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Verenigde Staten van Amerika 

Dampbron voor een materiaal met een hoge verdampingstemperatuur. 

De uitvinding heeft betrekking op een dampbron en meer in het 

bijzonder op een elektronenbundeldampbron met een drijvende matrix 

in de smelt van het verdampings&iddel. 

Bij laserverrijking, zoals beschreven in het Amerikaanse 

octrooischrift 3.772.519 en de Amerikaanse octrooiaanvragen Ser. 

No. 328.954 en 469.407, wordt meer in het bijzonder een stromende 

uraandamp, welke is verkregen door elektronenbundelmethoden, ge-

bruikt als de omgeving waaraan een isotoopselectieve laserstraling 

wordt toegevoerd teneinde een excitatie van een gewenst isotooptype 

te verkrijgen. Tenslotte wordt bij deze methoden een ionisatie van 

het isotooptype en een gescheiden opzameling daarvan, gebaseerd op 

de geioniseerde lading, verkregen. 

De elektronenbundeldampbron heeft het voordeel, dat de ver-

damping wordt begrensd tot een vlek of lijn langs het oppervlak 

van een uraansmelt, welke meer in het bijzonder in een kroes aanwezig 

is. Aangezien voor een laag energieverbruik een hoog rendement, even-

als een grote stroomsnelheid van het verdampingsmiddel bij de 

huidige elektronenbundelmethoden gewenst is, heeft men voorgesteld, 

dat aan de uraansmelt een materiaal wordt toegevoegd om de stroom 

van convectiestromen, welke zich normaliter in de smelt voordoet, 

te beletten. Een dergelijke impedantiebarrière voorziet in een 

groot voordeel bij het reduceren van warmteverliezen door convectie. 

Bij een voorkeursuitvoeringsvorm volgens de uitvinding wordt 

voorzien in een smelt voor een elektronenbundeldampbron, waarbij een 

matrix, welke aan de smelt wordt toegevoerd om de stroom van het 

vloeibaar gemaakte verdampingsmiddel te beletten, bestaat uit een 

materiaal met een kleinere dichtheid dan het verdampingsmiddel, 

waardoor deze matrix aan het oppervlak van het verdampingsmiddel 

drijft en zich over een bepaalde afstand onder het oppervlak uitstrekt, 

welke afstand aanmerkelijk kleiner is dan de diepte van de smelt. > 
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Derhalve is het mogelijk niet slechts de stroom van convectiestromen 

te beletten en het verdampingsrendement in de dampstroomsnelheid 

sterk te verbeteren doch is ook een werking over een gebied van 

smeltniveaus mogelijk voordat de matrix "droog begint te ibpen", 

hetgeen optreedt wanneer deze de bodem van de kroes bereikt. 

Meer in het bijzonder voorziet bij uraanverrijking een smelt, 

bestaande uit een uit uranium bestaand verdampingsmiddel en een 

op een bepaalde wijze gedimensioneerde tantaalmatrix, in het voor-

deel van een convectiewarmtestroombarrière, terwijl tegelijkertijd 

een grote verarming van het uit uranium bestaande verdampingsmid-

del door grote verdampingssnelheden mogelijk is voordat een 

aanvulling van het uraan nodig is. 

De uitvinding zal onderstaand nader worden toegelicht onder 

verwijzing naar de tekening. Daarbij toont: 

fig. 1 een schematische doorsnede van een uraan verrijkings-

inrichting waarop de uitvinding van toepassing is; 

fig. 2 een perspectivisch aanzicht, gedeeltelijk in doorsnede, 

van een elektronenbundelverdampingsbron waarbij van de uitvinding 

gebruik wordt gemaakt; en 

fig. 3A-3B respectievelijk een bovenaanzicht en een doorsnede 

van een verdampingsmelt bij een eerste proef ter illustratie van 

de uitvinding. 

De uitvinding voorziet in een smelt voor een elektronenbundel-

verdampingsbron met een matrix met bepaalde eigenschappen niet 

slechts om de stroom van convectiestromen in de smelt te beletten 

doch tevens doordat deze aan het oppervlak drijft te voorzien in 

een relatief .groot gebied van smeltniveaus waarover uraan op een 

succesvolle wijze uit de smelt door de elektronenbundel kan worden 

verdampt voordat de matrix "droogloopt". Bij de voorkeursuitvoerings 

vorm heeft de matrix een geometrisch patroon en is deze vervaardigd 

uit een materiaal met een kleinere dichtheid dan het verdampingsmid-

del, en wel in een zodanige mate, dat het matrixstelsel aan het 

oppervlak van de smelt zal drijven zonder te veel boven het opper-

vlak uit te steken. Voor de matrix wordt een zodanige constructie 

gekozen, dat in het algemeen aan het oppervlak een effectieve 
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convectiebarrière wordt onderhouden, terwijl het tegelijkertijd 

mogelijk is, dat trager bewegende stromen het verdampingsmiddel 

aan het oppervlak aanvullen. Het is evenwel duidelijk, dat ook 

een niet-starre vorm voor de matrix kan worden toegepast. De werke-

lijke structuur volgens de uitvinding zal thans onder verwijzing 

naar de tekening nader worden toegelicht. 

In fig. 1 vindt men schematisch en in doorsnede een enkele 

kamer 12 voor een laserverrijkingsinrichting overeenkomstig de 

methoden, beschreven in het bovengenoemde Amerikaanse octrooischrift 

3.772.519 en de eveneens bovengenoemde Amerikaanse octrooiaanvragen 

Ser. No. 328.954 en 469.407. De kamer 12 wordt luchtledig gepompt 

door een vacuumstelsel 14 om in het gebied boven een uraandampbron 
_5 

16 een lage druk van meer in het bijzonder 10 torr te onderhouden. 

Zoals aangegeven, omdat de dampbron 16 een kroes 18 met een aantal 

watervoerende koelopeningen 20, waarbij de kroes een smelt 22 bevat, 

die het uit uraan bestaande verdampingsmiddel omvat. Een elektronen-

bundel wordt uit een draad 24 om een anode 26 aan het oppervlak van 

de smelt 22 toegevoerd teneinde langs een lijn van het oppervlak 

een locale verhitting te verschaffen. Het verdampte uraan expandeert 

in radiale richting boven de smelt 22 in een ionenscheidingsinrichting 

28, welke kan zijn uitgevoerd, zoals beschreven in het bovengenoemde 

Amerikaanse octrooischrift of de bovengenoemde Amerikaanse octrooi-

aanvragen, welke scheidingsinrichting een fijn afgestemde laser-

straling ontvangt voor het verschaffen van een isotoop-ffiLectieve 

excitatie van meer in het bijzonder de ïï-235 isotoop in uraandamp, 

waarbij elkaar kruisende magnetische en* elektrische velden uit de 

spoelen 30 en de spanningsbron 32 de daarna geioniseerde deeltjes 

versnellen voor een gescheiden opzameling daarvan aan een oppervlak. 

De spoelen 30 leveren ook het magnetische veld 34 bij een intensiteit 

van bij benadering een tot een paar honderd gauss in het gebied van 

de elektronenbundel uit de draad 24 om de bundel op het oppervlak 

van de smelt 22 te focuseren. Een spoelstroombron 36 dient om de 
elektrisch 

spoelen 30/te exciteren. 

De draad 24 wordt verhit door een stroombron 40 met een ver-

mogen van meer in het bijzonder 1000 Watt en de stroom voor de 
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elektronenbundel zelf wordt geleverd door een brpn 42, welke tussen 
de draad 24 en de kroes 18 een spanning van bij benadering 30 kV 
onderhoudt. 

In fig. 2 is de elektronenbundelverdampingsbron 16 meer volledig 
in perspectief en doorsnede aangegeven. Zoals uit deze fig. blijkt, 
is de kroes 18 in de richting van de draad 24 langwerpig. De draad 
24 wordt, als aangegeven, aan een eerste uiteinde ondersteund door 
een stijl 44» waarbij de anode 26 door een stijl 46 wordt ondersteund. 
Aan de tegenover gelegen uiteinden van de draad 24 en de anode 26 
zijn soortgelijke stijlen aanwezig om deze onderdelen te ondersteunen 
en te spannen. 

Zoals aangegeven in fig. 1 en 2, bestaat de smelt 22 uit een 
uraanbron 48 en een matrixstelsel of een matrixmassa 50, welke 
aan het oppervlak van de smelt 22 drijft, waarbij de bovenzijde van 
het stelsel 50 betrekkelijk weinig boven de smelt 22 uitsteekt. 
Zoals aangegeven in fig. 1 en 2, is een groot volume uraan onder de 
matrix 50 in de smelt 22 aanwezig om een groot gedeelte van het 
uraan te kunnen verdampen voordat het matrixstelsel 50 de bodem van 
de kroes 18 bereikt en de hoeveelheid uraan 48 niet langer voldoende 
is om bijna de bovenzijde van het stelsel 50 te tereiken. Tussen de 
grenzen van een volle kroes en een op deze wijze aan uraan verarmde 
kroes, kan de verdampingsbron op een geschikte wijze worden bedreven. 
Men kan een automatische uraantoevoer gebruiken om de kroes opnieuw 
met uraan 48 te vullen nadat een voorafbepaalde hoeveelheid is 
verbruikt. Men kan gewichts- of andere detectieorganen gebruiken 
om deze toestand automatisch te controleren en de uraniumtoevoer 
te activeren. 

Bij een bij wijze van voorbeelde gekozen voorkeursuitvoerings-
vorm omvat het materiaal voor het matrixstelsel 50 tantaai, dat de 
gewenste eigenschap heeft van een iets kleinere dichtheid dan het 
gesmolten uraan, terwijl tantaai eveneens een aanmerkelijke lagere 
dampdruk heeft, zodat verwaarloosbare percentages tantaai in de 
uraandamp aanwezig zijn. Het verschil in dichtheid tussen het uraan 
en het tantaai maakt het mogelijk, dat het uraan zeer dicht bij het 
oppervlak van het matrixstelsel 50 aanwezig is. In dit geval kan 
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een deaL van het tantaai in het stelsel 50 in het trefpunt van de 

elektronenbundel worden gesiaolten, waardoor een kleine holte in 

het stelsel in dat punt optreedt, zodat het relatief zuivere vloei-

bare uraan voor verdamping wordt vrijgegeven. 

De convectiestromen bewegen zich bij de beschreven verdampingsx 

bron meer in het bijzonder aan het oppervlak naar buiten en onder het 

oppervlak naar binnen. Derhalve is de aanwezigheid van een stroQm-

barrière aan het oppervlak direkt in staat om warmteverliezen door 

dit mechanisme in het punt met een maximale convectiewarmte-overdracht 

te blokkeren. 

De initiële smelt 22 kan worden verkregen door een voldoende 

hoeveelheid uraanstaven- lichamen of het tantaalmatrixstelsel 50 

bij de bodem van de kroes 18 te plaatsen en het uraan via het matrix-

stelsel 50 te smelten teneinde door het grootste gedeelte van het 

volume van de smelt 22 een pel van gesmolten uraan te vormen, waar-

bij het matrixstelsel 50 aan het oppervlak drijft. De aanwezigheid 

van het matrixstelsel 50 in het punt waarin de verhitting door de 

elektronenbundel 25 optreedt om de stroom van convectiestromen naar 

de wanden van de kroes 18 te belemmeren, voorziet in een grote toe-

name van het verdampingsrendement en de dampstroomsnelheid. De 

aan de convectiestromen opgelegde begrenzing induceert ook een 

vastworden van een deel van het uraan in de smelt 22 bij de wanden 

van de kroes 18, waardoor de corrosie van de kroes wordt beperkt. 

Het matrixstelsel 50 kan elke willekeurige vorm, massief of 

andersinds hebben, welke voorziet in een voldoende impedantie voor 

de convectiestroom, terwijl tegelijkertijd de relatief tragere 

aanvullingstroiaen van uraan naar het gebied van de matrix 50 om een 

verdamping vanuit het oppervlak mogelijk te maken worden onderhouden 

of mogelijk worden gemaakt. Bij een proef met een constructie volgens 

de uitvinding, weergegeven in fig. JA en 3®> bestond het matrixstelsel 

uit een geperforeerde, opgewikkelde band 52 van tantaai met een 

breedte, of bij het bovenaanzicht van fig. 3A een diepte, van bij 

benadering 2,5 cm en een dikte van bij benadering 0,5 mm. De tantaal-

matrix 52 werd in een cirkelvormige kroes 54 geplaatst met uraanstaven 

daarop en een enkele elektronenbundel $6 werd op het midden van de 

-kroes gefocuseerd om het uraan via de matrix 52 bij de bodem van de ' 



kroes te doen smelten. Tijdens de werking smolt de elektronenbundel 
56 de vrije gedeelten van de tantaalmatrix 52 in het trefpunt, waar-
door een volte ontstond, als aangegeven "bij het gebied 58 in fig. 
3B, waardoor het uraan aan het oppervlak in dat punt voor een 
doeltreffende verdamping werd vrijgegeven. Het gesmolten tantaai 
trad niet in de vorm van een huid. over het uraan op, waardoor 
een uraanverdamping zou worden belet, doch stroomde naar de randen 
van het stelsel 52. De resulterende in fig. 3B aangegeven vorm met 
een holte naar het midden van de matrix 52 voorzag in een aanmerke-
lijke', toename van de uraanverdamping ten opzichte van een soortge-
lijke dampbron met de matrix 52. 

Aangezien de dampdruk van tantaai bij benadering drie orden 
van grootte lager ligt dan die van uraan, wordt het verdampen van 
het tantaai in het algemeen belet, zoals is bevestigd door een 
spectrometrische analyse van de resulterende damp bij de proef. 

Ofschoon de experimentele matrix 52 in fig. 3 zich naar de 
bodem van de kroes uitstrekt, verdient het voor het beste gebruik 
de voorkeur, dat dit niet het geval is. Bij een dergelijke voor-
keursuitvoeringsvorm kan, zoals blijkt uit de constructie, weer-
gegeven in fig. 3A en 3B voor het bovenbeschreven experiment, een 
groot volume uraan uit de kroes 54 worden verdampt voordat de matrix 
52 de bodem van de kroes 54 bereikt en niet langer aan het oppervlak 
drijft. In verband met de betrekkelijk kleine convergentiehoek van 
de elektronenbundel 56 kan een betrekkelijk goede focusering van de 
elektronenbundel over een betrekkelijk grote afstand worden onder-
houden, waardoor er voor gezorgd wordt, dat het verlies van 
effectieve verdamping door de elektronenbundel over dit gebied, 
niet groot is. 
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CONCLUSIES 

1. Dampbron voor materiaal met een hoge verdampingstemperatuur 
gekenmerkt door een kroes, een smelt in de kroes met een hoeveelheid 
van het te verdampen materiaal en een matrix van het materiaal met 
een dichtheid, welke kleiner is dan de dichtheid van het te ver-
dampen materiaal, waarbij het te verdampen materiaal zich in de 
holten van de matrix bevindt, en organen om het oppervlak van 
de smelt te verhitten teneinde een gedeelte van het te verdampgn 
materiaal vloeibaar te maken en te verdampen. 
2. Dampbron volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het 
materiaal waaruit de matrix bestaat een dampdruk heeft, welke aan-
merkelijk lager ligt dan de dampdruk van het te verdampen materiaal 
bij de verdampingstemperatuur daarvan. 
3. Dampbron volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het te 
verdampen materiaal elementair uraan omvat en het matrixmateriaal 
tantaai bevat. 
4. Dampbron volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de matrix 
een opgewikkelde en geperforeerde band van het materiaal waaruit de 
matrix bestaat, omvat. 
5. Dampbron volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de ver-
hit tings organen zijn voorzien van organen om een elektronenbundel 
op het oppervlak van de smelt te richten met een intensiteit, 
welke voldoende is om het te verdampen materiaal te verdampen. 
6. Dampbron volgens conclusie 5> met het kenmerk, dat de matrix 
in het gebied van het trefpunt van de elektronenbundel een holte be-
zit. 
7. Dampbron volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de kroes 
een langwerpige trogvorm bezit. 
8< Dampvorm volgens conclusie 1, gekenmerkt door organen om 
isotopen in het verdampte materiaal af te scheiden. 
9. Dampbron volgens conclusie 8, met het kenmerk, dat het ver-
dampte materiaal uraan omvat en de organen voor het afscheiden van 
isotopen zijn voorzien van organen voor een isotoop-selectieve ioni-
satie van uraandeeltjes van een bepaald isotooptype in de damp, en j 
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organen om de geioniseerde deeltjes in de damp te versnellen. 
10. Dampbron volgens conclusie 9» met het kenmerk, dat de organen 
voor een isotoop-selectieve ionisatie zijn voorzien van laserorganen 
om een isotoop-asLectieve foto-excitatie te-, verschaffen. 

5 11. Dampbron volgens conclusie 10, met het kenmerk, dat de ver-
snellingsorgnane zijn voorzien van organen om aan de geioniseerde 
deeltjes magneto hydrodynamische krachten mede te delen. 
12. Dampbron volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat matrix 
zich slechts iets boven het oppervlak van de smelt uitstrekt teneinde 

10 zich naar buiten bewegende oppervlakte convectiestromen in de smelt te 
belemmeren. 
13. Dampbron voor het verschaffen van een expanderende uraandamp-
stroom gekenmerkt door een water gekoeld vat in de vorm van een kroes, 
een smelt in de water gekoelde kroes, voorzien van een matrix van een 

15 materiaal met een dichtheid, welke kleiner is dan die van uraan, en 
een hoeveelheid uraan in de matrix, organen om een elektronenbundel 
aan het oppervlak van de smelt toe te voeren teneinde een gedeelte 
van het in de matrix aanwezige uraan vloeibaar te maken en te verdampen, 
waarbij de matrix de beweging van convectiestromen in het gesmolten 

20 uraan belet ten gevolge waarvan het verdampingsrendement wordt ver-
beterd, organen voor een isotoop-selectieve ionisatie van de expan-
derende uraandamp, en organen om de geioniseerde uraandeeltjes in 
de expanderende damp gescheiden op te zamelen. 
14» Dampbron volgens conclusie 13, met het kenmerk, dat het ma-

25 trixmateriaal tantaai omvat. 
15. Dampbron volgens conclusie 13, met het kenmerk, dat de matrix 
in het gebied waarin de elektronenbundel invalt een holte bezit. 
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