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AMERICAN AIR FILTER COMPANY,INC., Louisville, Kentucky, 

Ter. St. v. Amerika 

Merkwijze voor het verwijderen van radio-actief jodium en radio-actieve 

organische jodiden uit een jodium-jódide bevattende afvoergasstroom., 

De uitvinding heeft betrekking op een materiaal en methode voor 

het verwijderen van jodium en organische jodiden- uit een jodium bevat-

tende afvoergasstroom, meer in het bijzonder op een materiaal, dat 

kan worden gebruikt voor het verwijderen van jodium en jodide. Fog 

meer specifiek heeft de uitvinding betrekking op een werkwijze voor 

de bereiding van een adsorbeermateriaal voor verwijderen van jodium 

en organische jodiden uit jodium en jodide bevattende afvoergasstromen. 

Bij de ontwikkeling van door kernenergie aangedreven elek-

trische centrales traden vele nieuwe typen verontreinigingsproblemen op. 

Bij de verwerking van radio-actieve .materialen in deze door kernener-

gie aangedreven elektrische centrales is grote aandacht besteed aan 

hst verwijderen van radio-actief jodium, jodium-131 en de organische 

vormen daarvan en het verhinderen van het ontsnappen van het radio-

actieve jodium in de atmosfeer. Op het ogenblik zijn verschillende . 

typen filter en adsorbeerinrichtingen ontwikkeld voor het verwijderen 

van radio-actief jodium uit deze afvoergasstromen. Het meest toegepaste 

materiaal is geïmpregneerde geactiveerde koolstof. Deze geactiveerde 

koolstof is een effectief adsorptiemiddel gebleken maar heeft nadelen 

door het altijd aanwezige probleem van zelf ontsteking door de ont-

ledingswarate bij hoge belasting. Verder werd opgemerkt, dat de adsorptie-

eigenschappen van het geactiveerde koolstof achteruitgaat bij wegspoelen 

van Ziet proces afvoergas en het radio-actieve.jodium zal door het kool-

stoffilter bewegen. Ook werd opgemerkt, dat wanneer de afvoergasstroom 

aanmerkelijke hoeveelheden vocht bevat, de adsorptie-efficiency van een 

geactiveerde koolstof of houtskoolfilter sterk achteruitgaat. 

In andere voorgestelde méthoden voor verwijderen van jodium 

en organische jodiden uit afvoergasstromen zijn metalen toegepast, die 
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reageren met jodium en het jodium op het oppervlak vasthouden als een 

jodide. Deze metalen worden in het algemeen toegepast in filtermedia 

en dergelijke. Verder is zilverzeoliet voorgesteld en dit bleek op 

aanvaardbare wijze te werken» wanneer het zilver met hoog percentage 

wordt toegepast. De kosten van dit produkt zijn echter buitengewoon 

hoog. Ook is onderzoek verricht met impregneren van silica aluminium-
• 2 

oxyden met oppervlakten van 300-1*QO m /g, waarbij de impregneermiddelen 

waren zilvernitraat en andere metallische nitraten. De doelmatigheid 

van deze adsorptiemiddelen bleek echter te laag te zijn. 

Met de uitvinding wordt beoogd een werkwijze te verschaffen 

voor het verwijderen van jodium en organische jodiden uit afvoergas-

stromen van kernreactoren. Een andere doelstelling van de uitvinding 

is een werkwijze te verschaffen voor de bereiding van een adsorptie-

materiaal voor verwijderen van jodium en organische jodiden uit gas-

stromen van kernreactoren. ISfog een andere doelstelling van de uit-mding. 

is een radio-actief-jodium adsorberend materiaal te verschaffen, dat 

kan worden gebruikt voor het verwijderen van jodium en organische -

jodiden uit afvoergasstromen van kernreactoren. Andere doelstellingen 

en voordelen van de uitvinding zullen duidelijk worden uit de nu volgende 

beschrijving. 

De uitvinding berust op de vondst , - dat bepaalde keramische 

materialen, die zijn geïmpregneerd met metaalzouten, bij contact met 

radio-actief jodium en radio-actieve organische jodiden deze radio-

actieve stoffen invangen of adsorberen. Gevonden werd, dat vele kera-

mische materialen met vooraf geselecteerde oppervlakte-trajecten na 

impregneren met metaalzouten radio-actief jodium adsorberen, wanneer ze 

in contact worden gebracht met een stroom, die deze radio-actieve 

stoffen bevat. De meest effectieve absorptiemiddelen zijn die, waarbij 

het oppervlak van het keramische materiaal tussen ongeveer 5 en ongeveer 

250 m /g is. Bovendien werd gevonden, dat de nitraatzouten" van zilver, 

koper, cadmium, lood, zink, nikkel,.cobalt, cerium en mengsels daarvan 

een sterke affiniteit hebben voor chemisorptie en binden, van de radio-

actieve jodiden en de nitraatzouten van-zilver zijn. het meest effectief. 

Verder werd opgemerkt, dat het gewichtspercentage impregneermiddelen -

van het keramisch materiaal ook van invloed is op de affiniteit van het 
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keramisch materiaal voor adsorberen, van radio-actief jodium en jodide. 

Gevonden vera bijvoorbeeld, dat keramische materialen, die zijn geïm-

pregneerd met metaalnitratenhet meest efficient zijn als adsorptie-

materialen wannes- ze 5 tot 15 gew. % impregneermiddel bevatten. Ook 

werd gevonden, dat de geprefereerde keramische materialen voor het meest 

efficient verwijderen van radio-actief jodium en jodide die zijn,.welke 

silica en silica-aluminiumoxyden bevatten. 

Een geprefereerd radio-actief jodium adsorberend materiaal, 

dat kan worden toegepast in de werkwijze volgens de uitvinding, is een 
o 

keramisch materiaal met een oppervlak. van ongeveer 5 tot 250 m /g, 

waarin het keramische materiaal silica of silica aluminiumoxyde is, 

het keramisch materiaal geïmpregneerd is met een zilvernitraat en het 

zilvernitraat is in het traject van ongeveer 5 tot ongeveer 15 gew. % 

van. het keramische materiaal. 

Een geprefereerde methode volgens de uitvinding voor de be-. 

reiding van een.adsorberend materiaal voor verwijderen van jodium en 

organische jodiden uit een jodium-jodide bevattende afvoergasstroom 

omvat de trappen van: ontgassen van een keramisch adsorberend materiaal 2 
met een oppervlak van ongeveer 5 tot ongeveer 250 m /g bij ongeveer 

150-175°C en U-5 mm Hg gedurende 3 tot k uur; impregneren van het 

keramische adsorberende materiaal met een metaalzoutoplossing door 

een vooraf bepaalde hoeveelheid van het keramische adsorptiemateriaal 

te dompelen in een oplossing, die een vooraf bepaalde concentratie bevat 

van een metaalzout bij een temperatuur van 20-25°C gedurende 1 tot 2 uren; 

en drogen van het geïmpregneerde materiaal gedurende ongeveer k tot 18 

uren bij een temperatuur van ongeveer 75-250°C. Bij voorkeur heeft het 

drogen plaats in twee trappen, waarbij de eerste trap plaatsheeft bij 

een temperatuur van ongeveer 75 tot 10Ö°C gedurende 6 tot 12 uur en 

de tweede droogtrap plaatsheeft bij ï50-250°C gedurende h-6 uren. 

Verder worden volgens de uitvinding radio-actief jodium en 

radio-actieve organische jodiden uit een radio-actief jodium-jodide 

bevattende afvoergasstroom verwijderd door de afvoergasstroom te voeren 
door een bed van adsorptiemateriaal met een oppervlak van ongeveer 

2 . 

5 tot. 250 m /g, welk adsorptieraateriaal is geïmpregneerd met een metaal-

zout. ' 



De uitvinding.-zal worden toegelicht in de volgende voorbeelden, 

Voorbeelden I-VI 

In deze voorbeelden wordt de methode toegelichts die werd 

gevolgd voor de bereiding van een radio-actief jodium adsorberend 

materiaal en vervolgens toepassen van het materiaal in een radio-actief 

jodium bevattende afvoergasstroom. 

Voorbeeld I 

Een keramisch adsorptiemateriaa'l werd bereid door een- 2,5 
2 

cm dik Kaowool Fiber vel met een oppervlak van 10-50 m ./g te snijden 

tot schijven met een diameter van 5 cm. Het Kaowool is een produkt van 

Babcock and Wilcox en is bereid van een bruin kaolien, een in de natuur 

voorkomende aluminiumoxyde-silica porcelijnaarde. De schijven werden 

vervolgens behandeld of ontgast bij ongeveer 1-50°C en ̂ -5 mm Hg ge-

durende 3 uren en vervolgens gekoeld tot omgevingstemperatuur. De schijven 

verden gewogen en in een vacuumexcicator gehouden, voordat ze in een 

waterige oplossing met zilvernitraat werden gedompeld. 

Vervolgens werd een waterige oplossing bereidcbor 7*5 g zilver-

nitraat toe te voegen aan een vat, dat 200 ml gedestilleerd water bevat. 

100 g schijven werden ongeveer 30 minuten in .deze oplossing gedrenkt, 

vervolgens verwijderd en ongeveer 6 uren gedroogd bij ongeveer 100°C 

en tenslotte onderworpen aan een einddroging gedurende 2+ uren bij onge-

veer 1T5°C. 

Voorbeeld I-A 

Van een deel van het geïmpregneerde keramische produkt werd 

een bed vervaardigd met een diepte van 5 cm, dat 2 uren werd geplaatst 

in een radio-actieve gasstroom, die 2,0 mg/m radio-actief methyljodide 

bevatte, waarbij de temperatuur van de gasstroom ongeveer 88°C en de 

relatieve vochtigheid 90% was. Daarna werd het behandelde produkt ge-

spoeld met schone vochtige lucht gedurende 2 uren bij de hiervoor ge-

noemde condities. 

Gevonden werd, dat het uit de gasstroom verwijderde radio-

actieve materiaal ongeveer 99*0% was. 

Voorbeeld I-B 

Van éen tweede portie van het geimpregneerde keramische produkt 

•werd een bed van 5 cm vervaardigd en 90 minuten geplaatst in een tweede 
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•3 gasstroom, die 15-20 mg/m radio-actief jodium-131 bevatte, waarbij de 
temperatuur van de gasstroom. 130°C, de druk 3,85 kg/em̂  absoluut en 
de relatieve vochtigheid 92% was. Eet'behandelde produkt werd vervolgens 
90 minuten schoongespoeld met schone vochtige lucht bij de hiervoor 
genoemde condities. 

De doelmatigheid van verwijderen bij deze condities bleek 
99,9$ te zijn. 
Voorbeeld II 

Een keramisch adsorptiemateriaal werd bereid door een Kaowool 
Fiber vel met een dikte van 2,5 cm en een oppervlak van 10-50 m /g 
te snijden tot schijven met een diameter >van 5 cm. Het Kaowool is een 
produkt van Babcock and Wilcox en. is vervaardigd van een bruin kaolien, 
een in de natuur voorkomende aluminiumoxyde-silica porcelijnaarde. 
100 g van de schijven verden 30 minuten gedompeld in een vat, dat 500 
uil 50 vol/vol.# MO^ oplossing bevatte en 16 uur gedroogd bij T10°C. 
De met zuur behandelde schijven werden gewogen en in een plastic houder 
bewaard, voordat ze gedompeld werden in een waterige oplossing, die 
ziiernitraat bevatte. 

Vervolgens werd een waterige oplossing bereid door 7S5 g' ' 
zilvernitraat toe te voegen aan een vat, dat 200 ml gedestilleerd water 
bevatte. 100 g van de met zuur behandelde schijven werden 30 minuten 
in deze oplossing gedompeld, vervolgens daaruit verwijderd, ongeveer 
6 uren gedroogd bij ongeveer 100°C en tenslotte onderworpen aan een 
einddroging gedurende ongeveer ̂  uren bij ongeveer 175°C. 

Van een deel van het geimpregneerde keramische produkt werd 
een bed met een diepte van 5 cm gemaakt, dat 90 minuten werd geplaatst q 
in een radio-actieve gasstroom, die ongeveer 6,0 mg/m radio-actief 
methyljodide bevatte. De temperatuur van de gasstroom was ongeveer O 2 
132 C bij een druk van 3,85 kg/cm en een relatieve vochtigheid van 
90%. Het blootgestelde materiaal werd vervolgens 90 minuten gespoeld 
met schone vochtige lucht onder de hiervoor genoemde condities. 

Gevonden werd, dat het- verwijderd percentage radio-actief 
materiaal ongeveer 995998$ was. 
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Voorbeeld III 

Een keramisch adsorptie basismateriaal van kièaelgoer s een 

in de natuur voorkomend diatomeeensilica met een oppervlak van 1*0-60 

m /g in een geëxtrudeerde vorm met een diameter van 1 s6 mm werd 3 uren. 

behandeld of ontgast bij ongeveer 150°C in k mm Hg en vervolgens gekoeld 

tot omgevingstemperatuur. Het geëxtrudeerde produkt werd vervolgens 

gewogen en in een excicator bewaard, voordat ze werden gedompeld in een 

waterige oplossing, die zilvernitraat bevatte. 

Vervolgens werd een waterige oplossing bereid door 7,5 g 

zilvernitraat toe te voegen aan een vat, dat 250 ml gedestilleerd 

water bevatte. 1.00 g van het geëxtrudeerde produkt werden ongeveer 

30 minuten incfeze oplossing gedrenkt, vervolgens verwijderd, ongeveer 

6 uren gedroogd bij ongeveer 100°C en tenslotte ongeveer 1+ uren bij 

ongeveer 175°C. 

Van een .deel van het geïmpregneerde keramische produkt werd 

een bed gemaakt met een diepte van 2,5 cm, dat 90 minuten.werd geplaatst 
O 

in een radio-actieve gasstroom, die ongeveer 2,0 mg/m methyljodide-

131 bevatte, waarbij de temperatuur van de gasstroom ongeveer Qj°C 

en de relatieve vochtigheid ongeveer 90$ was. Het blootgestelde produkt 

werd vervolgens 2 uren gespoeld met gewone vochtige lucht bij de hier™ 

voor genoemde condities. 

Gevonden werd, dat het bed van dit materiaal met een dikte van 

2,5 cm ongeveer 95$ van het radio-actieve materiaal verwijderde. 

Voorbeeld IV 

Een keramisch adsorptie basismateriaal van kïezelgoer, een 

in de natuur voorkomend diatomeeensilica met een oppervlak van 1*0-60 2 
m /g, in een geëxtrudeerde vorm met een diameter van 1 ,,6 mm, werd 

bij 150°C en 1* mm Hg gedurende 3 uur behandeld of ontgast en vervolgens 

tot omgevingstemperatuur gekoeld. Het geëxtrudeerde pródukt werd ver-

volgens gewogen en in een excicator bewaard, voordat het gedompeld werd 

in een waterige oplossing, die zilvernitraat bevatte. 

Daarna werd een waterige oplossing bereid door 10,0 g zilver-

nitraat toe te voegen aan een. vat, dat 250 ml' gedestilleerd water 

bevatte, In deze oplossing werden 100 g van het geëxtrudeerde produkt o 
30 minuten gedompeld, vervolgens verwijderd en 6 uur bij.100 C gedroogd, 
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gevolgd door een einddroging van ̂  uur bij ongeveer 175°C. 

Van een deel van het geïmpregneerde produkt werd een bed 

vervaardigd met een diepte/van 5 cm, waardoor gedurende 1 uur een O 
radio-actieve gasstroom werd gevoerd, die mg/m radio-actief methyl-

jodide bevatte, waarbij de temperatuur van de gasstroom ongeveer 130°C, 

de druk 3,85 kg/cm absoluut en de rêatieve vochtigheid 91% was. 

Het" blootgestelde monster werd vervolgens 1 uur gespoeld met schone 

vochtige lucht bij de hiervoor genoemde omstandigheden. 

Radio-actief methyljodide bleek voor 99,983% te zijn verwijderde 

Voorbeeld V 

Een korrelig silica-aluminiumoxyde keramisch adsorptie basis-
2 o materiaal met een oppervlak van 150 m /g werd 3 uur bij ongeveer 150 C 

en 4-5 mm Hg behandeld of ontgast en vervolgens tot kamertemperatuur 

gekoeld. Daarna werden de korrels gewogen en in een excicator bewaard, 

voordat ze gedompeld werden in een waterige oplossing, die zilvernitraat 

bevatte. 

Daarna werd een waterige oplossing bereid door 7»5 g zilver-

nitraat toe te voegen aan een vat, dat 250 ml gedestilleerd water be-

vatte. In deze oplossing werden 100 g van-de korrels ongeveer 30 minuten 

gedompeld, vervolgens uit de oplossing verwijderd en 6 uur gedroogd 

bij ongeveer 100°C, gevolgd door een einddroging gedurende ongeveer 4 

uren bij 175°C. 

Voorbeeld V-A 

Van een deel van het geïmpregneerde keramische produkt werd 

een bed met een diepte van 5 cm vervaardigd en 50 minuten geplaatst 
•3 

in een radio-actieve gasstroom, die ongeveer 2 mg/m radio-actief 

methyljodide bevatte, waarbij de temperatuur van de gasstroom 85° C en 

de relatieve vochtigheid 72$ was. Het blootgestelde materiaal wérd 

2 uren gespoéü set schone vochtige lucht bij de hiervoor genoemde 

condities. 

Het radio-actieve methyljodide werd voor 99s88 % verwijderd. 

Voorbeeld V-B 
.Een tweede portie van het -geïmpregneerde materiaal werd 

o ? 
beproefd als. hiervoor beschreven bij 130 C, 3,85 kg/cm en een rela-

tieve vochtigheid van meer dan 100% met een. rsdio-adief methyljodide-O concentratie van 38,0 mg/ia". 
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De. verwijdering in het bed "bleek 99 3 te zijn. 

Voorbeeld VI 

Een silica-aluminiumoxyde keramisch adsorptie basismateriaal 
2 

met een oppervlak van 200 m /g in de vorm van geëxtrudeerd produkt 

met een diameter van 3,2 mm verd 3 uren bij ongeveer 150°C en mm 

Hg behandeld of ontgast en vervolgens tot omgevingstemperatuur gevoerd. 

Het geëxtrudeerde produkt werd vervolgens gewogen en in een excicator 

bewaard, voordat het werd gedompeld in een waterige oplossing, die 

zilvernitraten bevatte. 

Daarna verd een waterige oplossing bereid door 7,5 g zilver-

nitraat toe te voegen aan een vat, dat 250 ml* gedestilleerd water 

bevatte. 100 g van het geëxtrudeerde produkt werd 30 minuten in deze 

oplossing gedompeld, vervolgens uit de oplossing verwijderd«en 6 uur 

bij ongeveer 100°C gedroogd, gevolgd door een einddroging gedurende 

ongeveer k uur bij 175°C. 

Voorbeeld VI-A . 

Van een deel van"het geïmpregneerde keramische produkt werd 

een bed vervaardigd met een diepte van 5 cm, dat 90 minuten werd ge-

plaatst in een radio-actieve gasstroom, die 2,0 mg/m radio-actief 

methyljodide bevatte. De temperatuur van de gasstroom was 86°G en de 

relatieve vochtigheid 70$. Het blootgestelde produkt werd vervolgens 

2 uren gespoeld met schone vochtige lucht bij de hiervoor genoemde 

condities. 

De verwijdering van het radio-actieve methyljodide was 99,0$° 

Voorbeeld VI-B 

Van een tweede portie van het geïmpregneerde keramische 

produkt verd een bed vervaardigd met een diepte van 5 cm, dat 90 minu-

ten verd geplaatst in een gasstroom, die 15-20 mg/m radio-actieve, 

jodium bevatte, waarbij de temperatuur van de gasstroom 130°C, de 

druk 3,85 kg/cm en de relatieve vochtigheid 92$ was.. Het blootgestelde 

materiaal werd vervolgens 90 minuten gespoeld met schone vochtige lucht. 

Het radio-actieve materiaal werd verwijderd voor 99,9%-

In de voorbeelden I-VI vas de verwijdering-in de bedden met 

een diepte van 5 cm tenminste 99%, hetgeen een hoge adsorptie van 

radio-actief jodium is en in een bed met een diepte van 2,5 cm tenminste 

95%-
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Opgemerkt wordt, dat de afvoergasstromen omvatten veilig-

heidssystemen en atmosfeer zuiveringsgrsteme-n, alsook condensorsystemen. 

C o n c 1 u s i e s 

1. Werkwijze voor de verwijdering van radio-actief jodium en 

radio-actieve organische jodiden uit een jodium-jodide bevattende 

afvoer gasstroom, met het kenmerk, dat een jodium-jodide bevattende 

afvoergasstroom wordt gevoerd door een bed van keramisch adsorptie-
2 

materiaal met een oppervlak van 10-250 ut /g,.welk adsorptiemateriaal 

geïmpregneerd is met een metaalzout. 

2, Werkwijze voor de bereiding van een adsorptiemateriaal 

voor verwijderen van radio-actief jodium en radio-actieve organische 

jodiden uit een jodium-jodide bevattende afvoergasstroom, met het, kenmerk, 

dat 

A) een keramisch adsorptiemateriaal met een oppervlak van 

110-250 m2/g wordt ontgast 

B) het keramische adsorptiemateriaal wordt geïmpregneerd 

met een metaalzout, en 

C) het geïmpregneerde keramische adsorptiemateriaal wordt 

gedroogd. 

3- Werkwijze volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat het 

ontgassen plaatsheeft gedurende 2-12 uren bij 100-150°C en k-5 mm Hg. 

h, Werkwijze volgens conclusie, 2, met het kenmerk, dat het 

impregneren van het keramisch adsorptiemateriaal omvat dompelen van 

100 gew.delen keramisch adsorptiemateriaal in een metaalzoutoplossing, 

die 5-15 gew.delen van het zout bevat, gedurende 0,5-2 uren bij een 

temperatuur van 20-30°C. 

5- Werkwijze volgens conclusie 2,. met het kenmerk, dat het 

drogen van het geïmpregneerde materiaal plaatsheeft gedurende 18 

uren bij een temperatuur van 75-250°C. 

6. Werkwijze volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat het 

drogen van het geïmpregneerde materiaal plaatsheeft in twee trappen, 

waarbij de eerste trap wordt uitgevoerd bij een temperatuur van 75-100°C 

gedurende 6-12 uren en de tweede trap bij 150-250°C gedurende h-6 uren. 

J. Werkwijze volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat het 

keramisch materiaal silica of silïca-aluminiuraoxyde is. 
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8. Werkwijze, volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat het 
silica een diatomeeënaarde in geëxtrudeerde vorm is. 

9. WErkwijze volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat het 
silica-aluminiumoxyde een niet-geweven vezelig materiaal is. 

10. Werkwijze volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat het 
silica-alimiiniumoxyde in korrelvorm is. 

11. Werkwijze volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat 
het metaalzout een zilverzout is. 

12. Werkwijze volgens conclusie 11, met het kenmerk, dat het 
metaalzout zilvernitraat is. . ' 

13. Werkwijze volgens conclusie >2', met het kenmerk, dat 
het metaalzout een nitraat van cadmium, zink, nikkel, cobalt, cerium 
of een mengsel daarvan is. 

ik. Werkwijze voor de bereiding van een adsorptiemateriaal 
voor verwijderen van radio-actief jpdiiam en radio-actieve organische 
jodiden uit een jodium-jodide bevattende afvoergasstroom, in hoofdzaak 
als beschreven in de beschrijving en/of toegelicht in de voorbeelden.. 

/ 

7 / 
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