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tekening(en) bevat afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijk ingediende stukken; 
deze laatste kunnen bij de Octrooiraad op verzoek worden ingezien. 



Aanvraagster : Ultra-Centrifuge ïïederland ÏT,V. 
Korte aanduiding Procesreactor gebaseerd op een Magneto 

Hydrodynamisch aangedreven supersone / 
gaswervel# 

De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor 
het teweeg brengen van een rotatie in een gasmassa, opgeno-
men in een bij voorkeur rotatie-symmetrisch huis, waarin een 
gasontladingsstroom zich volgens een axiaal-symmetrisch pa-
troon beweegt binnen een magneetveld dat met -tenminste één 
niet nul zijnde vector-ontbondene loodrecht georiënteerd is 
op de elektrische stroom van ui't' de genoemde gasontlading 
geëxtraheerde positief geladen deeltjes, 'waarbij de met hoge 
omwentelingssnelheid zich bewegende electrisch geladen deel-
tjes uit de gasontlading door gedeeltelijke, stootsgewijze 
overdracht van bewegingsenergie de totale gasmassa in draai-
ing brengen» 

Ben dergelijk proces is op zichzelf bekend onder an-
dere uit NASA SP-236 1970, deel I, biz, 140-H8* De tot dus-
ver bekende werkwijzen van deze soort bleken vêrschillende 
nadelen te bezitten. Bij de bekende methode werd gebruik ge-
maakt van gas- respectievelijk dampvormig uraan en waterstof 
om een kernreactie te doen ontstaan. In de praktijk brengt 
het nogal bezwaren met zich om van uraandampen gebruik te ma-
ken, daar de temperatuur in dat geval ca 10,000°E bedraagt. 

Aanvraagster heeft nu ontdekt, dat eén analoog proces 
zeer goed uitvoerbaar is indien gebruik wordt gemaakt van een 
gesmassa "bestaande uit een mengsel van een splijtstof verbin-
ding zoals bijvoorbeeld ïïPg enerzijds en lichte gassen ander-
zijds, waarbij deze. lichte gassen tenminste bestaan uit een 
inactief gas goals helium of argöïi, 

Ten opzichte van de werkwijze bekend uit het hiervoor 
genoemde lïASA-rapport, is een verder zeer belangrijk voordeel, 
dat bij de reactiekamer volgens de uitvinding het magneetveld -
daarin overal in dezelfde axiale richting loopt, of althans 
een component in deze richting heeft. Door deze' maatregel 
wordt het mogélïjk een gasrotatie in het leven te roepen, die 
een zeer effectieve drukopbouw tot gevolg heeft. Dit wil 
ze^en, dat door het centrifugaal veld een s&mpnp̂ rsing 
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van de gasmassa plaatsvindt, waarbij vanaf het axiale 
midden van het reactorvat naar de wand van het huis de 
druk exponentieel toeneemt, aanvankelijk langzaam en 
daarna tot aan de wand zeer snel, met een grote drub-

5 gradiënt om daarna tot aan de wand te culmineren in een 
dunne laag met constante druk,. 

De beschreven werkwijze kan niet alleen gebruikt 
worden om een beheerste kernreactie in stand te houden, 
maar ook om de gasvormige bestanddelen van het gasmengsel 

10 van elkaar te scheiden» 
Yolgens een verder voorstel wordt dan ook tiet beschre-

ven proces bij voorkeur zodanig toegepast, dat de gasmassa 
achtereenvolgens verschillende achter elkaar gelegen éta-
ges van het huis doorloopt, waarbij achtereenvolgens ten-

15 minste één van de volgende processen in de gasmassa tot 
stand komen: 
a) verrijking door scheiding van ös aware en lichte isoto-
pen van de genoemde zware gassen, 
b) nucleaire splijtingsreactie onder warmteproductie in 

20 cle splijtbare gasmassa, en 
c) gasvormige opwerking van de- splijtingsproducten onder 
selectieve afvoer van deze producten gevolgd-, door terugvoer 
naar de étage waarin de splijtingsreactie plaatsvindt» 

Hierdoor wordt niet alleen het opwerkingsprobleem 
25 sterk vereenvoudigd en wordt voorkomen dat men blijft 

ten met radioactieve splijtingsproducten met een lange le-
vensduur, waarvoor bergruimte zou moeten worden gezocht, 
doch ook is het nu niet meer nodig om voor een reactor die 
werkt met een uraanverbinding met een vrij hoge verrijkings-

30 graad deze uraanverbinding in deze hoog verrijkte vorm aan 
. te voeren̂  

Men kan volstaan met de uraanverbinding aan te voeren 
met een .lage verrijkingsgraad, waarbij deze verrijkings« 
graad zo laag mag zijn dat het vervoeren van de uraanver-

35 binding volkomen veilig is» 
I>e energie geproduceerd door het beschreven energe~ 

tisch proces kan op verschillende manieren aan de daartoe 
benodigde installatie vorden onttrokken* Zo kan de reactie'-
kamer gekoeld 7 5 1 2 6 3 5 
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worden door een. er langs of er door stromend, medium, waaraan 
de warmte later weer wordt onttrokken voor electri citeits-
•oroductie. Het Is ook mogelijk on de energie langs electro-

* 

magnetische weg aan cie installatie te onttrekken, niet alleen 
5 aan de reactorkamer zelf, doch ook aan een eventuele WïïD-

sectïe geplaatst aan het einde ven het koelkana.al. Een ande-
re methode Is om de kinetische energie van een uittredende 
straal lichte koelgassen te gebruiken voor aandrijving van 
een gasturbine. Het genoemde koelmiddel kan desgewenst op 

10 zeer doelmatige wijze door de reactor worden gevoerd, door-
dat tegen de wand van het reactorhuis, doch bianen de katho-
de secties aangebracht op deze wand, een electrinoh goQpldcmd 
koelmedium wordt gevoerd door koelspiralen en wel zodsnig dat 
de interactie tussen een elektrisch veld tussen tv/ee elektro-

15 'den in het koelkanaal en een evenwijdig aan de reactoras ge-
richt magnetisch veld resulteert in een lorentzkracht welke 
zorgdraagt voor de voortstuwing van het benodigde koelmedium. 
Dit koelmiddel kan bijvoorbeeld bestaan uit heliumgas of ÜT̂ -
gasj die electrisch geleidend gemaakt zijn, doordat er een 

20 'alkali, bij voorbeeld cesium in is opgenomen. Het koelmedium 
kar echter ook bestaan uit een vloeibaar metaal, zoals een 
natrium/kalium-ïïiengsel. Gebruikt men een mengsel van ÏÏPg en 
helium of alléén UPg als koelmedium, dan verkrijgt men het 
extra voordeel dat door de neutronenflux afkomstig uit de 

reactor no/? warmte kan worden opgewekt in het koelmiddel, 
~ P"55 doordat een deel-van het erin aanwezige U wordt gesplitst, 

Uitvoerige onderzoekingen hebben aangetoond, dat de 
wand"van de reactiekamer van de kernreactor, zeer goed kan 
worden vervaardigd uit koolstof (grafiet) respectievelijk uit 

30 een koolstofverbinding. De bedrijfstemperatuur- van de voor-
gestelde reactor zal in de praktijk liggen tussen 1.5:00 en 
2.500°K. Bij deze temperatuur en druk blijkt het evênwicht 
"in het systeem U-C-F zodanig te 1 xggsn, da t- de grafietwand 
niet noemenswaard, wordt aangetast, terwijl UPg de dominerende 

35 gascomponent is. Men kan de systeemparameters gemakkelijk 

zodanig kiezen dat 98fo UFg in evenwicht is met F en ÏÏP^. 
De verrijkingsgraad van het uraan in het gebruikte TTFg dient 
daarbij ca '50?6 te bedragen, teneinde te 
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"bereiken dat de reactiekamer affnetingen" verkrijgt die uit-
voerbaar geacht fnoeten warden, dat wil zeggen van de orde 
•yan kubieke meters. 

D.oe.lmatig wordt de wand va.n de .re.ac.tle kamer .aan de 
•binnenzijde bekleed met electroderingen respectievelijk 
•electrodecilinders, die onderling electrisch zijn geïso-
leerd, terwijl voorts in de binnenwand kransen van openingen 
zijn aangebracht, die toegang geven tot ringvormige holten 
omringd en geflankeerd door koelkanalen. In de genoemde 
holten wordt het via neutronenvarigst splijtbare gas door de 
snelle rotatie van de gaswervel samengeperst tot een druk 
waarbij de dichtheid van dit gas zo hoog is dat de kritische 
toestand voor kernsplijting wordt bereikt, Tevens dient de 
als constructiematerisal gebruikte koolstof als een ge-
schikte moderator om d.e neutronenreactie te bevorderen. 

Om de scheiding van bepaalde gasvormige bestanddelen 
zo te doen plaatsvinden, dat selectief afvoeren van een 
bestanddeel mogelijk wordt, worden een aantal scheidings-
kamers gedefinieerd door een groep elkaar opvolgende 
electroderingen respectievelijk electrodecilinders, waarvan 
de uiterste ringen respectievelijk cilinders de kleinste 
diameters van de groep bezitten, terwijl de er tussen 
liggende ringen respectievelijk cilinders van weetijden 
af geleidelijk culmineren in een grootste diameter. De vorm 
van een dergelijke kamer maakt het mogelijk om te discrimi-
neren tussen zware en lichtere gassen. De zware gassen wor-
den in de buik van de fles samengeperst, terwijl de lichterè 
gassen ook het midden van de fles vullen. Zo kan men een 
orgewenste zware component daaruit afvoeren 'op de grootste 
kamerdiameter. 

Aan de hand van een drietal figuren zullen riu enkele 
uitvoeringsvoorbeelden van de uitvinding nader worden toe-
gelicht. Hierin stelt voor: 
fig. 1 - een schematische weergave van een horizontale door-

snede over de lengte van een kernreactor volgens de 
uitvinding; 

ECN 176 Ned, 4-9-1975. 



'fig. 2 - een analoge doorsnede over een installatie voor 
het opwerken van.de" splijtingsproducten van de 
b o veng en o ernd e kernreactor 

fig. 3 - een schematische weergave van een kernreactor 
volgens de uitvinding, die niet alleen is voorzien 
van een opwerkingssectie maar ook van een verrij-, 
kingssectie. 

In fig. 1 wordt de rotatiekamer met 2 aangeduid. Tij-
dens het "bedrijf van de reactor heerst in deze ruimte een 
betrekkelijk lage druk ten gevolge van de gasrotatie, zodat 
uit het gasmengsel van zware en lichte gassen in de ruimte 2 
hoofdzakelijk de lichte gassen-vertegenwoordigd zijn. Rondom 
deze rotatieruimte bevindt zich- een cilinderwand. 31, die zich 
over de gehele lengte van het reactorvat uitstrekt. Aan de 
buitenzijde is dit reactorvat begrensd door een wand 32. 
Tussen de cilinder 31 en de buitenwand 32 zijn een aantal 
ringvormige kamers 22.aangebracht, die door openingen 33 in 
verbinding staan met de rotatieruimte 2, Elke kamer 22 is 
aan weerszijden en aan de buitenkant omringd door een aantal 
koelkanalen 20 die voornamelijk spiraalvormig •rondom de 
reactiekamer zijn aangebracht, De wand van de compressiekamer 
22 èn van dé koelkanalen 20 zijn uitgevoerd van koolstof. 
Tevens zijn deze kamers soms onderling zodanig electrisch 
van elka?r geïsoleerd, dat het mogelijk is op verschillende 
secties desgewenst verschillende electrische spanningen aan 
te brengen: dit vooral in die gedeelten waar het magneetveld 
sterker is, dat wil zeggen in de flessenhalzen. 

De buitenmantel 32 gaat aan de beide uiteinden over in 
eindwanden 34 en 35, die op hun beurt weer aansluiten op delen 
36 resp. 37, waarin eveneens koelkanalen zijn aangebracht, 
aangeduid met 38 resp, 39. Deze einddelen zijn voorzien van 
electrodën. 40 en 41, die ook hier onderling electrisch van 
elkaar geïsoleerd zijn. Elke electrodering ontvangt een 
spanning van toevoerleidingen 42 resp. 43. 

De rotatïekamer is aan de beide uiteinden afgesloten met 
deksel 44 resp. 45. In elk deksel is een electrod-ebundel 4'6 
resp. 47 aangebracht, waarvoor een rooster 48 resp. 49 geplaats 
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is. De electrod.ebundels zijn opgenomen in electrodehouders 
17 resp. 29, die v?st in de deksels 44 en 45 bevestigd zijn,, 
De aangelegde electrische potentiaalverschillen, zomede het 
axiale magneetveld zullen ervoor zorgen dat zich,- centraal 
door de rotatxekamer 2, van de electrodebundel 46 tot-de 
eleetrodebundel 47 een zone 1-5 uitstrekt, waarin een gas-
ontlPdingsboog optreedt. Tussen'deze centrale boog en de 
electrode gevormd door de vetwand 40, 31 en'41 wordt een 
eleetriech veld rvangelegd . 

Pondom de buitenwand bevindt aioh een neutronen-
reflector 51, die is opgesloten tussen eindplaten 52 en 53» 
die verbonden zijn aan de einddeksels'34 en 35. ©aarbij is 
tussen de reflector en de buitenwand 32 van de reactiekamer; 
' een ruimte 54 opengelaten, waardoor een koelmedium kan stro-
men teneinde warmte van het reaètorvat af te voeren. Dit 
koelmedium treedt bij 23 binnen en kan bij 55 worden afge-
voerd, Rondom de reflector zijn over de gehele lengte van 
de installatie magneetwikkelingén 56, 57 en 59 .aangebracht. 
Onder invloed van een electrische stroom óoor deze magneet» 
wikkelingen ontstaat een homogeen axiaal magnetisch veld over 
de gehele lengte van het reactorvat dat echter aail de uitein-
den onder invloed ven de spoelen 56 en 59 semen snoert. Zodra 
een electrisch spanningsverschil Wordt aangebracht tussen de 
electroden-configuratie (46,48) en (47,49) .enerzijds en de 
wpndelectroden 40, 31 en 41 anderzijds, zal de gasmassa bin-
nen de rotatiekamers 1,2 en 3 zich in snelle draaiing: zetten. 
Binnen fle reactor zullen nu vooral de zwaardere gassen be-
staande uit ÏÏPg samengeperst worden in de compressiekamers 
22. Zodra hierin de druk is opgelopen tot een druk van bijv. 
10 atmosfeer, zal san de voorwaarden voor een kritische toe-
stand v/orden voldaan, zodat zich in deze kamers een neutro-
nische kettingreactie gaat afspelen. 

Voor het instandhouden van deze reactie is het nood-
zakelijk dat voortdurend een gasstroom van bijv. Tip ' door 
leiding 60 «ar de rotstiek?mer wordt toegevoerd, De door de 
reactor verwerkte gassen 
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kannen worden afgevoerd door .de leiding 62, leiding 61 
kan worden verbonden met ,eefi. pompinstallatie, die nodig 
is bij het opstarten van de reactor. 

Y/armte ontwikkeld in de magneetwikkelingen 56, 57 
en 59 kan worden afgevoerd door koeikanalen .die uitgespaard 
zijn binnen een het geheel omringende betonnen constructie 
63. Door leiding 15 kan bijv. gasvormig koelmedium worden 
toegevoerd, zodanig dat dit alle- magneetwikkelingen om-
spoelt, om tenslotte bij 64- te worden afgevoerd. Zoals ' 
aan de hand van fig, 2 zal worden uiteengezet kunnen de 
gassen afgevoerd door leiding 62 onderworpen worden aan 
een opwerking (reprocessing), .-De opwerkingsinstallatie 

v 

volgens fig» 2 v/erlct electromagnetisch -op dezelfde wijze 
als de reactor volgens fig. 1. Het TT3?g dat nog aanwezig 
was in de gasafvoer door leiding 62, wordt allereerst 
afgescheiden en afgevoerd door de leidingen 12, 86 en 65. 
Déze stroom TJPg gas voegt zich "bij de gasstroom 30, om 
op deze wijze door leiding 60 weer opnieuw aan de reactie-
ruimte te worden toegevoerd. 

Aangezien de electromagiietische werking -van de 
opwerkingsinstallatie op dezelfde principes berust als 
bij fig. 1, behoeft hierover niet opnieuw in details te 
worden getreden. 

Binnen een betonnen omhulsel 66 is een rotatiekamer 
67 aangebracht die zich uitstrekt over de hele lengte 
van de installatie. Hier omheen bevinden zich magneet-
wikkelingen 68, 69, 70, 71, 72 en 73 die gekoeld worden 
door een koelstroom toegevoerd door leiding 74 en af-
gevoerd door leiding 75. Ook hier zijn aan de beide uit-
einden van het vat electroden-configuraties 76 en 77 
aangebracht, die een ganyormU'e miöémmil 4, "6, 7, 
B en 10 zodanig ioniseren 'h't hierin ocm gtjtnon1i3.fi4iftp.ti~ 
boog heerst, . 
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Koelkanalen 78 zijn aangebracht binnen een buiten-
mantel 79 van het rotatievat. In dit rotatievat zijn een 
drietal zones 4, 6 en 8 aangebracht die grotere diameters 
bezitten dan de daar tussen gelegen zónes 5 en 7« 

; Door met behulp van de leidingen 80 elke electrode 81, 
5 82, 83 en 84 een geëigende spanning te geven, wordt het 

mogelijk in de zênes 4, 6 en 8 verschillende rotatie-
snelheden van de gaswervels in het leven te roepen. De 
gassen afkomstig van het reactorvat 2 worden toegevoerd 
door een leiding 62, waardoor ze via de ruimte 85 de 

10 rotatiekamer kunnen binnentreden. In kamer 4 wordt de 

rotatiesnelheid zodanig gekozen dat het tn?g afgescheiden 
wordt van de splijtingsproducten van de aanwezige lichte 
gassen, om door aftap 12 en via leiding 86 en de filter-
eenheden 27 en 28 via leiding 65'te worden teruggevoerd 

15 naai de inlaat 60 van de kernreactor. Op dezelfde wijze 
kunnen gasvormige splijtingsproducten worden afgevoerd 
uit de kamers 6 en 8, teneinde door de leidingen 87 en 88 
te worden afgevoerd naar niet afgebeelde verzamelinrichtingen» 
Over blijft het lichte gas dat afgeloerd wordt door leiding 

20 . 1 6 , 

Desgewenst kunnen de verrijkingssectiê  de kernreactor 
en de opwerkingssectie tot één aggregaat gecombineerd 
v;orden. Dit is op schematische wijze afgebeeld in fig, 3, 
waarbij de verrijkingssectie bestaat uit'een -viertal 

25 zones 90, 91, 92 en 93, waarin telkens het verrijkte 
resp. verarmde TJFg gasmengsel kan worden afgescheiden en 
wel zodanig, dat de afgescheiden componenten op dezelfde 
wijze als dit bij een cascade geschiedt, worden gevoerd 
naar andere delen van de verrijkingssectie waarin•eenzelfde 

30 . • verrijkingsgraad heerst. 

Voor het overige werkt deze verrijkingssectie in wezen 
op dezelfde wijze als de reeds beschreven opwerkingssectie 
die was afgebeeld in fig, 2, Yerder stellen 94 de kern-
reactor voor en 95 de reeds beschreven opwerkingssectie.-
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Het te verrijken UFg" wordt toegevoerd door voedings-
leiding 96 -en vervolgens door de' krans toevoeropeningen 
97 toegevoerd san de scheidingsruirate van trap 91. Ten-
gevolge van de snelle gaaratatie in deze kamer komt een 
scheiding tot stand in de lichte en zware componenten 
van het gasvormige mengsel. Het zware bestanddeel wordt 
afgevoerd op de grootste diameter van deze- trap door 
leiding 98, die dit terugvoert naar de inlaatopeningen 
99 in de scheidingsruimte van de trap 90.- Het lichte 
.bestanddeel afgescheiden in trap 91? stroomt vercier door 
opening 100 naar de scheidin'gsruimte va,n trap 92, Hierin 
wordt het zware bestanddeel afgescheiden op de grootste 
diameter van deze kamer en afgevoerd door leiding 101, 
die in punt 102 aansluit op voedingsleiding 96, De lichte 
gasvormige bestanddelen uit kamer 92 worden verder 
getransporteerd &'opr opening 103 naar de scheidingsruimte 
van trap 93. In deze trap worden de zware bestanddelen 
afgevoerd op de grootste diameter van deze scheidings-
kamer door leiding 104, die dit gasvormig product terug-
voert naar de krans toevoeropening 105 die zich aan de 
inlaatmonding van trap 92 bevindt. De lichte gasvormige 
bestanddelen afkomstig uit trap 93 worden door opening 
106 toegevoerd aan de ruimte 94 waarbinnen de neutronische 
kernreactie plaatsvindt. ïïit de scheidingsruimte van trap 90 
wordt op de grootste diameter bij 107' door leiding 108 het 
verarmde UPg afgevoerd. 

Het in de trappen 90., 91, 92 en 93 verrijkte Uïg 
komi; tenslotte terecht in de reactieruimte' 94 van de 
neutronische kernreactor. Door de aanzienlijk snellere 
rotatie van de gasmassa in dezè kamer wordt he't verrijkte 
Uiig, dat zich aan de buitenkant van deze kamer ophoopt 
in de zöne 109* zo sterk samengeperst, dat een uraan-
dichtheid ontstaat die voldoende is om een splijtings-
reactie in het leven te roepen. De hiertoe noodzakelijke 

1 r 
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neutronenrefleotor 51 die rondom het vat' 94 geplaatst 
is (zie fig, 1), is eenvoudigheidshalve in fig, 3 niet 
afgebeeld, eveneens trouwens als de ringvormige wand» 
electroden die over de hele lengte van'de installatie 
afgebeeld in fig, 1 aanwezig zijn, evenals ook de 

5 magneetspoelen die zorgen voor het magnetische veld. 
Door openingen 110 en 111 worden lichte gassen,-

die door leiding 112 worden toegevoerd, ingestoten in 
de reactiekamer. De binnenwand, van'kamer 94 wordt door 
een gasvormig medium gekoeld (niet aangegeven),' 

10 Vloeistofkoeling is in fig, '3' eenvoudigheidshalve niet 
afgebeeld maar kan wel worden gebruikt. 

ïïit kamer 94 worden vooral lichtere gassen afge-
voerd door opening 11'3 naar de eerste echeidingskamer-
114 van de opwerkingssectie 95. In deze kamer worden de 

15 allerzwaarste gasvormige producten afgescheiden op de 
grootste diameter van de roterende gaswervèls door 
opening 115. Deze zwaarste gassen bestaan uit een 
gedeelte van de ÏÏPg, die daarom door leiding 116 terug-
gevoerd worden naar een bij de concentratie passend 

20 aansluitingspunt in de verrijkingscascade, In de volgende 
scheidingsruimte 118 kunnen de zware gasvormige 
splijtingsproducten worden"afgevoerd door de openingen 
aangebracht op de grootste diameter van deze kamer 
bij 119. De lichtere splijtingsproducten worden tenslotte 

25 afgevoerd uit scheidingskamer 123, en. wel op de grootste 
diameter daarvan door de opening 124, waardoor ze via 
leiding 125 weer kunnen worden afgevoerd naar een niet 
afgebeelde verzamelruimte, Door opening 126 worden ten-
slotte de overblijvende lichte gassen afgevoerd die ofwel 

30 gebruikt kunnen worden voor energie-opwekking in een 
MïïD-installstie of in een gasturbine, kunnen worden terug-
gevoerd naar de inlaatleiding 127 voor lichte gassen, of 
kunnen worden gebruikt voor voortstuwingsdoeleinden. Een 
deel van de lichte gassen takt zich daarbij uit leiding 127 

35 in punt 128 af, om door leiding 129 toegevoerd te worden 
aan de inlaat van de verrijkingssectie, 
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1« Werkwijze voor het teweegbrengen van een rotatie 
in een gasmassa, opgenomen in een bij voorkeur rotatie-
symmetrisch huis, waarin een als centrale electrode 
-fungerende gasontladingsboog volgens een axiaal symmetrisch 
patroon ontstoken is langs de krachtlijnen 'van een axiaal 
magneetveld, en waarbij een radiaal symmetrisch, electrisch 
potentiaal versch.il wordt aangelegd tussen deze centrale 
boog/en de omhullende cilindrische wand van het huis, 
onder invloed waarvan ionen - .*' * ..:... . zich in radiale 
richting bewegen van boog naar cilinderwand, daarbij een 
radiale electrische stroom in.het plasma veroorzakende, 
die loodrecht op het axiale magneetveld staat, waardoor 
een kracht op het gedeeltelijk geïoniseerde gas wordt 
uitgeoefend, die, tengevolge van de zo veroorzaakte snelle 
rotatie de wrijvingskracht van hét gas met de wand 
compenseert én zo een regelbare stationnaire draaiing 
mogelijk maakt, waarbij lichte (Hg, Ï)T, He, enz.) en 
•zware gassen (ïïFg, Pufg, Xe, Kir, enz.) volgens een 
exponentieel met de radius toenemende druk en daarmede 
gepaard gaande ontmenging van lichtp en zware componenten 
op zodanige wijze aan'de wand worden gecomprimeerd, dat 
de kritische dichtheid voor de zelfstandige splijtings-
reactie van Ufg wordt overschreden, 

2. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij stilstaande 
deksels, die tot afsluiting van de axiale uiteinden van 
de installatie volgenB 1, dienen, worden vervangon 
respectievelijk worden afgeschermd door in de magnetische fir»n 

sênhalz'en van de-installatie vólgens"'!'; een-aantal" cilindrisch 
axiaal symmetrisóh opgestelde wand electrode ringen op te 
nemen, die via onafhankelijk bedlenbare olectrifiohQ vocdlrj/̂ -» 
installation worden gevoed, waardoor hat mop/; 7Ijk if» Ui nu 
magnotinche tlnarjetihale ooneirtoifiso van fk-, inuWi'Jntl* 
een onafhankelijk regelbare, en qua rotatiesnelheids-
verdeling geoptimal?seerde toestand te scheppen, die.de 
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wrijving met de einddeksels compenseert of voorkomt, 
en v/aarbij de zware gascomponenten vrijwel gehfeel zijn 
uitgeschakeld, doordat, zij zich t.g.v» de snelle 
rotatie van het medium geheel in de buik en dus niét 
in de hals van de 'magnetische fles~instaïlatie bevinden* 

3. Werkwijze volgens conclusie 1, en 2ti waarbij 
een zodanige combinatie van lichte en zware gasvormige 
componenten in het gedeeltelijk geïoniseerde medium 
gekozen wordt, dat bij de in de gehele installatie 
heersende hoeksnelheid van het roterende medium vrij-
wel al het zware gas in de huiksectie van de magnetische 
fles tegen de wand wordt gedrukt, waardoor aërodynamische 
kortsluiting in de zware gaswervel aan de uiteinden 
voorkomen wordt, terwijl de lichte component vrijwel 
geen, althans een zeer veel geringere radiale druis -
opbouw vertoont, waardoor het lichte 'gas en het 
dasrin gecreëerde plasma zich in.hoofdzaak in het 
centrale deel van de installatie bevindt en in het bij-». 
zonder de magnetische flessenhals constr&cties van de 
installatie vrijwel uitsluitend vult. 

4. Werkwijze volgens conclusies 1,, 2, en-3., waarbij 
de partiële drukken van de lichte en 'zware- gascomponenten 
zodanig gekozen worden, dat de partiële druk van de 
zware component t.o.v. de lichte component in het centrale 
deel van de installatie te verwaarlozen klein is en pas 
op ca. negentiende deel van de interne radius van de 
cilindrische huiswand van vergelijkbare grootte orde of ~ 
meer wordt, 

5. Werkwijze volgens conclusies 1«, 2,, 3. en 4. 
waarbij'de partiële druk van de lichte gascomponent 
zodanig gekozen wordt, dat de centrale gasontladings-
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boog optimaal gehandhaafd kan worden met een minimum 
aan energieconsumptie bij een maximale dichtheid van 
ladingsdragers 'in het vigerende magneetveld en r.odanig, 
dat aërodynamische kortsluiting aan de uiteinden in het 
lichte gas nauwelijks enige invloed heeft op het aan-
drijfmechanisme voor het zware gas in de buik van de 
installatie, 

6. Werkwijze volgens conclusie 1, t/m 5. daarin 
bestaande dat de gasmassa achtereenvolgens verschillende 
achter elkaar gelegen zones van' het huis doorloopt' 
waarbij achtereenvolgens tenminste één va.n de volgende 
processen in de gasmassa tot» stand komen:, 
verrijking door scheiding tussen de zware en lichte 
isotopen van de genoemde zware gassen, nucleaire 
splijtingsra'actie onder warmteproductie in de splijt-
bare gasmassa en gasvormige opwerking van de 
splijtingsproducten onder selectieve afvoer van deze 
producten gevolgd door terugvoer naar de zone waarin 
de splijtingsreactie plaatsvindt, ^ 

7» Werkwijze volgens conclusie 1, t/m 6,. waarbij de 
wandelectroden daarin bestaan dat zij holle kamers 
vormen waardoor een electrisch geleidend koelmedium 
wordt voortgestuwd onder invloed van het aanwezige 
magneetveld en lokaal aangebrachte kunstmatige radiale 
electrische velden. 

8. V/erkwijze. volgens conclusie 1. t/m 7. daarin 
bestaande dat het gasmengsel alvorens aan een reactie-
kamer te worden toegevoerd, wordt benut als koelmedium 
van oen reactiekfijser, 

9, Werkwijze volgens conclusie 1. t/m 8, daarin 
bestaande dat de splijtbare gassen aan de kamer van 
de kernreactor worden toegevoerd met een hoge. 
verrijkingsgraad. 
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10, Werkwijze volgens conclusie 9.daarin "bestaande 
dat de verrijkingsgraad ca 50$ bedraagt, 

11, Procesreactor voor het uitvoeren van één van de 
werkwijzen omschreven in één van de voorgaande conclusies, 
omvattende een procesvat met een gasdichte binnenwand 

van een materiaal dat bestand is tegen de invloed van de 
splijtbare geïoniseerde gassen, benevens een aantal 
coaxiaal elkaar opvolgende magneetwikkelingen, die het 
procesvat omvatten, met het kenmerk dat op tenminste 
één einddeksel van het procesvat in het midden van het 
deksel tenminste één electi-ode is aangebracht, van 
waaraf zich een geïoniseerde licht-gaskolom langs de 
centrale rotatiëas van de gasmassa uitstrekt, 

12, Procesreactor volgens conclusie 11, voor het 
uitvoeren van een nucleaire splijtingsreactie resp« 
een spll.1 tstofopwerkingsprocédé .met het kenmerk dat 
een reflector-moderstormantel is aangebracht tussen 
de gasdichte binnenwand van het procesvat en de 
magneetwikkelingen, 

13» Procesreactor volgens conclusie 11, en 12, 
met het kenmerk dat de binnenwand van het procesvat 
is bekleed met electroderingen resp. electrode-' 
cilinders die onderling electrisch zijn geïsoleerd, 

14. Procesreactor volgens conclusie 12, • uitgevoerd 
als nucleaire splijtingsreactor met het kenmerk dat in 
de binnenwand van het reactorvat openingen zijn aan-
gebracht, die toegang geven tot ringvormige holten 
omringd door koeikanalen, 

15* Procesreactor volgens conclusie 14„ met het 
kenmerk dat binnenwand en holte'/"vervaardigd zijn van 
koolstof (grafiet) resp. een koolstofverbinding» 
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16. Procesreaötor volgens conclusie, 13« geschikt 
voor het uitvoeren van een verrijIcings- resp, 
apwerkingsprocédé, met het kenmerk dat een aantal 
scheidingskamers zijn gedefinieerd door een groep 
elkaar opvolgende electroderingen resp, .cilinders 
waarvan de uiterste ringen resp, cilinders de kleinste 
diameters van de groep bezitten, terwijl de ertussen 
gelegen ringen resp, cilinders'van weerszijden af 
culmineren in een grootste diameter aldus een fles-
achtige holte vormende,' -

* r * 

\ 

1?« Procesreactor volgens conclusie 16,- met het 
kenmerk dat de in elite scheidingskamer af te scheiden 
zware component wordt afgevoerd op de grootste 

. kamerdiameter door daar aangebrachte afvoeraansluitingen. 

18, Procesreactor volgens één van de voorgaande 
conclusies en speciaal geschikt voor een nucleaire 
splijtingsreactie resp, een splijtstofopwerkings-
procédé, met het kenmerk dat de uitlaat voor lichte:-'A? 
fcoelgassen is aangesloten op een sectie voor de 
benutting van de • gasïynamische stromingsenergie van 
de lichte gassen, -

19, Procesreactor volgens conclusie 18. met het 
kenmerk dat de sectie bestaat uit een MHD-inrichting 
voor het opwekken van.energie» 

20, Procesreactor volgens conclusie 18. met het 
kenmerk dat de sectie bestaat uit een straalpijp voor 
voortstuwing van een vaartuig door een atmosfeer of 
door de ruimte, resp, voor aandrijving van een gasturbine 

21, Installatie voor het uitvoeren van één van de 
werkwijzen omschreven in de conclusies 1, t/m 10,, 

met he't kenmerk dat tenminste éln van de. drié processen: 
verrijking, splijting en opwerking plaatsvindt in een 
axiart huis, _ . _ ̂  ̂  „. 
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