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De aan dit blad gehechte stukken zijn een afdruk van de oorspronkelijk ingediende 
beschrijving met conclusie(s) en eventuele tekening(err).-
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KMS FUSION, INC.Ann Arbor, Michigan Verenigde- Staten van Amerika. 

Houder voor waterstofisotopen 

De uitvinding heeft betrekking op een houder voor 
vaterstofisotopen en meer in het bijzonder op een houder, die kan worden 
toegepast voor het opslaan, verschepen en afgeven.van gassen zoals vater-
stofisotopen, welke- gevaarlijk kunnen zijn vanneer deze zonder regeling 

5 worden vrijgegeven. 
Gewezen wordt op de tevens aanhangige octrooiaanvrage 

voor een "Opslag- en verschepingshouder voor met gas ge-
vulde vormstukjes". 

f-et de toenemende belangstelling in de verkrijging van 
10* snelt- of vaterstofisotopen door blootstelling aan hoge energiebronnen 

is hot een probleem toverden cm d<» ki.j fc proccn. f*'lini:>l:fct> Rtwnfin Kfiftl.H 
waterstof, deuterium, tritium of ncngncln van ctessc pms non oj>te nlnwi, over 
te brengen en af te geven. Het tritiumgas is natuurlijk gevaarlijk voor 
menselijke wezens wanneer het in grote hoeveelheden wordt ingeademd en 

15 de waterstof is explosief en hoogst ontvlambaar. Het is dus van belang • 
dat het mogelijk is om deze gassen op een veilige wijze te behandelen en 
uitrusting toe te passen, die compact is. Gewezen wordt op een tevens 
aanhangige Amerikaanse octrooiaanvrage onder serienummer 481.708 van 
197!i voor een "Werkwijze en inrichting voor verkrijging van vaterstof-

20 1 opslag en -afgifte". 
Het is zodoende een oogmerk om te voorzien in een 

houder voor waterstofisotopen, die uiterst compact is, die veilig is 
tegen catastrofale mankementen zoals breuk van de houder of andere 
onbedoelde gebeurtenissen en die ook opnieuw bruikbaar is. 

25 Kort omschreven omvat de uitvinding het toepassen van 
een afgeefhouder, die sorptiemateriaal voor gassen bevat, dat bij, ver-
warming de gassen op een wijze evenredig aan de betreffende verwarmings-
temperaturen zal vrijgeven. 

Andere oogmerken en kenmerken van de uitvinding 
f- A rt r 4 

v f-., v f ; * } i 'v - • 



betreffende details van de constructie en werking zullen "blijken uit 
de volgende beschrijving, waarin de beginselen van de uitvinding uiteen-
gezet zijn, in samenhang-net de toepasbaarheid en aan de hand van de in 

.. de tekening weergegeven beste uitvoeringswijze, die momenteel voor de 
practijk\an de uitvinding wordt beoogd. 

^ . De enkele figuur toont een doorsnede over een opslag-
en verschepingshouder, waarin de verschillende bestanddelen zijn voorge-
steld, die voor de constructie en werking van belang zijn. 

De afgeefinrichting heeft zoals weergegeven een 
cilindrische mantel 10, die voorzien is van een stationnairkopeinde 12, 
dat gelast is in een ringvormige groef aan het einde van de omhulling 
bij 1H om dit deel van de houder af te dichten. Het andere einde van de 
houder is omgeven door een massieve ring 16, die op geschikte wijze 
bij 18 aan de houder gelast is in een ringvormige groef. Een verwijder-
bare kop 20 kan over de ring 16 worden aangebracht en bijeengehouden 
worden-door zware zeskante kopbouten 22, die rond de omtrek van de kop 20 
en de ring 16 verdeeld zijn. Een geschikte vacuumdichting 2h is tussen 
de ring en de kop aangebracht. Ken- thermokoppel» fcjfpt» ©ivIaFdyutonetep 30 
ia in een opening 32 in de kop PO opitonowon, In oon fxntlern opening 3*l 
is een van schroefdraad voorziene pijp 3(> opgenomen, die een klep 30 
ophoudt. Deze klep 3&, die voorzien is van een inlaat-uitlaatpijp 39» 
heeft een regelknop Uo en kan worden gebruikt voor de instroming en 
•uitstroming van gas naar en van de kamer. " 

De permanente kop 12 heeft aan de binnenzijde daarvan 
door zeskante bouten opgehouden eon otnun Mt, dit? ov Rijn "beurt een 
patroon van een omkeerbare BorptientoJ' ophoudt» KodatiigB BorptiflRtof* : 
is geactiveerd zirkoonaluminaat, dat in de handel verkrijgbaar ia van 
SAES-Getter USA. Een andere sorptiestof is titaanspons. Pen patroonver-
warmer H8 dsbinnen en aangrenzend aan de patroon aangebracht. De'elec-
trische aansluitingen voor deze verwarmer zijn bij 50 weergegeven en 
deze zijn naar buiten gevoerd door afgedichte eiectrische doorvoerbuizen 
52. 

. Bij 'de werking van de inrichting voor het laden wordt 
de kamer 10 onderworpen aan een hoge onderdruk en wordt de zirkoon-
aluminaatpatroon of titaanspons door de weerstandspatroonverwarmer H8 
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verwarmd tot een temperatuur van ongeveer 800°C. Een waterstofisotoop 

wordt den toegelaten door de pijp 39» die door de klep 38 geregeld 

wordt, en de -waterstof vordt gesorteerd en stabiel vastgehouden in 

massieve vorm. Dit 3:an optreden in het geval van een -waterstof ZrAlĤ  

5 of in het geval van tritium ZrAlTg, 

Een bepaalde hoeveelheid van de waterstofisotoop zal 

worden toegelaten afhankelijk van het sorptievermogen van het element 

van de patroon h6, Hier moet worden opgemerkt dat onbedoelde bloot-

stelling aan lucht als gevolg van een mankement van de houder of om 

10 een -willekeurige andere reden geen uitwerking zal hebben op de opge-

slagen waterstofisotopen. Dit draagt tot de veiligheid van de houder 

als een opslageenheid en een verschepingseenheid bij. Stoffen, die als 

de opslagpatroon zouden kunnen worden gebruikt, zijn (1) titaanspons, 

(2) zirfcoonraetaalfolie, (3) haf ni uindraad, (H) scandiumfilm, (5) alumi-

15 niumoxyde (ZEOLIET^ ), of (6) zirkoonaluninaat. 

Ha transport naar de gebruiksplaat kan dezelfde 

houder 10 als een afgeefinrichting worden gebruikt. De pijp 39 wordt 

aangesloten op de gewenste gasverdeelleidingen en de ëên geheel daarmee 

vormende patroonverwamer H8 wordt aangedraaid. Zodoende wordt de 

20 waterstofisotoop, die bijvoorbeeld uit vaterstô deixterium of tritium 

kan bestaan, op geregelde wijze afgegeven. Eeoogde toepassingen zijn 

{1} woning- en industriële verwarming met vaterstof, (2) net waterstof 

gestookte voertuigen, en (3) verscheping, opslag, en afgifte van 

trüum,. dat de radioactieve isotoop van waterstof is. Het zal duidelijk 

25 zijn dat de afgeefsnelheid van het opslagen gas kan worden geregeld 

door de klep 38 en/of de temperatuur van de patroonvervarmer, die het 

gesorbeerde gas naar buiten drijft in de houder 10, 

C o n c l u s i e s 

1. Houder voor de opslag, verscheping en afgifte van 

30 gas, bestaande uit (a) een holle kast net een inlaat-uitlaatopening, 

(b) een hoeveelheid'sorptiemateriaal in de kast, met,een affiniteit voor 

het gas, dat moet worden opgeslagen, en (c) een verwarmer in de kast, 

die er op ingesteld is om de temperatuur van het sorptiemateriaal op 

te voeren teneinde'de sorptie en afgifte van het gas te vergemakkelijken, 

35 2. Houder voor de opslag, verscheping en afgifte van 

f n ft-ir^ 
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waterstofisotoopgassen, 'bestaande uit (a) een holle kast, met openings-

organen voor de instroming en uitstroming van waterstofisotoapgas, 

("b) een massa sorptiemateriaal in de holle kast, "bestaande uit geacti-

veerd zirkoonaluminaat,.. (c) middelen voor het regelen van de instroming 

5 en uitstroming van gas naar en van de kast, en (d) middelen, die met 

de houder samenhangen om het sorptiemateriaal te verwarmen teneinde 

gesorteerd gas uit de kast te drijven. 

3, Houder voor de opslag, verscheping en afgifte van 

waterstofisotoopgassen, bestaande uit (a) een holle kast, met openings-

10 organen voor de instroming en uitstroming van waterstofisotoopgas, 

("b) een massa . sorbeermateriaal in de holle kast, "bestaande uit een 

of meer stoffen ven de groep, welke titaanspons, zirkoonmetaalfolie, 

hafniumdraad, scandiumfilm, vormstukjes van aluminiumoxyde, en zirkoon-

aluminaat omvat, (c) middelen voor het regelen van d.e instroming en 

15 uitstroming van gas naar en van de kast, en (&) middelen, die met de 

houder samenhangen om het sorptiemateriaal te verwarmen teneinde 

gesorteerd gas uit de kast te drijven. 

H. Houder voor de opslag, verscheping en afgifte van 

gas, bestaande uit (a) een cilindrische houder, (h) een plaat, die 

20 êên einde van de cilinder permanent afdicht, (c) een steun aan de plaat, 

(d) een cilinder van sorptiemateriaal, die concentrisch met de cilinder 

gemonteerd is en door de steun wordt opgehouden, (e) een ring, die 

afgedicht verhonden is aan het andere einde van de cilinder (f), een 

sluitkop om over de ring heen te liggen teneinde de cilinder af te 

25 sluiten, en (g) middelen voor het afgedicht vastklemmen van de kop aan 

ring. 

5. Houder volgens conclusie b, gekenmerkt doordat 

de sluitkop voorzien is van een opening en een in de opening gemonteerde 

klep om de instroming en uitstroming naar en van de cilinder te regelen. 

30 6. Houder volgens conclusie b, gekenmerkt doordat 

een electrische verwarmer aan de cilinder van sorptiemateriaal gemonteerd 

is, waarbij electrische.geleidingsorganen door de plaat naar de verwarmer 

gevoerd zijn. 

?. Werkwijze' voor het opslaan, verschepen en afgeven 

35 van gas, "bestaande uit (a) het voorzien in een gesloten houder met een 
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hoeveelheid gassorptiemateriaal daarin, (b) het afzuigen van de houder 
onder het verwarmen van het sorptiemateriaal, Cc) het toevoeren van een 
hoeveelheid gas in de houfer onder zodanige gesteldheden van onderdruk 
en warmte, en (d) het koelen en sluiten van de houder voor verscheping 

5 en opslag van het gas» 
8. Werkwijze volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat 

het gas wordt afgegeven door de houder aan te sluiten op een gastoepas-
singssysteem en het verwarmen van het sorptiemateriaal om het gas uit 
het sorptiemateriaal en de houder te drijven, 

10 9. Werkwijze, in hoofdzaal: zoals voorgesteld in de 
"beschrijving en/of tekening. 

10, Inrichting, in hoofdzaak zoals voorgesteld in 
de beschrijving en/of tekening, 

11, Product, verkregen onder toepassing van de 
15 werkwijze volgens conclusie 7, 8 of 9. 
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