdienen dat het magneetveld voldoende 

sterk is en de afmetingen van de' platen 68 voldoende klein zijn om een 

versnelling van de ionen 84 van richting van de platen 68 tot 

gevolg te hebben, voordat de ionen hun lading uitwisselen met neutrale 
; deeltjes, bijvoorbeeld deeltjes IJ^g, waardoor U^g wordt opgevangen en 

20 geïoniseerd Ug35 verloren gaat. 

Wanneer het magneetveld voldoende sterk wordt gemaakt, zodat de 

girostraal niet slechts T ö o r de electronen, maar ook voor de ionen 84 vol-

doende klein is om adiabatische omstandigheden voor de ionenbeweging on-

der invloed van het magnetische veld te verschaffen, kunnen de ionen di-

25 • rekt naar de platen 68 worden versneld door werking van de magneetveld-

gradient op de boven beschreven wijze. Opnieuw zullen overwegingen met 

, betrekking tot ladingsuitwisseling de afmetingen van de plaat 68, alsmede 

; de afstand tussen de platen, en de omstandigheden van het magneetveld en 

: de gradient daarvan beperken. 

30 De versnellingen,die het gevolg-zijn van de gradient van het mag-

neetveld verschaffen een doelmatig middel voor het scheiden van de 

- iorxisoorde deeltjes v&ü de rdet pdorrifshwh (l'iïlbjw la ö>: iïmubtfohttu 

Eet magneetveld echter bestaat - in het gebied van selectieve Ionisatie en 

I kan dientengevolge van invloed zijn.op de selectiviteit van de laserioni-

35 . satie, door: splitsing van de quantumniveau's in een aantal niveau's, het- | 

74 1.6 9 



geen bekend staat als het Zeeman-verschijnsel. Deze splitsing van de 

quantumniveaus vergroot voorts het gebied van toegestane overgangen tus-

sen tweetallen niveaus en verbreedt dientengevolge de overeenkomstige 

absorptielijn voor de overgang tussen die niveaus. Voor selectieve ioni-

5 satie van uranium isotopen is het belangrijk dat men kan onderscheiden 

tussen de dicht bij elkaar liggende lijnen voor Ug^^ en Ug^g• Een verbre-

ding van deze lijnen tengevolge van Zeeman-splitsing zal aangrenzende 

j 

lijnen elkaar dóen overlappen en derhalve de selectiviteit van de ionisa-

tie ongunstig beïnvloeden of vernietigen. De mate, waarin de overlap 

10 plaatsvindt, hangt af van de sterkte van het magneetveld, terwijl de doel-

matigheid van de versnelling van het magneetveld voorts berust op een 

groot magneetveld, bijvoorbeeld van een of meer kG, teneinde een voldoende, 

gradient van bijvoorbeeld 0,5 kG/cm te handhaven. 

In het in fig. 1 weergegeven voorbeeld zal de stralingsenergie in 

15 de bundel 32 ten minste een golflengte van excitatiestraling en een golf-

lengte van ioniserende straling omvatten. De excitatiestraling is nauw-

keurig afgestemd om te corresponderen met een absorptieiijn -voor de ge-

wenste isotoop, teneinde een overgang te bewerken van in het algemeen hét 

energie-grondniveau naar een hoger gelegen energieniveau of tussén twee 

20 hoger gelegen energieniveaus; 

' Tenminste een van deze stralingen is selectief voor de isotopen en het is 

belangrijk om de Zeeman-splitsing in de lijn, waarop de straling is af-

gestemd, te verkleinen. De ioniserende straling brengt een overgang naar 

het continuum voort en het is derhalve minder gelangrijk dat deze straling 

25 selectief wordt gehouden, tenzij zelf-ioniserende absorptielijnen worden 

gebruikt. 

De mate waarin een sterk magneetveld kan worden gebruikt zonder dat 

verlies van selectiviteit optreedt, kan worden verbeterd door de polarisa-

tie van de transversale vector van het electrische veld in de aangelegde 

30 laserstraling evenwijdig te houden aan het magnetische veld in de gebie~ 

ö';ri '(>!>, '/.oala iMnp/^hxïd m<~,t vtie,tQr*n van Jwt e].entrjj=n})a ye"f/J> flat 

offoct van hot handhaven van do'/ö polarisatie is dab de %6M&ïx~aplHi8iïi& 

of verbreding van de absorptielijnen voor de uraniumisotopen wordt ver- ; 
j 

kleind, waardoor anders de effectieve scheiding zóu worden verminderd en j 

35 de selectiviteit en doelmatigheid van de ionisatie ongunstig worden be- j 
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invloed. De polarisat ievector 86 kan gehandhaafd worden door gebruik van 
; afzonderlijke laserbundels 32 voor iedere kamer 78 of door •weerkaatsing 
I van de straling in iedere bundel met behulp van stellen 87, bestaande uit 
.: spiegels en Faraday rotatoren of polarisatiefilters, zoals weergegeven-
5 ! in fig» 1. 
i In fig. k is een -wijziging van de magneetveldgradient die "wordt 
j voortgebracht door de stroomstaven 7̂  en j6, weergegeven. Terwijl in fig. 
: 3 de bovenste en benedenste rijen stroomstaven j6 resp. Jb in iedere rij 
de stroom, in dezelfde richting voerden is in de uitvoeringsvorm volgens 

10 ; fig. b de stroomrichting van opeenvolgende staven in dezelfde rij afwis-
: selend, zoals weergegeven. Dit levert een magneetveld, dat in aslnruthale 
! richting bijna nul wordt in de nabijheid van de collectorplaten 68 met 
• als effect de vergroting van de magneetveldgradient. 

Het magneetveld, dat wordt opgewekt door de stroom in de staven 
15 ; "jb en 76 volgens fig. 3. Is bij voorkeur in zich zelf gesloten, bijvoor-

beeld met behulp van een spoelstruktuur of een fluxbaan 88 met grote per-
meabiliteit, zoals weergegeven in fig. 2. De baan 88 werkt als fluxgelei-
der tussen tegenovergestelde uiteinden van de reeks kamers 70 en helpt 

• bij het voorkomen van interferentie tussen de magneetvelden, die worden 
20 ' Opgewekt door de stroomvoerende staven Jb en 76 en het magneetveld, dat 

; wordt toegepast voor hét focusseren van de electronenbundel 60 tot een 
lijn of reeks van stippen op het oppervlak van de uraniummassa 5̂ . 

Bij het beschouwen van de afmetingen van het stelsel kunnen de vol-
gende richtlijnen dienen. Wanneer de magnetische inductie voldoende groot 

25 is, zodat de ionen adlabatisch. zullen zijn, dienen de ionen afgebogen te 
worden in de richting van een collectorplaat voordat zij overgaan tot la-

: dingsuitwisseling. Dit suggereert dat VQ in de richting van de collector 
ongeveer gelijk dient té zijn aan V„, de stroomsnelheid. Wanneer de af-ü 
stand tussen de platen S bedraagt en het magneetveld wijzigt met een fac- . 

30 ; tor R, gaande van de maximale waarde onder de stroomspoel tot de collec-
, torplaat 68, dan geldt: v 
: q <-_Z_ Bs R-1 

Vr Bo 2 ncr 
waarin B de waarde van B ter plaatse van de collectorplaat voorstelt, s 
V de relatieve snelheid, V_ de stroomsnelheid, cr de dwarsdoorsnede voor r y ' 

35 laaingsuitwisseling, BQ de veldintensiteit in het ionisatiepunt en n de 
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deeltjes dichtheid. Wanneer de electronen de enige geladen deeltjes zou-
den zijn, die adiabatisch zijn, dan is hun electrostatische ruimteladingS' 
energie, die overeenkomt met hun kinetische energie, datgene, dat 'be-
schikbaar is voor versnelling en zo energetisch mogelijke electronen zijn 

5 dan gevenst. 
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C O g C L U S I E S 

1. Werkwijze voor isotopenscheiding, -waarbij een bepaald type iso-

troop in een omgeving van stromende deeltjes met een groot aantal iso-

toop-typen selectief wordt geïoniseerd door stralingsenergie, met het 

kenmerk, dat het scheiden van de ionen met het ene type Isotoop uit de 

5 : omgeving plaatsvindt door het aanleggen van een magneetveld aan de omge-

ving met inbegrip van de ionen van het ene type isotoop, en het tot stand 
; brengen van de relatieve polarisatie van het aangelegde magneetveld ten 

opzichte van de stralingsenergie teneinde een verkleinde absorptielijn-

breedte voor de deeltjes van de omgeving als responsie op de stralings-

10 energie te verschaffen, waarbij het aangelegde magneetveld de stroom van 

de geïoniseerde deeltjes uit de omgeving afbuigt. 

2, Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de afgebogen 

ionen afgezonderd van de andere bestanddelen van de omgeving worden öpge-
1 vangen. 

15 3. Werkwijze Volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat het opvangen 

mede bestaat uit het verschaffen van platen voor het opvangen van de 

lonen daarop. • 

: Werkwijze volgens conclusies 1-3, met het kenmerk, dat de tot 

; stand gebrachte polarisatie van het magneetveld en de stralingsenergie 

20 een polarisatie van de stralingsenergie ten opzichte van het magneetveld 

: is, die in het algemeen de Zeeman-splitsing, in de energieniveaus van de 

deeltjes met het ene type Isotoop tot een minimum beperkt. 

5. Werkwijze volgens conclusie U, met het kenmerk, dat de aangelegde 

stralingsenergie een groot aantal golflengten omvat overeenkomend met 

25 excitatie- en ionisatle-overgangen, terwijl de polarisatie wordt vastge-

legd ten opzichte van de excitatie-golflengten. 

6. Werkwijze volgens conclusies 1-5, met het kenmerk, dat een gradiënt; 
? in het aangelegde magneetveld wordt tot stand gebracht. 

• T' Werkwijze volgens conclusies 1-6, met het kenmerk, dat het aanleg-

30 • gen van het magneetveld aan de omgeving het aanleggen omvat van electri-
: sche stromen aan een veelvoud in het algemeen evenwijdig in de omgeving 

opgestelde electrische geleiders. 

74 1 6 g 3 3 
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8. Werkwijze volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat electrische ge-
leiders worden toegepast die tenminste een eerste en een tweede rij van j 
geleiders omvatten, waarbij de stroom, die door iedere rij geleiders 

• wordt gevoerd in dezelfde richting in de rij loopt en in een andere rich- , 
5 ting tussen de rijen onderling. ! 

! 

9. Werkwijze volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat electrische I 
geleiders worden toegepast met tenminste eerste een.tweede rijen, waarbij I 
de richting van de stroom die door iedere geleider wordt gevoerd tussen j 

aangrenzende geleiders afwisselend is. • 
10 10. Werkwijze volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat de stromen, die 

door de electrische geleiders worden gevoerd een of meer lineaire magne- ; 
tische flessen in de omgeving vormen. • 
11. Werkwijze volgens conclusies 7-10, met het kenmerk, dat een ge-
sloten baan voor het aangelegde magneetveld wordt gecreëerd. 

15 12. Werkwijze volgens conclusies 1-11, met het kenmerk, dat de omge-
ving wordt verschaft in de vorm van een expanderende dampstroom door het , 
gebied van het aangelegde magneetveld. 
13. Inrichting voor het scheiden van isotopen, waarin een omgeving van 
stromeijde deeltjes met een groot aantal isotooptypén wordt toegepast, ge-

20 kenmerkt door middelen van het aanleggen van stralingsenergie aan dé einge-
ving van stromende deeltjes mét een veelvoud isotoop-typen, teneinde een ' 
isotoop daarvan selectief te ioniseren, middelen voor het aanleggen van 
een magneetveld aan de omgeving teneinde een afwijking in de ionenstroom 
voor het ene type isotoop te verschaffen, en middelen voor het tot stand 

25 brengen van een voorafbepaalde polarisatie tussen de aangelegde stralings-
energie en het aangelegde magneetveld om de selectiviteit van- de deel- i 

: tjes-ionisatie te vergroten. . I 
14. Inrichting volgens conclusie 13, gekenmerkt door middelen voor het ! 
opvangen van de ionen die uit de stroom ten opzichte van de andere be-

30 standdelen van de omgeving zijn afgebogen. ; 
15. Inrichting volgens conclusie 14, met het kenmerk, dat de opvangmid-: 
delen een veelvoud platen omvat voor het opvangen van de ionen daarop. ; 
16. Inrichting volgens conclusues 13-15, gekenmerkt door middelen voor ; 
het polariseren van de aangelegde stralingsenergie ten opzichte van het i I 35 magneetveld voor het verkleinen van de Zeeman-splitsing in de energie-- : 
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niveaus van de deeltjes met het ene type isotoop. 

17. Inrichting volgens conclusie 16, met het kenmerk, dat de middelen 

zodanig zijn dat de polarisatie wordt tot stand gebracht met de electri-

sche vector van de stralingsenergie evenwijdig aan de magnetische veld-

18. Inrichting volgens conclusies 13-17, met het kenmerk, dat de mid-

; delen voor het aanleggen van het magneetveld middelen zijn die adiabati-

len voor het aanleggen van het magneetveld aan de omgeving een veelvoud 

15 sche geleiders tenminste een eerste een een tweede rij van geleiders om-

vatten, terwijl voorzien is in middelen om de stroom die door iedere rij 

. geleiders wordt gevoerd in dezèlfde richting in een rij en in tegenge-

; stelde richting in een andere rij te laten lopen. 

21. Inrichting volgens conclusie 19, met het kenmerk, dat de electri-

20 sche geleiders tenminste een eerste en een tweede rij van geleiders om-

vatten, terwijl voorzien is in middelen om. de richting van de stroom die 

. door iedere geleider wordt gevoerd af te laten wisselen tussen aangrenzen-

de geleiders. - - • 

22. Inrichting volgens conclusies. 13-21, met het kenmerk, dat de midde-

25 • len voor liet aanleggen van h.et magneetveld middelen omvatten voor het ver-

: schaffen van veldlijnen met een boogvormig verloop over afmetingen, die 

' groot zijn ten opzichte van de mate van afbuiging van de ionen, terwijl 

voorts is voorzien in middelen voor het roteren van de polarisatie van 

; de aangelegde stralingsenergie.over de uitbreiding van het boogvormig 

30 ; verloop. 

23. Inrichting volgens conclusie 22, gekenmerkt door een terugloopweg 
; voor het aangelegde magneetveld. 

• : 2U. Inrichting volgens conclusies 13-23, gekenmerkt door middelen voor 

' het verschaffen van een deeltjesstroom door het gebied van het aangelegde 

35 magneetveld teneinde de omgeving te bepalen. 

5 r lijnen 

• sche omstandigheden verschaffen voor de beweging van geladen deeltjes 

' in de omgeving. 

10 : 19. Inrichting volgens conclusies 13-18, met het kenmerk, dat de midde 
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25. Stelsel voor het scheiden van isotopen voorzien van middelen voor ' 
het verschaffen van een omgeving van stromende deeltjes met een veelvoud ! 
isotoop-typen, gekenmerkt door een veelvoud in het algemeen lineair ver- ' 3 
lopende electrische geleiders opgesteld in eerste en tweede rijen, die | 

5 zich in het algemeen loodrecht op de richting van de stromende deeltjes ! 
uitstrekken, middelen voor het aanleggen van een electrische stroom aan j 
de geleiders teneinde een magneetveldgradient in het gebied van de ge- j i 
leiders te verschaffen, welke magneetveldgradient in het algemeen ver- -
loopt langs lijnen tussen de rijen in een richting dwars op de deeltjes-

10 stroom, en middelen voor het aanleggen van stralingsenergie aan de stro-
mende deeltjes in het gebied van de geleiders, met een straling die ken-
merkend is voor het verschaffen van een selectieve ionisatie van een be-
paald type isotoop. • 
26. Inrichting volgens conclusie 25, met het kenmerk, dat de electri-

15 sche geleiders eerste en tweede rijen stroomstaven omvatten, waarbij 
voorzien is in middelen om de richting van de stroom die in iedere staaf 
van een rij wordt gevoerd in een rij gelijk te doen zijn maar te doen 
variëren tussen de rijen van stroomstaven. 
27. Inrichting volgens conclusie 25, met het kenmerk, dat de geleiders I 

20 zijn opgesteld in eerste en tweede rijen, terwijl voorzien is in middelen j 
om de stroomrichting in iedeie geleider verschillend te doen zijn ten op-
zichte van de stroomrichting in aangrenzende geleiders. 
28. Inrichting volgens conclusie 25, gekenmerkt door middelen voor het • 
handhaven van een vooraf bepaalde polarisatie van de aangelegde stra- ' 

jle ten opzichte van de richting van het magneetveld van de 
magneetveldgradient teneinde de Zeeman-splitsing in de energieniveaus van ! 
de deeltjes in de deeltjesstroom te verkleinen. ] 
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