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Prof. Dr. G.B. Engelen te Amstelveen 

Werkwijze voor het omzetten van nucliden. 

De moderne kernfysica en alle daaraan verbonden toepassingen 
beschikken tot dusverre niet over een algemeen aanvaard 
en algemeen toepasbaar model voor de structuur van de atoom-
kernen. De huidige modellen zijn slechts bruikbaar voor 
bepaalde delen van het Periodiek Systeem der Elementen 
en/of voor bepaalde aspecten. 
Geen enkel model is in staat alle aspecten der kernfysica 
volledig of zelfs maar bij benadering te verklaren, zoals 
o.a. recentelijk bleek op de International Conference on 
Nuclear Structure in augustus/september 1982 te Amsterdam. 
Zeer veel experimenteel kernfysisch onderzoek berust op 
onvolledige en partiële theorieën en "trial and error" 
procedures wegens gebrek aan een alomvattend fundamenteel 
inzicht in de bouw van atoomkernen. 
Dit heeft tot gevolg dat o.a. op twee toepassingsgebieden 
van de kernfysica onvoldoende vooruitgang geboekt kan 
worden: 
Ten eerste op het gebied van het bereiden van nucliden met 
gunstige eigenschappen voor o.a. toepassingen in energie-
voorziening, industrie, nijverheid, wetenschap, landbouw, 
en medische praktijk. 
Ten tweede op het gebied van de behandeling, opslag en 
verwijdering van radioactieve afvalstoffen. 

De huidige situatie op kernfysisch gebied kan drastisch 
en zeer snel veranderen indien een fundamenteel inzicht 
in de kernstructuur, via een universeel toepasbaar kern-
structuurmodel beschikbaar komt. 
Kennis van een werkelijke kernstructuur en de wetmatigheden 
daarin kan tot een zeer doelgerichte en efficiente inzet van 
het bestaande potentieel aan kernfysische kennis en man-
kracht en het arsenaal van reactoren en deeltjesversnellers 
leiden. 

8203982 



Het schept daarnaast de mogelijkheid zeer doelgerichte werk-
wijzen toe te passen 'voor het omzetten van nucliden, zoals 
1. het systematisch en optimaal vervaardigen van nucliden 

met gunstige eigenschappen, voor zeer vele toepassings-
5 gebieden en met een minimum een schadelijke neven-

producten ; 
2. het omzetten van schadelijke nucliden, die bij allerlei 

productieprocessen als radioactief afval vrijkomen in 
onschadelijke; 

10 Basisconcepten 
De werkwijze volgens de uitvinding maakt gebruik van een 
tweetal basisconcepten: 
1. het Periodiek Systeem der Atomen (PSA) waarin de chemische 

periodiciteiten zoals deze zijn -samengevat in het 
15 Periodieke Systeem der Elementen van Mendeleev worden 

gekoppeld aan de periodiciteiten van de samenstelling van 
de atoomkernen, en 

2. het Tweeling-Subschillen Model (TSM) van de structuele 
opbouw van de atoomkernen, zoals dat in het volgende 

20 nader is uiteengezet. 

Het Periodiek Systeem der Atomen is voor het eerst voorgesteld 
tijdens de International Conference on Nuclear Structure, 
gehouden te Amsterdam in september 1982 
(zie de Proceedings van deze conferentie, vol 1 pag 294). 

25 Het Periodiek Systeem der Atomen 
De drie fundamentele atomaire bouwstenen neutron, proton en 
electron kunnen afzonderlijk, als combinaties in de kern, 
of als combinaties in een atoom worden beschouwd en geclassi-
ficeerd. 

30 Mendefeev's Periodiek Systeem der Elementen is gebaseerd op 
de periodieke toevoeging van een geladen-deeltjes paar 
(proton + electron). Het vormt een partieel periodiek 
systeem, nl. alleen vanuit het gezichtspunt van de geladen 
deeltjes in een atoom bezien. 
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Soortgelijke partiële periodieke systemen kunnen uit 
isotonen en isobaren worden gevormd (fig. 1 en Fig. 2). 
Er blijkt nu nog een vierde partieel periodiek systeem 
te bestaan, namelijk dat der isarythmen. Isarythmen zijn 

5 atomen met gelijke aantallen atomaire bouwstenen, ongeacht 
de aard van de bouwstenen. 
De vier partiële periodieke systemen - ieder vanuit een 
eigen gezichtspunt opgebouwd - vormen tezamen het onder-
liggende fundamentele Periodiek Systeem der Atomen (P.S.A.) 

10 Het P.S.A. overbrugt systematisch de kloof tussen chemie 
en kernfysica door alle atomaire bouwstenen in al hun 
mogelijke combinaties in atoom en kern systematisch in 
hun periodiciteit weer te geven en in hun verband met de 
verschillende vervalswijzen. 

15 Het P.S.A. kan in roostervorm worden afgebeeld. De energie-
relaties binnen het rooster zijn zodanig dat de rustmassa 
voor ieder atoom kan worden weergegeven door de formule: 

rustmassaenergie van atoom X A=(A x 339.550) - (Z x 0.783) MeV Ct 
waarbij A en Z respectievelijk massagetal en atoomnummer 

20 voorstellen. 
Indien de energierelaties uitgedrukt worden in de bindings-
energie van een neutron (= massa verschil tussen de rust-
massa van een neutron en de som van de rustmassa's van proton 
en electron) = 0.783 MeV = 1Bu, blijkt deze een goede 

25 eenheidsmaatstaf voor het rooster te vormen (Fig. 3). 
Het rooster van het P.S.A. kan in energetische termen 
worden beschouwd als een samenstelsel van twee energetische 
hoofdcomponenten: 
1. de rustmassaenergie van de 3 primaire atomaire bouwsteen-

30 soorten (proton,neutron en electron) zonder enige ruimte-
lijke ordening, 
2. de energie van de ruimtelijke configuratie van deze 
primaire bouwstenen in schillen en banen waarbij meer of 
minder stabiele configuraties ontstaan, die de werkelijke 

35 atomen vormen. 
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Deze tweede hoofdcomponent kan in drieën worden onderverdeeld: 
a) de energie,besloten in de configuratie van beta-stabiele 

atomen op de beta-evenwichtslijn in het P.S.A.-rooster; 
b) de energie, besloten in de configuratie van de beta-

5 onstabiele atomen in de grondtoestand boven het energie-
niveau van de bijbehorende stabiele isobaren; 

c) de energie van de atomen in aangeslagen toestanden boven 
de grondtoestand. 

De systematische opbouw van het energieoppervlak van het 
10 P.S.A. volgt uit de figuren 3 en 4. 

De mogelijke reactiepaden voor atoom-omzettingen binnen het 
P.S.A. zijn aangegeven in figuur 3. 
Een voorbeeld van de energierelaties langs een isobare lijn 
geeft fig. 5. 

15 De in fig. 2 vetgedrukte beta-evenwichtslijn is doorlopend 
met aftakkingen en verdubbelingen bij atomen met tweezijdig 
beta-verval. Deze lijn vormt de natuurlijke onder- of boven-
grens voor reactiepaden in het P.S.A. Alpha-verval vindt 
in het P.S.A. plaats langs rechtlijnige reactiepaden in de 

20 richting van de gradient van de totale energie. Hierbij 
blijft het neutronoverschot getal constant. 

Het Tweeling-Subschillen Model 
Het tweede basisconcept waarop de uitvinding berust is het 
Tweeling-Subschillen Model (T.S.M.) voor de structurele 

2 5 opbouw van de atoomkernen. 
Volgens dit model is iedere kern opgebouwd uit afwisselende 
subschillen van neutronen en protonen die analoog aan de 
electronenschilopbouw gerangschikt zijn. Ieder atoom bezit 
nu: 

30 1) een electronenhulsel met meer of minder uitgebreide 
electronenschillen en subschillen-configuraties; 

2) een kern met een soortgelijke schilvormige bouw, waarbij 
echter de neutronen- en protonenschillen elkaar om en om 
afwisselen. 
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Alle schillen in een atoom kunnen op uniforme wijze als 

volgt geclassificeerd worden: 

a) iedere subschil krijgt een voorvoegsel met de aan-

duiding van het type deeltjes in de betreffende subschil, 

resp. N voor neutron, P voor proton en E voor electron. 

b) de kern- en electronenschillen worden van binnen naar 

buiten genummerd van 1 t/m 7. 

c) de subschillen en hun bezetting met deeltjes worden 

aangegeven met de conventionele onderverdeling in s, p, d, 

f en g en een getal. 

De opvulling van de protonsubschillen volgt dezelfde regels 

als die voor electronen subschillen. 
jr • -

De opvulling van de neutronsubschï'llën schrijdt met toenemend 

massagetal regelmatig van binnen naar buiten toe voort 

zonder tijdelijk open plaatsen te handhaven zoals bij de 

electron- en protonopvullingen. 

De kernstructuur heeft een tweelingkarakter in de zin dat 

iedere kernsubschil dubbel is en bestaat uit een binnenste 

neutronensubschil en een buitenste protonensubschil. Bij 

atomen met hoge massagetallen blijft echter een deel van 

de buitenste neutronen- en protonen subschillen permanent 

gedeeltelijk onderbezet. De tabellen 1en 2 tonen de kern-

tweelingsubschillen structuur van alle bekende elementen. 

In deze tabellen zijn de kernstructuren aangegeven per ele-

ment voor de isotoop met de hoogste relatieve abondantie 

in het geval van de stabiele elementen, en voor de isotoop 

met de langste halfwaardetijd in het geval van onstabiele 

elementen. 

De kernconfiguratie voor alle andere isotopen per element 

kan eenvoudig worden gevonden door het wegnemen of toevoegen 

van neutronen volgens de regel dat iedere neutronensubschil 

achtereenvolgens tot de maximale of minimale capaciteit 

wordt opgevuld, c.q. geledigd. 
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Als voorbeeld diene hier de kernstructuur voor isotopen van 
het element koolstof: 

5 

10 

15 

20 

kernschil kernschil 1 kernschil 2 kernschil 3 

tweeling 
subschil 1s 2s 2p 3s 3p 

subschil 
bezetting: 
neutronen 
c.q. protonen-
subschil 

N1s2 P1s2 

N1s P1s 

N2s2 P2s2 N2p6 P2p2 

N2s P2s N2p P2p N3s P3s N3p P3p 

C 9 

6 C 1 0 
6 " 
6 12 
« 1 3 

6 1 5 

6 

1 s 
N1S P1S 
2 2* 
2 2* 
2 2* 
2 2* 
2 ' 2* 
2 2* 
2 2* 
2 2* 

2s 2p 
N2s P2s N2p P2p 
1 2* 0 2* 

2 2* 0 2* 

2 2* -4-'"- " 2* 

2 2* 2 2* 
2 2* 3 2* 
2 2* 4 2* 
2 2* 5 2* 
2 2* 6 2* 

3s 3p 
N3s P3s N3p P3p 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 • 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

9 
Voorbeeld van kernstructuur notatie voor gC : 

N1s2, P1s2, N2s1f P2s2 , N2p°, P2p2 

9 Voorbeeld van atoomstructuur notatie voor gC at: 
N1s2, P1s2, N2s1, P2s2, N2p°, P2p2/E1s2, E2s2, E2p2 
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De tweelingsubschilstructuur van de atoomkernen komt in het 
rooster van het Periodiek Systeem der Atomen volledig tot 
uiting doordat langs de Z-as de buitenste proton-subschil-
structuur wordt afgelzen en langs de A-as de buitenste 

5 neutronen-subschil opeenvolging. Alle atomen c.q. nucliden 
langs een isotone lijn hebben dezelfde buitenste neutronen 
subschilconfiguratie. 
De spins van neutronen en protonen worden gepaard van binnen 
naar buiten, eventuele niet-gepaarde spins bevinden zich 

10 in de buitenste kernschillen. 
Op grond van de bestaande rekentechnieken kan nu met als 
uitgangspunt het tweelingsubschilmodel voor de atoomkern 
iedere gewenste berekening m.b.t. de energieopbouw van een 
atoomkern worden verricht. 

~ r - „ , * ... - .. , 

15 Met name is het met behulp van het rooster van het P.S.A. 
en het T.S.M. van de atoomkern nu mogelijk nauwkeurig te 
begrijpen, te berekenen en te voorspellen hoe en waarom 
de nucliden van nature en op energetische ingrepen van 
buitenaf reageren. 

20 Het is nu o.a. mogelijk: 
1. systematisch nucliden op grond van hun bouw en positie 

in het P.S.A. te sorteren op bepaalde combinaties van 
gewenste gunstige eigenschappen. 

2. systematisch dergelijke gunstige nucliden te vervaardigen 
25 door een volledig aan hun bouw aangepaste werkwijze 

d.m.v. optimale inzichtelijke keuze van uitgangsnucliden 
te gebruiken projectielen en te kiezen beschietings-
energieën en typen reactoren of versnellers. Ieder van 
deze variabelen uit het P.S.A. en het T.S.M. kan worden 

30 geoptimaliseerd in combinatie met het bestaande arsenaal 
aan rekenmethoden uit de golf-, c.q. quantummechanica en 
het bestand aan experimentele kernfysische gegevens. 

3. systematisch ongunstige nucliden om te zetten in onscha-
delijke nucliden door optimale selectie van omzettings-

35 processen, projectielen energieën en deeltjesversneller-
typen. 
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De uitvinding 
De uitvinding voorziet nu in een werkwijze voor het omzetten 
met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk splitsen of 
samenvoegen van nucliden, waarbij men door middel van het 

5 Periodiek Systeem der Atomen (P.S.A.) en het Tweeling-
Subschillen Model (T.S.M.) van de structuur van de atoom-
kernen systematisch de verschillende alternatieven voor 
het uitvoeren van een bepaalde omzetting vaststelt, vervolgens 
aan de hand van de aard van de beschikbare uitgangsnucliden 

10 en de gewenste eindproducten, alsmede de beschikbare reactoren 
en/of deeltjesversnellers de technische en economische rand-
voorwaarden voor de omzetting bepaalt, en tenslotte de ge-
wenste omzetting zelve uitvoert. 

De uitvinding kan toegepast worden zowel voor het bereiden 
15 van nucliden met bepaalde gewenste eigenschappen als voor het 

onschadelijk maken van gevaarlijke radioactieve nucliden 
door omzetting in ongevaarlijke stabiele nucliden. 

Voor de bereiding van nucliden met bepaalde gewenste eigen-
schappen gaat men allereerst met behulp van het P.S.A, en 

20 het T.S.M. ha welk(e) nuclide(n) aan de gestelde eisen 
voldoet (voldoen), waarna men dan één of meer geschikte 
uitgangsnucliden selecteert en vaststelt welke deeltjes en 
energieën voor de beoogde omzetting benodigd zijn. 
De eigenlijke omzetting kan dan door toepassing van op 

25 zichzelf bekende technieken worden uitgevoerd. 

Voor de omzetting van ongewenste radioactieve nucliden 
in ongevaarlijke stabiele nucliden stelt men allereerst 
met behulp van het P.S.A. en het T.S.M. vast welke geschikte 

8202837 
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stabiele nucliden in de ongeving van het ongewenste nuclide 

voorkomen, alsmede welke deeltjes en energieën benodigd 

zijn om de gekozen omzetting te realiseren. Ook in dit 

geval wordt de omzetting door toepassing van op zichzelf 

5 bekende technieken uitgevoerd. 

De uitvinding omvat mede nucliden, bereid door toepassing van 

de bovenbeschreven werkwijzen. 

De uitvinding wordt than nader toegelicht aan de hand 

van een uitvoeringsvoorbeeld, waarin de omzetting van een 

10 schadelijk radioactief nuclide in onschadelijke stabiele 

nucliden is beschreven. 

Voorbeeld-

Het voorbeeld betreft de omzetting van het schadelijke 
90 

radioactieve nuclide 3gSr met een halfwaardetijd van 

15 28 jaar in onschadelijke stabiele nucliden. 

Figuur 6 toont een gedeelte van het P.S.A. in de omgeving 
90 

van 3gSr . Men ziet, dat als onschadelijke stabiele 

omzettingsprodukten in aanmerking komen: 
a. via oc -overgangen: ^ Z r ^ 4 en ^gKr®6 (beide stabiel) 

20 b. via/? - en/of neutronenovergangen de stabiele nucliden: 
86 87 88 89 90 91 92 

38 ' 38 ' 38 ' 90 ' 40 ' 40 r 40 ' 
90 

De reactiepaden, die het uitgangsnuclide 3gSr met deze 

stabiele nucliden verbinden zijn eveneens in figuur 6 

aangegeven. 90 

25 Op grond van de kernstructuur van 3gSr en de bovenvermelde 

stabiele eindprodukten kunnen nu nauwkeurig het gunstigste 

proces en de te gebruiken deeltjes en apparatuur (reactoren 

en versnellers) voor de omzetting worden vastgesteld. 

In principe zijn er nu de volgende mogelijkheden: 

30 1. gebruik van laag-energetische cï. -deeltjes met een uit 

het kernmodel berekende energie die exact aansluit om 

8 2 0 3 9 8 2 
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90 98 

een maximale doorsnede voor de reactie Sr (<x)Zr 

te veroorzaken; Qn Qn Q r 

2. gebruik/uit Sr via de reactie Sr (o,2c*.)Kr b; 

3. gebruik van thermische neutronen met exact uit het kern-

5 model berekende energie voor optimale neutronenvangst 
voor de reacties 

90 91 a) Sr (n)Sr met aansluitend natuurlijk verval via 
91 91 

beta-emissie via Y naar het stabiele Zr ; 
90 92 

b) Sr (2n)Sr met aansluitend natuurlijk verval met 
92 

10 zeer gunstige korte halfwaardetijden via Y naar 
92 

het stabiele Zr 

4. gebruik van hoog-energetische neutronen voor z.g. knock-

out reacties en omzettingen via de reeksen: 90 89 

Sr (n,2n)Sr met vervolgens natuurlijk beta-verval 

15 Sr90 (n,3n) Sr 8 8 " naar stabiel ï 8 9. e 9 0 / >11 e 8 7 

Sr (n,4n)Sr 

Sr90(n;5n)Sr
86 

5. gebruik van laag-energetische protonen met exact uit het 
kernmodel berekende energie voor omzettingen als 

S: 
91 

90 91 20 Sr ( p)Y met vervolgens natuurlijk beta-verval naar 

Zr' 

6. gebruik van hoog-energetische protonen voor knock-out 
90 89 

reacties waarbij Sr (p,2p)Rb en aansluitend natuurlijk 
89 89 

beta-verval via Sr naar stabiel Y 

25 7. gebruik van 'jf -straling met uit het kernmodel berekende 

energie voor optimale knock-out reacties zoals 

Sr90( ^,o<)Kr 8 6 en Sr 9 0 ( ̂  , ot) Sr89 , Sr 9 0 ( ƒ , 2n) Sr 8 8 

Sr 9 0(^,3n)Sr 8 7
 ; Sr 9 0 ( ƒ , 4n) Sr 8 6 en Sr 9 0 (ƒ , f ) Rb 8 9. 

De uitvoering van de omzetting maakt het wenselijk het 
90 

30 Sr zo zuiver mogelijk af te scheiden uit het overige 

r.a-afval vóór de behandeling om de gelijktijdige productie 

van andere ongunstige nucliden te voorkomen. 

/van hoog-energetische CK. -deeltjes om een oo-deeltje los 

te maken 

8 2 0 3 9 8 2 
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Behoort bij brief d.d. 7 maart 1984 

Aanvullende toelichting op P.S.A. en T.S.M. 

Het P.S.A. vormt een andere rangschikking dan de daarop enigzins 
lijkende nuclide- of Segrekaarten, doordat het betrekking heeft op 
ALLE ATCMAIBE BOUWSTENEN, en in het bijzonder, doordat daarin de uit 
het T.S.M. afgeleide KERNSCHUJQPBOÜW voor protonen en neutronen als 
wezenlijk onderdeel systematisch is verwerkt (zie de figuren 2 en 7). 

Het tweeling subschillenncdel verschilt zeer wezenlijk van het 
gangbare door Mayer en Jensen ontwikkelde en recent o.a. door 
Valentin uitvoerig besproken kernschillenmodel. De fundamentele 
verschillen tussen beide modellen zijn samengevat in figuur 8. 
Daaruit blijkt dat zowel de aantallen nucleonen per schil als per 
subschil geheel verschillen en de subschilindelingen elkaar als 
geheel niet dekken. 

Het tweeling subschillenncdel onvat niet alleen een geheel nieuwe 
getalsmatige systematiek voor de verdeling van de nucleonen over 
schillen en subschillen, maar gaat daarnaast nog veel verder door 
tevens de ruimtelijke positie van de nucleonen te detailleren door 
hun ligging in voor iedere subschil specifieke en onder vaste hoeken 
met elkaar staande rotatievlakken. Binnen dit vaste stelsel van 
rotatievlakken bewegen de nucleonen in cirkels of ellipsen rond het 
zwaartepunt van de kern, bij voorkeur paarsgewijs in tegenover-
liggende posities gerangschikt. 

Volgens het T.S.M. zijn in kernen met kernspin = 0 alle nucleonen met 
hun spinvectoren radiaal in het vlak van de rotatie naar buiten 
gericht en zijn identieke nucleonen tegengesteld gericht in paren. In 
kernen met positieve pariteit heeft een aantal nucleonen de spin-
vector loodrecht op het rotatievlak georiënteerd, zodanig dat voor de 
waarnemer een tegen de wijzers van de klok in gericht, linksdraaiend 
draaimcment ontstaat. In het geval van negatieve pariteit ontstaat 
onder invloed van loodrecht op het rotatievlak georiënteerde spin-
vectoren een met de wijzers van de klok mee gericht, rechtsdraaiend 
draaimcment. 

;; D 3 5 8 2 
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Het anklappen van de spinvectoren uit de radiale naar de loodrecht 

op het rotatievlak omhoog of anlaag gerichte positie vergt 1.2.-fi. 

Dergelijke nucleonen met loodrecht georiënteerde spinvectoren zijn 

beperkt tot de buitenste subschillen van een kern en zoveel mogelijk 

5 in gelijke aantallen aan weerszijden van het zwaartepunt verdeeld 

en in even gevallen paarsgewijs en tegengesteld gericht. De draai-

ingsrichting van het ontstane draai moment bepaalt het teken van de 

pariteit. De cp- of neergeklapte spins veroorzaken het magnetisch 

rronent van de kern. 

10 De ruimtelijke structuur van de protonen zet zich - gespiegeld ten 

opzichte van het zwaartepunt - in de ruimtelijke structuur van de 

electronenmantel voort. 

De ruimtelijke structuur van atoon en kern vertoont overeenkomst met 

die van een melkwegstelsel: het merendeel van de deeltjes (met name 

15 bij atomen met lagere massagetallen) roteert in verschillende banen 

in een afgeplatte schijf, terwijl een ander deel in rotatievlakken, 

die vaste hoeken met het schijfvlak maken, daaromheen roteert en min 

of meer bolvormige halo vormt (vooral deeltjes uit d, f en g sub-

schillen) . Onder invloed van omhoog en omlaag geklapte spins aan de 

20 randen vertonen de schijfranden in doorsnede omhoog- en amlaagkrul-

lende ombuigingen ("warps"), zoals ook bij melkwegstelsels zijn vast-

Het GALACTISCHE ATOOM MODEL, zoals voortvloeit uit P.S.A. en T.S.M., 

is anders dan het inmiddels ten dele verlaten planetaire atoammodel 

25 van Bohr, maar het staat wel in dezelfde traditie. Met behulp van 

P.S.A. en T.S.M. - geïntegreerd in het Galactisch Atocnmodel - is het 

nu mogelijk gedetailleerd met behulp van de Schroedinger golfverge-

lijkingen de noodzakelijke kernfysische en atocmfysische berekeningen 

uit te voeren. Met behulp van P.S.A. en T.S.M. is het ondermeer 

30 mogelijk gebleken het patroon van relatieve abondanties en half-

waardeti jden van ieder element tot in detail te begrijpen. Zie 

hiervoor de figuren 9 tot en met 17. Tevens blijken de experimentele 

gegevens over spontane neutronen- en protonenemissies volledig in de 

systematiek van P.S.A. en T.S.M. te passen (zie respectievelijk 

35 figuur 12 en 2 en Tabel I). 

gesteld. 
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Atccen met tweezijdig betaverval vertonen in het P.S.A. een karak-
teristiek verspreidingspatroon, dat de verklaring geeft voor het 
voorkaren van alle niet op de beta stabiliteitslijn gelegen stabiele 
nucliden. Het tweezijdig betaverval is gebonden aan een oneven 
N/cneven Z fcern-subschillenstructuur en aan de ligging van het 
iscrtocp op of nabij de beta stabiliteitslijn door het P.S.A. (zie de 
figuren 18 en 19). P.S.A. en T.S.M. samen bieden een verklaring voor 
o.a. het ontstaan van alphaverval, de aanwezigheid van eilanden met 
alphaverval in het P.S.A., de verdelingsverhoudingen bij vertakt 
alphaverval en de waargenomen anomalieën in vervalsenergie (zie de 
figuren 15, 16 en 17). 

Het T.S.M. biedt tevens een verklaring voor het proces en de ver-
breiding van spontane splijting en voor de massaverdeling van splij-
tingsfragmenten bij lage, middelhoge en hoge beschietingsenergie 
bij kunstmatige splijting. 

Het T.S.M. biedt de kernstructurele achtergrond voor de verklaring 
van de hogere abondanties van die isotopen, die anomalieën in het 
massaverloop van de elementen veroorzaken, zoals in de paren Ar/K, 
Co/Ni en Te/I. 

Het T.S.M. verklaart de spin-, pariteits-, en configuratieverande-
ringen bij enkel- en meervoudige overdrachtsreacties van nucleonen 
met of zonder ladingoverdracht (zie figuur 20). 

De genoemde voorbeelden zijn slechts een beperkte selectie van de 
resultaten van toepassing van P.S.A., T.S.M. en Galactisch Atoommodel 
en worden hier surimier en als ondersteunende illustratie behandeld. 

2 0 3 9 8 2 
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Legenda bij figuur 8 

Kenmerken van het gangbare kernschillenmodel van Mayer en Jensen 
(rechts) met de in de kernfysica gebruikelijke spectroscopische 
notatie en het tweeling subschillen model (links) met de in de 
atoomfysica gebruikelijke spectroscopische notatie. In het gangbare 

5 schillenmodel wordt nog onderscheiden voor een opbouw volgens een 
parabolische, harmonische oscillator potentiaal (kolomen 13, 14 en 
15) en volgens een Woods-Saxon potentiaal (kolommen 16, 17 en 18). De 
gegevens voor het gangbare model zijn ontleend aan L. Valentin 
(1981): Subatomic physics, North Holland Publ. Co., Amsterdam, p. 

10 307-327. 

In de niet uitgesplitste kolom 1 kan per kern de spin-, pariteits-
waarde J/pi als gevolg van de spinoriëntaties ten opzichte van 
de rotatievlakken worden aangegeven in eenheden van n.% h, res-
pectievelijk +, 0, en -. De kolomen 2 en 20 geven de positie van de 

15 magische getallen in beide modellen. De kolomen 3 en 19 geven de 
onderscheiden neutronenbezettingen per subschil. Kolom 4 geeft 
de bezetting met electronen of protonen per specifieke subschil in het 
T.S.M./Galactisch Model. De kolomen 5 en 18 geven de verschillende 
subschilindelingen en notaties. De kolomen 6, respectievelijk 13 en 

20 16, geven de maximaal mogelijke bezetting met identieke nucleonen per 
onderscheiden subschil in beide modellen. De kolomen 7 en 17 sati-
neren respectievelijk de kolomen 6 en 16. Kolom 8 geeft de relatie 
tussen het quantumgetal 1 en de onderverdeling van de hcofdschillen 
van kolcm 6. Kolomen 9 en 14 zijn de hoofdschilindelingen in spec-

25 troscopische notatie, gebaseerd op de hoofdquantumgetallen in de 
kolomen 11 en 12. De kolomen 10 en 13 tenslotte geven de in beide 
modellen verschillende deeltjesaantallen per hoofdschil. 
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Legenda bij de figuren 18 en 19 

Overzicht van het P.S.A. met daarin; 

(1) alle stabiele isotopen 
(2) de langstlevende onstabiele isotopen per onstabiel element 
(3) de isotopen roet tweezijdig betaverval 

5. 1. beta stabiliteitslijn 
2. stabiel isotoop 
3. stabiel isotoop, tevens hoogste abondantie per element 
4. onstabiel isotoop op beta stabiliteitslijn 
5. onstabiel isotoop met langste halfwaardetijd per onstabiel element 

10. 6. isotoop met tweezijdig betaverval 
7. isotoop met vermoed tweezijdig betaverval 
8. elementpaar met afwijking van de orde van toenemend atccmgewicht 



CONCLUSIES; 
1. Werkwijze voor het omzetten met inbegrip van het geheel 

of gedeeltelijk splitsen of samenvoegen van nucliden, 
met het kenmerk, dat men door middel van het Periodiek 

5 Systeem der Atomen (PSA) en het Tweeling-Subschillen 
Model (TSM) van de structuur van de atoomkernen syste-
matisch de verschillende alternatieven voor het uitvoeren 
van een bepaalde omzetting vaststelt, vervolgens aan de 
hand van de aard van de beschikbare uitgangsnucliden en de 

10 gewenste eindproducten, alsmede de beschikbare reactoren 
en/of deeltjesversnellers de technische en economische 
randvoorwaarden voor de omzetting bepaalt, en tenslotte 
de gewenste omzetting zelve uitvoert. 

2. Werkwijze voor het bereiden van nucliden met bepaalde 
15 gewenste eigenschappen onder toepassing van de werk- .. . 

wijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat door 
middel van het PSA en het TSM nagaat welk(e) nuclide(n) 
aan de gestelde eisen voldoet (voldoen)^ daarna eveneens 
met behulp van het PSA en het TSM één of meer geschikte 

20 uitgangsnucliden selecteert, vervolgens vaststelt welke 
deeltjes en energieën voor de beoogde omzetting benodigd 
zijn en tenslotte de omzetting zelve door toepassing 
van op zichzelf bekende technieken uitvoert. 

3. Werkwijze voor het onschadelijk maken van gevaarlijke 
25 radioactieve nucliden onder toepassing van de werkwijze 

volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat men door 
middel van het PSA en het TSM vaststelt, welke geschikte 
stabiele nucliden in de omgeving van het ongewenste 
nuclide voorkomen, alsmede welke deeltjes en energieën 

30 voor de omzetting van het ongewenste in de gewenste 
stabiele nucliden benodigd zijn, waarna men de gekozen 
omzetting door toepassing van op zichzelf bekende 
technieken uitvoert. 

4. Nucliden, bereid door middel van de werkwijze volgens 
35 één of meer der conclusies 1-3. 

8 2 0 3 9 
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CONCLUSIES; 
1.. Werkwijze voor het omzetten met inbegrip van het geheel 

of gedeeltelijk splitsen of samenvoegen van nucliden, 
met het kenmerk, dat men door middel van het Periodiek 

5 Systeem der Atomen (PSA) en het Tweeling-Subschillen 
Model (TSM) van de structuur van de atoomkernen syste-
matisch de verschillende alternatieven voor het uitvoeren 
van een bepaalde omzetting vaststelt, en tenslotte 
de gewenste omzetting zelve uitvoert. 

10 2. Werkwijze voor het bereiden van nucliden met bepaalde 
gewenste eigenschappen onder toepassing van de werk-
wijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat door 
middel van het PSA en het TSM nagaat welk(e) nuclide(n) 
aan de gestelde eisen voldoet (voldoen)^ daarna eveneens 

15 met behulp van het PSA en het TSM één of meer geschikte 
uitgangsnucliden selecteert, vervolgens vaststelt welke 
deeltjes en energieën voor de beoogde omzetting benodigd 
zijn en tenslotte de omzetting zelve door toepassing 
van op zichzelf bekende technieken uitvoert. 

20 3. Werkwijze voor het onschadelijk maken van gevaarlijke 
radioactieve nucliden onder toepassing van de werkwijze 
volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat men door 
middel van het PSA en het TSM vaststelt, welke geschikte 
stabiele nucliden in de omgeving van het ongewenste 

25 nuclide voorkomen, alsmede welke deeltjes en energieën 
voor de omzetting van het ongewenste in de gewenste 
stabiele nucliden benodigd zijn, waarna men de gekozen 
omzetting door toepassing van op zichzelf bekende 
technieken uitvoert. 
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