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Aanvraagster: Ultra Centrifuge lederland JST.V. te 
1s-Gravenhage 

Korte aanduiding: Gaswervel met M.ÏÏ.D.-aandrijving» 

De aanvrage heeft betrekking op een procesreactor 
waarin een partiëel geïoniseerde gasmassa omsloten wordt 
door een rotatie-symmetrisch, in axiale richting langge-
rekt huis en in draaiing gebracht wordt door een kracht 
welke ontstaat tengevolge van een in hoofdzaak gxiaal ge-
richt en in de tijd constant magnetisch veld en een elec-
trische stroom, die een niet nul zijnde vectorontbondene in 
radiële richting bezit, waarbij met hoge omwentelingssnel-
heid zich bewegende positief geladen ionen, afkomstig uit 

i een axiale gasontladingsboog, door impulsoverdracht de 
totale gasmassa in draaiing brengen. Een dergelijke proces-
reactor is bekend uit het DAS 1.259.603. Deze procesreac-

• tor heeft echter diverse nadelen. Ten eerste treden er 
electrische stroomconcentraties op in de qua beweging van 
het medium stroomopwaarts gelegen randen van de gesegmen-
teerde electroden tengevolge van het Hall-effect, waardoor 
plaatselijk inbranding van het ëlectrodemateriaal kan ont-
staan. Ten tweede is de slankheid van het systeem zo klein, 
dat ten gevolge van de aanwezigheid van stilstaande, de het 
systeem afsluitende eindwanden wervels met snelheidscompo-
nenten loodrecht op die van de hoofdstroming kunnen ont-
staan met een sterkte die vergelijkbaar kan zijn met de 
primaire, electromagnetische geïnduceerde hoofdwervel met 
snelheidsc omp onent in azimuthale richting» Ten derde zal het 
ontbreken van een magnetisch flésveld een minimale opslui-
ting van het gegenereerde plasma veroorzaken. 

Volgens de uitvinding worden deze bezwaren voorkomen. 
Bovengenoemde electrische stroomconcentraties zullen niet 
optreden, omdat geen gebruik wordt gemaakt van in azimu-
thale richting gesegmenteerde electroden, terwijl de in 
het MC 1.259.603 genoemde epo.ukvorming ni ot ml optr^ion 
aangezien de radiële electrische stroom niet het gevolg 

A is van een radiële gasontlading maar eerder van de extrac-
•J tie van ionen uit een axiale gasontlading. Het huis met 
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cirkelvormige dwarsdoorsnede "bestaat voorts uit in axiale 

richting onderling geïsoleerde ringvormige 'electrodeseg— 

menten, die in het vervolg wandelectroden genoemd zullen 

worden en die elk onder een geschikte spanning ten opzich-

te van de axiale gasontladingsboog kunnen worden gezet, 

bijvoorbeeld met behulp van variabele weerstanden. 

De scanning op deze wandelectroden neemt daarbij 

bloksg^wijs to° van een minimale waarde in een gekozen 

punt op de as van het huis tot de rooster- of anodespan-

ning van de axiale gasontladingssectie. 

Een dergelijke axiale gasontladingssectie bevindt zich in 

tenminste één uiteinde van het huis en bestast uit een, 

ten opzichte van het rooster of de anode, op negatieve 

canning ingestelde kathode met bijbehorende buisvormige 

ho-d^r en een anode of rooster met een de kathodeconstruo-

tie omhullende eveneens buisvormige rooster- of anodehou-

der. He kathode, die in het vervolg axiale kathode ge-

noemd ze1 worden, kan het beste vervaardigd worden als een 

bimdel holle kathodebuisjes die aan één uiteinde zijn sa-

20 men^evat in een electrodedrager. 

"̂ en eerste voordeel van bovenbeschreven constructie 

"i'.e!, dat het optreden van trochoïdale gasontladingen tussen 

de rooster- of anodeconstructie volledig kan worden tegen-

gegaan, omdat de laatste wandelectrode tezamen met het 

21? aangrenzende, het de rooster- of anodeconstructie omhullen-

de gedeelte van het huis op 'dezelfde spanning gebracht is 

-°ls de rooster- of de anodeconstructie, De laatste wsnd-

e^eetro^e kan dan, tezamen met het betreffende gedeelte 

.van hpt huis, electrisch direkt verbonden worden met het 

^ rooster- o"? de an.odeconstructie„ 

Ppn +/wpede voordeel van de moge"! 1 jkhen d tot het in« 

stalen fr>f\ Aon hul.sw-̂nfl'Rô n̂tlRfiltiptfn̂ïi 1 p, f'rri; He> »tro~ 
mincr van "Het partieel geïoniseerde medium gestuurd kan 

vorken door variatie van de spanning op de genoemde wand-

ec+roden. Hierbij kunnen de gasdynQraiPche eigenschappen 

v«n ê otraming zodanig beïnvloed worden, dat ongewenste 

'efur.^ire stromingen met snelheidsccmnonentpn loodrecht 
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op die van de azimuthals hoofdstroming gereduceerd kunnen 
worden, terwijl men tevens de elektromagnetische aandrij-
ving van het medium in de halsconstricties nabij de axia-
le gasontladingssecties kan beïnvloeden. 

Het voornoemde in hoofdzaak axiale en in de tijd con-
stante magnetische veld wordt zo uitgevoerd, dat het een 
flesvorm -vertoont ter plaatse van die huisuiteinden waar 
dit nodig geacht wordt. Dit heeft tot gevolg dat zowel de 
axiale als de centrifugale opsluiting van geladen plasma-
deeltjes "bevorderd wordt. De huiswand, "bestaande uit 
wandelectroden wordt nu zo uitgevoerd dat deze overal de 
magnetische veldlijnen volgt en zo tevens zorgdraagt voor 
de centrifugale opsluiting van de neutrale componenten 
van het partieel geïoniseerde gas. 

Yoor het starten van de axiale "boog kan in de axiale 
kathode een axiaal verstelbare, spitse naaldvormige start-
electrode worden aangebracht. Om te beletten dat de gas-
ontlading uitdooft door een te groot energieverlies ten 
gevolge van straling, zorgt men ervoor dat voornoemde op 
de as gelegen holle-kathodebuisjes omringd zijn door een 
cilindervormige verlenging van de, ten opzichte van het 
rooster of anode op negatieve spanning ingestelde axiale 
kathode houder, welke verlenging van binnen bekleed is met 
een aantal co-axiale stralingsschermen. 

Een dergelijke procesreactor kan worden gebruikt voor 
het scheiden van de componenten van een gasvormig mengsel, 
bijvoorbeeld gasvormige isotopen, maar qok kan de reactor 
-worden gebruikt voor het opwerken respectievelijk scheiden 
van gasvormige splijtingsprodukten of voor het instandhouden 
van een reactie die op kernsplijting berust, 
Censlotte kan de procesreactor eveneens worden gebruikt 
voor het instandhouden van thermonucleaire reacties, in 
installaties die zijn beschreven in de reeds eerder inge-
diende lederlandse octrooiaanvrage 73.02102. 
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Aan de hand van de volgende figuren zal een uitvoe-
ringsvoorbeeld van de vinding nader worden besproken. 
Hierbij stelt voor: 

fig.. 1 een schematische weergave van een lengte-
5 doorsnede over een kernreactor met een 

gasvormige kern, voorafgegaan door een ver-
rijkingssectie en gevolgd door een opwer-
kingssectie; 

fig. 2 een gedetailleerde weergave van het inlaat-
10 gedeelte van de verrijkingssectie weergege-

ven in fig. 1, 
Fig» 1 toont een schematische weergave van een lengte-

doorsnede over een kernreactor met een gasvormige kern, 
voorafgegaan door een verrijkingssectie en gevolgd door een 

15 opwerkingssectie. Hierbij bestaat de verrijkingssectie 
uit een viertal zènes 90, 91, 92 en 93, waarin telkens het 
verrijkte resp» verarmde ÏÏPg gasmengsel kan worden afge-
scheiden en wel zodanig, dat de afgescheiden componenten 
op dezelfde wijze als dit bij een cascade geschiedt, worden 

20 gevoerd naar andere delen van de verrijkingssectie waarin 
eenzelfde verrijkingsgraad heerst. Verder stellen 94 de 
kernreactor voor en 95 de opwerkingssectie. 

Het te verrijken UFg wordt toegevoerd door voedings-
leiding 96 en vervolgens door de krans toevoeropeningen 97 

25 toegevoerd aan de scheidingsruimte van trap 91« Tengevolge 
van de snelle gasrotatie in deze kamer komt een scheiding 
tot stand in de lichte en zware componenten van het gas-
vormige mengsel. Het zware bestanddeel wórdt afgevoerd op' 
de grootste diameter van deze trap door leiding 98, die di't 

30 terugvoert naar de inlaatopeningen 99 in de scheidings-

ruimti van fl§ trap 9Qe $@t Xiokte Isestanadeel afgescheiden 
in trap 91, stroomt verder door 
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opening 100 naar de eclieidings.rrd.rate van t.r«f 9?. Hi or In 
wordt het zware bestanddeel afgescheiden op de ̂ rootete 
diameter Tan deze kamer en efgevoerd door 10% 
die in punt 102 aansluit op voedingsleiding 1 io^^0 

*rasvorinige bestanddelen uit kamer 92 morden ver̂ er 
pre transports er d door opening 10? naar de scheî ingsruimte 
van trap 93. In deze" trap worden öe zvere bestanddelen 
afgevoerd QD de grootste diameter ven deze scheidings-
kfTP.er door leiding 104, die dit g?svonni®" nrodnc+ +»rijn-
voer t. n?ar ̂ e krans toevoeropeningen- -105' die' zich aan de 
inlaatmonding van trap 92 bevindt» De lichte 
bestanddelen afkomstig uit trap 93 worden door opening 
106 toegevoerd aan de ruimte 94 waarbinnen de r,eiJ.+rr»n'frô 0 

kernreactie "Plaatsvindt» Uit de gcheidj.rĵ sruim+e v°n tr̂ n 
90 vrordt op de grootste diameter bi.7 107 door leiding 108 
het verarmde Ïï3f^ afgevoerd«• 

êt i* de trafoen 90, 91, 92 er> Q,! v^^mete Trn1,-- - 7 - " • 8 
Vnut tens! otte terecht in de r eactieruiPte QA v°n de 
neutron!sche kernreactor* Door de aa.nzienli.11r snellere 
rotatie van de gssmasea in deze kamer wordt bet verrijkte 
TJP̂  dat 7A ch aan de buitenkant van dê-e kamer orbnô t 
in de 10Q, zo sterk s?mensenersi, dat een v^p^V" 
di ebtbefd ontstaat die voldoende is* om «siii «nli l̂ inff?— 
T*eo0"f"xe in het leven te roefen. De ̂ ier̂ "00 nAô jaVpiï -ivo 
neutrorenreflector 51 dié rondoi? het va + 04 "eiipptut 
•5 c. is eervo"difheidsbalve riet afgebeeld, even̂ en̂  
tfinwoni r>i F r! e r ingvormi T© wend electroden, die over d° 
bele lengte van de installatie a.pnwezisc sijn, even̂ l̂  
ri o rn" rnooptsT)" el en die ŝ r-Ten voor "̂et m£,r,r°ii<3che veld, 

"noor r>̂<?niïi?e]i 110 en m worden lichte "°£";en, ̂io 
donr leidi,r)<r 11? worden toegevoerd, inriep toten ir, de 
orvtieVam̂ r, De binnenwand van kar1 er 94 *.'ordt door °en 
.c*fie'iroT,T,?i-n* medium "ekoeld ''niet awjineTeven̂ . 
vi 0 o i e? t o f-rn e 1 ins is éenvoud ikheid shelve r et êbeeld 
mnsr Van wel word en gebruikt« 
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TTit kamer 94 worden vooral lichtere gessen pfv<*~ 

voerd ^oor opening 113 na^r de eerste s oh e i flingskamer 

"Md var) r>p ô -'erkingssectie 95» In deze kamer worden de 

oi ] pTT'.'noflsf o gasvormige "nrodvcten afgescheiden o^ de 

""oo^^+n diameter van de roterende gaswerv^ls do^r 

"lopivijj 1 *i 51 Deze gwasrste ""ŝ R̂ n bestaan v.t een 

^ppHp ypn de cl.ie daarom door leiding 1 ̂ 6 t^rug-

Toynavd worden naar een bij de concentratie passenc1 

•̂ an̂ l̂ ltingspunt in de verrijkingscascede. In de vol-

r-a-fifl a scheid ing®ruimte 11B kunnen ^ e 7-ware gasvormige 

p^iijtingspr^ducten worden afgevoerd door de openingen 

aajictpVirpoht o11 de rrnctste diameter vpn deze kamer 

"K-̂  i 11 Q , Tip IT cht^re splijtingsproducten worden tpnQlot— 

tp af.o-evô rd uit scheidingskamer 123, en wel op de groot-

ste diameter daarvan door de opening 12A, waardoor ze via 
1eiding 12? weer kunnen worden afgevoerd naar een ni°t 

nf^p^oei^e verzamelruimte. Door opening 126 worden ten-

slotte de overblijvende lichte gassen afgevoerd die ofwel 

••"ebmî t kunnen worden voor energie-opwekking in een 

nstaü la tie of in een gasturbine» kunnen worden terug-

gevoerd naar de inlastleiding 127 voor lichte gassen, of 

kunnen woeden ge b mikt voor voortstuwingsdoeleinden. Ben 

deel v^n ê lichte gassen takt ^ich dsa.rbî  uit leiding 

197 -«ri ̂iirt 198 af, on door leiding 12Q toegevoerd te wor-

den a»n de inlaat van de verrijkingssectie. 

In fig. 2 is bet inlaatgedeelte van de verrijkings— 

^eotie ur' t fig. 1 meer in details afgebeeld. In de^e fir. 

<7±?n de noodzakelijke elektromagnetische spoelen aangeduid 

met 1^0 i/n 1̂ 4-. De magnetische flux Is in el de^e spoe-

1 on v,oRr dezelfde feant gericht. Binnen de magneetspoelen 

bevinden zich ê elektrische elektrode-ringen 135 t/m 154, 

alsmede 1 54-' en 154". Deze ringen zijn elektrisch v°n 

piVonv. o-eïsoleerd met behulp van isola.toren 1?5. Elke 
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elektrode-ring is tevens voordien van een Vn-nopi. 
voor r1? afvoer van de opgewekte warmte, TufBen elevt̂ o-
de-ring 147 en 148 is afvoerleiding 108 aangesloten. 
vo n r> o e afvoer van ver armd ÏÏ5V. Tû aen de elektr^e— b 

n ringen 15? en 1?4 "bevindt zich de kr̂ nsopening 97 voor 
voedingstoevoer van te verrijken (?ie 1). 

De gasontladingsko]om 8Q in het midden van ̂e 
w er vel binnen kamer 90 wordt in stand gehouden door een 
elektronen-omissie afkomstig van de câ ĥ debundel 
"bevestigd in een elektrode-houder 158. Deze elektrode-
houder is bevestigd aan een tub el we 159* d̂'e ̂et behulp 
van een flens 160 bevestigd is tê en een flens l̂ 1 ver-
vaardigd van elektrisch isolerend materiaal, "̂ eze flens 
dient enerzijds voor vacuum-afdichting van het huis, en 

15 . anderzijds voor de ondersteuning van een het rooster 16? 
dragend buisgedeelte 164-, dat met behulp van een aantal 
isolerende kogels 165 gecentreerd wordt ten opzichte van 
de tubelure 159. 
?.ondom de elektrode-bundel 157 is een cylinder 166 aan-

20 gebracht, die aan de binnenzijde bekleed is met een paar 
stralingsschermen 167, en 168. Sen naaldelektrode 169 
dient voor het starten van de gasontlading. De zware 
gassen worden toegevoerd door inlaatleiding 12Q, (zie 
fip;. 1). Door openingen 1?1 (overeenkomende met opening 
99 in fig. 1) worden deze gassen gemengd met lichte pas-
pen en vervolgens toegevoerd aan de scheidingskamer <50 
door de opening tussen het uiteinde van de buis 164- en de 
wandelektr 0 d e 135« 

De elektrische spanning geplaatst op de van elkaar 
geïsoleerde wandelektroden heeft een verloop, dat over-
®enPtPïï»t mat ̂ et gewenste, vnn de taak der verschillen-
de kamers afhankelijke doel. Hierbij loopt de elektri-
sche spanning geplaatst on de van elkaar geïsoleerde 
°Iektrode-ringen geleidelijk op, beginnend me+ een 

35 «te spanning geplaatst op de elektrode-ring (riet afge-
beeld"̂  die ̂ ele-̂ en is aan het uiteinde van de •installatie 

f. 

s 
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gelegen tegenover de cathodebundel 157. De elektrode-
ring met de langste spanning kan bijvoorbeeld geaard 
si in» 
De ?r>anning op elektrode-ring 135 is daarbij de maximale 
pppnning van alle elektrode-ringen. De spanning op het 
rooster 163 is daaraan vrijwel gelijk gemaakt» Op de 
cathode 157 en de daarmee in verbinding staande tubelure 
15° staat een voor de gasontlading geschikte negatieve 
planning. Zonodig kan daarbij tussen de onderdelen 159 
en 164. PPJI extra laagje isolatiemateriaal worden aange-
bracht . 
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C O I C I I I S I E S 

1. Procesreactor waarin een partiëel geïoniseerde gas-

massa omsloten wordt door een rotatie-symmetrisch, in 

axiale richting langgerekt huis en in draaiing gebracht 

wordt door een kracht welke ontstaat tengevolge van een 

in hoofdzaak axiaal gericht magnetisch veld dat in de tijd 

constant gehouden wordt en een elektrische stroom, die een 

niet nul zijnde vectorontbondene in radiële richting bezit, 

waarbij met hoge omwentelingssnelheid zich bewegende positief 

geladen ionen, afkomstig uit een axiale gasontladingsboog, 

door impulsoverdracht de totale gasmassa in draaiing brengen, 

met het kenmerk dat het huis inwendig bezet is met in niet-azi-

muthale richting gesegmenteerde electroden, 

2. Procèsreactor volgens conclusie 1 met het kenmerk 
dat de electro&en bestaan uit onderling geïsoleerde 
ringvormige wand-electroden. 

3» Procesreactor volgens conclusie 2 met het kenmerk 
dat nabij tenminste één eindwand van het huis de buis-
wand halsvormig naar binnen gestulpt is, om een centraal 
aangebrachte elektrode van tegengestelde polariteit te benaderen, 

4. Procesreactor volgens conclusie 2 met het kenmerk 
dat de wandelektroden verbonden zijn met variabele weerstanden. 

5. Procesreactor volgens, conclusie $ met het kenmerk 
dat de weerstanden zodanig zijn ingesteld dat de span-
ning op de wandelectroden bloksgewijze toeneemt van een 
.minimale waarde in een gekozen punt op de as van het 
huis tot de rooster- of anodespanning van de axiale gas-
ontladingssectie. 
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Sc Procesreactor volgens conclusie 3 met het kenmerk 
• _ - I- . . . . II I ' ' I B i l l 

dat de wandelectrode die het dichtste bij de centrale 
electrode gelegen is, het kleinste potentiaal verschil 
hiermede vormt van alle wandelectroden. 

7„ Procesreactor volgens conclusie 6 met het kenmerk 
dat het potentiaal verschil gelijk is.. 

8. Procesreactor volgens één van de vóórgaande con-
clusies met het kenmerk dat de spanning op de electrode-
segmenten geleidelijk oploopt van nul in het homogene 
buisgedeelte, tot de spanning nodig voor het handhaven van 
de verlangde omwentelingssnelheid van het gedeeltelijk 
geïoniseerde medium. 

9. Procesreactor volgens conclusie 8 met het kenmerk 
dat vóór een centrale electrode uitgevoerd als kathode ten-
minste één rooster anodering geplaatst is, die dient als 
halselectrode. 

10. Procesreactor volgens_conclusie 9 met het kenmerk dat 
de axiale gasontladingsboog gestuurd wordt door variatie van 
de spanning op de centrale kathode. 

11. Procesreactor volgens conclusie 10 met het kenmerk 
dat de rooster-anodering via een omhullende buisvormige houder 
een mechanisch geheel vormt met de centrale electrode. 

12. Procesreactor volgens conclusie 11 met het kenmerk 
dat de centrale kathode is aangebracht aan tenminste 
één uiteinde van het huis en bestaat uit een bundel holle 
kathode buisjes die aan één uiteinde zijn samengevat in 
een electrode-drager. 

7 5 1 4 1 2 6 
RCN.297 Ned. 14.11.75 



- 11 -

Procesreactor volgens conclusie 1? wet het ker|Tr>er,1r 
in de elektrode-drager tevens een a.xî pl verc,t®Thr,r<>, 

ê its-nasldvermige startelectrode is pa.n̂ ebracht. 

Procesreactor volgens conclusie 12 met het kenmerk 
dat de holle kathode buisjes omringd zijn door een cylin-
der vormige verlenging van de, ten opzichte va.n rooster of 
anode op negatieve spanning ingestelde axiale kathode-
houder. 

15. Procesreactor volgens conclusie H met het kenmerk 
dat de verlenging van binnen bekleed is met °en aantal 
c o—axiale s tra1ingss cherm en, 
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