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Exxon Research and Engineering Company, 

Linden, New Jersey, Verenigde Staten van Amerika. 

Werkwijze voor het scheiden van de isotopen van een element. 

De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het schei-

den van een materiaal in twee of meer delen, in elk waarvan de hoeveel-

heden van de isotopen van een bepaald element verschillen van de hoe-

veelheden van de isotopen van hetzelfde element in het materiaal. Meer 

5 in het bijzonder heeft de uitvinding betrekking op een werkwijze voor 

het isotoop-selectief exciteren van gasfasemoleculen door infrarood-

straling en de omzetting van deze moleculen hetzij door dezelfde stra-

ling hetzij door een chemische reactie met geëxciteerde toestand ten-

einde een produkt te vormen, dat door bekende middelen kan worden ge-

10 scheiden. De uitvinding is van nut voor doch niet beperkt tot het 

scheiden van de voornaamste isotopen van uraan. 

In het Amerikaanse octrooischrift 3.937*956 en de Amerikaanse 

octrooiaanvrage Serial Ko.570.849 is een isotoopscheidingsproces be-

schreven, waarbij in een eerste stap IR fotonabsorptie wordt gebruikt 

voor het selectief exciteren van een isotoop van een isotoopmengsel en 

de geëxciteerde isotoop in een tweede stap wordt omgezet in een vorm, 

die uit het mengsel kan worden teruggewonnen. 

Opdat de uitvinding duidelijk zal worden begrepen, is het nut-

tig eerst de stand der techniek te beschouwen, die betrekking heeft op 

2Q het fotochemisch scheiden van isotopen. Het Amerikaanse octrooischrift 

2.713.025 en het Britse octrooischrift 1.237.471* zijn goede voorbeel-

den van werkwijzen voor het fotochemisch scheiden van de isotopen van 

kwik. De eerste vereiste voor een fotochemisch scheiden van isotopen 

is, dat men zodanige omstandigheden vindt, dat atomen of moleculen van 

25 êén isotoop van een bepaald element, licht sterker absorberen dan de 

atomen of moleculen van een andere isotoop van dit element. Kwik is een 

vluchtig metaal en vormt gemakkelijk een damp van atomen. Deze atomen 

absorberen ultraviolet licht bij 2537 De absorptielijn van Hg202 'is 
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over ongeveer 0,01 % verplaatst ten 3;jf;ichte van de absorptielijn van 

Hg^®. Aangezien de absorptielijnen '̂ i.tengevoon smal zijn, kan men 

door licht in een kritisch smal golfla&gtegebied te gebruiken hetzij 
200 .. 202 . v 

Hg hetzij Hg exciteren. 

De tweede vereiste voor het foubchemisch scheiden van isotopen 

is, dat die atomen of moleculen, die Oor licht worden geëxciteerd, 

een bepaald proces ondergaan, dat de stomen of moleculen, die niet zijn 

geëxciteerd, niet ondergaan of tenminf:e niet even,.snel ondergaan. Een 

kwantum van 2537 & ultraviolet licht fljelt een excitatie van 112,7 kcal/ 

mol aan het kwikatoom mede, dat het at,5ü.rbeert. Het aantal kwikatomen, 

die bij kamertemperatuur thermisch wordatx geëxciteerd tot deze energie, 

is verdwijnend klein, vandaar dat de atcmen geëxciteerd door licht niet 

worden verdund door atomen, geëxciteerd door thermische middelen. Ato-

men met deze hoge excitatie ondergaan g-rmakkelijk reacties met Ĥ O (zo-

als geleerd in het Amerikaanse octrooischï-ift) of met HCl of buta-

dieen (zoals geleerd in het Britse octrooi schrift), welke reacties niet 

plaatsvinden bij kamertemperatuur met nië",-geëxciteerd kwik. 

Uranium echter is een zeer vuurvast metaal, dat alleen"bij bui-

tengewoon hoge temperaturen kookt. Het gebruiken van het boven beschre-

ven proces bij uraniumatomen in plaats van kwik gaat derhalve gepaard 

met grote moeilijkheden. De meest vluchtige vorm van uranium is UFg. 
235 238 

U Fg en U Fg absorberen beide ultraviolet licht en doen dit in 

precies dezelfde mate bij alle golflengten in het UV; vandaar dat UV-

excitatie van UFg niet aan de eerste eis van het fotochemisch scheiden 

van isotopen voldoet. UFg zal echter infrarood licht absorberen in het 

gebied om 626 cm-1 (9 „-band) en I89 cm"1 (de -band). Zowel de 235 ' . . . . ' . als de V' .-banden van U F^ zijn enigszins naar hogere energie ver-
7 7 238 schoven ten opzichte van de V^- resp. V ̂ -banden van U Fg, doch de 

afmeting van deze verschuivingen is klein vergeleken met de breedte van 
238 235 

de banden; m.a,w. de infrarood absorptiespectra van U Fg en U Fg 

vallen niet precies samen, doch overlappen elkaar bij alle golflengten, 

zodat indien het ene isotoop licht absorbeert het andere dit ook in 

een aanzienlijke mate zal doen. Vandaar dat de infrarood-excitatie van 

UFg door absorptie van een enkel IR-foton een proces van beperkte iso-

toopselectiviteit is. 
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Aangezien de middelen voor ,iet in trappen scheiden van isotopen 

bekend zijn, kan deze beperkte selectiviteit toch nog nuttig zijn; ech-

ter is de tweede eis voor het scheiden van isotopen ook een kwestie 

van een bepaalde moeilijkheid voor UFg. UFg-moleculen 5 die door een en-. 

5 kei foton van IR-licht worden geëxciteerd, ontvangen een kleine hoeveel-

heid energie en zijn slechts enigszins verschillend van niet-geëxci-

teerde moleculen. Indien men derhalve de geëxciteerde moleculen moet 

omzetten, terwijl de niet-geëxcitearde moleculen onomgezet blijven, is 

een omzettingsmiddel nodig, dat zeer séfectief is ten opzichte van de 

10 energie-inhoud van de moleculen. 

Er doet zich een andere moeilijkheid voor dat, aangezien de 

energie verkregen door fotonexcitatie klein is, moleculen thennisch tot 

hetzelfde energieniveau kunnen worden geëxciteerd. Indien een groep mo-

leculen elk een IR-foton absorbeert, zullen die moleculen, die met iso-

15 toopsèlectiviteit fotogeëxciteerd waren, verdund worden met moleculen 

verkregen door onselectieve thermische excitatie. De fotogeëxciteerde 

moleculen zullen snel verdwijnen doch de thermisch geëxciteerde molecu-

len worden voortdurend ververst. Wanneer derhalve tijd verloopt na het 

exciteren neemt de verdunning van selectief geëxciteerde moleculen met 

20 niet-selectief geëxciteerde moleculen toe en om deze ongewenste verdun-

ning te minimaliseren is het duidelijk, dat het noodzakelijk is, dat de 

tijdnaijling tussen excitatie en omzetting klein is. 

Indien de bestralingsomstandigheden zodanig zijn, dat het mole-

cuul gedwongen wordt meer dan»een infrarood foton te absorberen, dan 

25 zal het molecuul worden geëxciteerd tot een energieniveau aanzienlijk 

boven dat, bevolkt door thermische middelen,. In wezen kan het molecuul 

worden geëxciteerd tot de dissociatiegrens. 

Voor hèt bereiken van een veelvoudige fotonabsorptie moeten ten-

minste twee beperkende factoren worden overwonnen. In de eerste plaats 

30 moet het excitatieproces sneller zijn dan de verscheidene moleculaire 

relaxatieprocessen. In de tweede plaats moet een proces worden ontwor-

pen, dat het onharmonische karakter van moleculaire oscillatoren, nl. 

het niet harmonisch zijn, helpt overwinnen. De oplossing van het eerste 

probleem is de excitatie-impulsbreedte te beperken tot een tijd, 'die 

35 korter is dan de relevante relaxatietijden. Er is een aantal oploss.in-



gen voor het tweede;probleem. Het Amerikaanse octrooischrift 3.937-956 

en de Amerikaanse octrooiaanvrage Serial No.570.81+9 leren een middel 

met behulp waarvan het niet harmonisch zijn kan worden overwonnen. Dit 

middel is het gebruiken van een tweede gas, dat rotatierelaxatie tus-, 

sen de absorptie van IR-fotonen bevordert. Een andere manier is een 

laser te gebruiken, die niet bij een enkele exacte golflengte, doch een 

eindig gebied van golflengten emitteert, zodanig, dat het niet harmo-

nisch zijn tot n-niveaus wordt overwonnen. Tenslotte kan rjultifotonab-

sorptie worden bereikt als gevolg van vermogensverbreding, waar de ver™ 

mogensverbredingsgrens tot stand wordt gebracht door de drempel voor 

door de laser geïnduceerde doorslag in de bepaalde gassoorten of meng-

sels van gassoorten en de eis, dat de isotoopselectivitfjit van de exci-

tatiestraling niet op een schadelijke wijze wordt beïnvloed. De uitvin-

ding leert nog een andere nanier waarop het niet harmonisch zijn kan 

worden overwonnen en multipele fotonabsorptie met extra isotoopverrij-

king vergeleken met enkelvoudige fotonabsorptie kan worden bereikt. 

De werkwijze volgens de uitvinding is een uit twee stappen be-

staand proces, waarvan de eerste stap een combinatie is van isotoop-

selectieve excitatie en omzetting en de tweede stap "bestaat uit het te-

rugwinnen en scheiden van de omgezette moleculen van de niet-omgezette 

moleculen met bekende middelen. Deze combinatie van excitatie en omzet-

ting wordt uitgevoerd door gasfasemoleculen, die het element bevatten, 

waarvan de isotopen moeten worden gescheiden, gelijktijdig met infra-

roodbestraling met twee versphillende golflengten te bestralen. Een van 

deze stralingen kan de resonantiestraling worden genoemd omdat de golf-

lengte daarvan moet overeenkomen met een absorptieband van de moleculen, 

die veer overeenkomt", met een modus van moleculaire beweging, waarin er 

participatie door atomen van het element is. Indien de gasfasemoleculen 

UFg zijn, dan verdient het de voorkeur een resonantiestraling in een 

van de volgende golflengtegebieden te gebruiken: 1888. tot 1852 cm \ 

1300 tot 1280 cm"1, 1170 tot 1143 cm-1, 636 tot 6l3 cm"1 en 196 tot 186 

cm-1. De resonantiestraling behoeft geen groot vermogen te hebben. De 

tweede straling kan de niet-resonantiestraling worden genoemd en hier-

voor is een groot vermogen vereist; meer in het bijzonder moet de vermo-

gensdichtheid van de niet-resonantiestraling, waaraan de moleculen wor-
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7 2 
den onderworpen groter zijn dan 10 Watt <per cm en bij voorkeur groter 

8 2 
dan 10 Watt per cm . Er "bestaat geen vereist verband tussen de golf-

lengte van de niet-resonantiestraling en absorptiebanden van de molecu-

len, vandaar dat elke laser met groot •'•ermogen kan worden gebruikt. Het 

5 verdient evenwel de voorkeur, dat de fvequentie van de straling met 

groot vermogen dicht bij een resonantie van de door de straling met 

klein vermogen geëxciteerde moleculen is gelegen. Als gevolg van hun 

hoge rendementen wordt de voorkeur ge:;even aan de CÔ -, CO-, HF- en DF-

lasers. Het verdient verder de voorkeur, dat de tijd gedurende welke de -5 
10 moleculen aan bestraling worden onderworpen minder dan 10 seconden be-

-6 .. < 
draagt, bij voorkeur minder dan 10 seconden en nog meer bij voorkeur 

_7 

minder dan 10 seconden. 

De omzettingsmodus waaraan de voorkeur wordt gegeven is de mono-

moleculaire ontleding, d . W I Z . de bestraalde moleculen ontvangen zoveel 

15 energie, dat zij ontleed worden. Het ligt echter binnen het kader van 

de uitvinding, dat de bestraalde moleculen een hoeveelheid energie ont-

vangen, die onvoldoende is om de ontleding te veroorzaken doch die hen 

laat reageren met bepaalde andere gasfasemoleculen, die ook in het be-

straalde volume aanwezig zijn. Voorbeelden van de verscheidene chemi-

20 sche omzettingsprocessen, die de selectief geëxciteerde moleculen kunnen 

ondergaan, zijn onder andere in het Amerikaanse octrooischrift 3.937«956 

beschreven. 

De meest eenvoudige beschrijving van de combinatie-excitatie-

omzettingsstap is in termen van een sequentieel proces. De resonantie-

25 straling veroorzaakt een isotoop-selectieve excitatie van de moleculen. 

. De geëxciteerde moleculen hebben een grotere dichtheid van vibratietoe-

standen beschikbaar voor verdere excitatie dan de niet-geëxciteerde 

moleculen hebben en ondergaan derhalve gemakkelijker een absorptie van 

de niet-resonantiestraling met groot vermogen, die tot hun ontleding 

30 voert. Niet-resonantiestraling met groot vermogen betekent hier stra-

ling, die niet wordt geabsorbeerd door de fundamentele moleculaire vi-

bratie. Dit betekent echter dat niet-resonantiestraling met groot ver-

mogen de absorptie van de resonantiestraling niet beïnvloedt. Het ligt 

binnen het kader van de uitvinding onder zodanige omstandigheden te wer-

35 ken, dat deze implicatie geldig is, doch hét ligt ook binnen het kader 

/ «/ I V j s / 



van de uitvinding zodanige omstandigheden te gebruiken, dat de niet-

resonantiestraling met groot vermogen significant een wisselwerking 

met de absorptie van de resonantiestraling uitvoert. Verder ligt het 

binnen het kader van de uitvinding dat de niet-resonantiestraling met 

groot vermogen door een laser in de context van directe absorptie van 

de straling niet-elastisch kan verstrooien volgens een Raman-proces, 

zodanig, dat het equivalent van multifoton-vibratie-excitatie wordt 

bereikt. Bij aanwezigheid van de grote fotonopbrengst kan dit een ge-

stimuleerd verstrooiingsproces met een dwarsdoorsnede groter dan waar-

genomen bij lagere opbrengsten benaderen. Als gevolg van de grote dicht-

heid van toestanden van de moleculen kan een resonantie-Raman-verstrooi-

ingsproces de overhand hebben. 

Door de bovenstaande beschrijving onderscheidt de uitvinding zich 

duidelijk van de stand der techniek. Het Amerikaanse octrooischrift 
poe O^Pi 

3.^3.087 leert het scheiden van U Fg van U Fg door een van hen met 

een IR-laser selectief te exciteren, vervolgens de geëxciteerde molecu-

len te ioniseren met ultraviolet licht en de ionen terug te winnen met 

behulp van elektrische en/of magnetische velden of chemische reacties. 

In eên beschouwing getiteld "Photochemical Isotope Separation as Spplied 

to Uranium" (Union Carbide Corporation Nuclear Division, Oak Ridge 

Gaseous Diffusion Plant, maart 15, 1972, K-L-305I1, Revision 1, biz.29) 

bespreken Farrar en Smith het bovengenoemde octrooi en beoordelen de 

praktische toepassing van de voorgestelde tweede stap van foto-ionisa-

tie ongunstig. Als een alternatief suggereren zij fotodissociatie door 

enkelvoudige UV-fotonen. 

Het Britse octrooischrift 1.281*.620, het Duitse octrooischrift 

1.959.767 en het Duitse octrooischrift 2.150.232 leren het gebruik van 

infraroodbestraling voor het selectief exciteren van moleculen, die dan 

een chemische reactie ondergaan, die de niet-geëxciteerde moleculen 

langzamer ondergaan. Slechts een voorbeeld van een dergelijke reactie 

is gegeven, de thermische ontleding van 

In alle bovengenoemde referenties wordt de energie, gegeven aan 

de moleculen in de foto-excitatiestap, expliciet geleerd die te zijn 

van één IR-foton, terwijl volgens de uitvinding de energie van verschei-

dene IR-fotonen aan de moleculen wordt gegeven. 
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Er zijn ook publikaties, die betrekking hebben op multir̂ l'! IR-

fotonen. In het Amerikaanse octrooischrift 3.937.956 en de Amerikaanse 

octrooiaanvrage Serial No.570.84-9 wordt een proces geleerd, waarin mo-

leculen worden geexciteerd op een isotoop-selectieve wijze door resonan-

5 te infraroodstraling met een vereiste grote energiedichtheid van ten-
li . 

minste 10 Watt per torr druk van de gassamenstelling, die het element 

bevat waarvan isotopen moeten worden gescheiden. De isotoop-selectieve 

ontleding van SFg door resonantiestraling met vermogensdichtheden van 

109 Watt per cm* *erd vaargenomen en gerapporteerd -n tijdschriftarti„ 

10 kelen door Ambartzumian en anderen (Soviet Physics JËTP 21, 375» 1975) 

en door Lyman en anderen (Applied Physics Letters 27, 87, 1975). Al 

deze referentfes delen de gemeenschappelijke eis, dat de gebruiker een 

laser met groot vermogen moet toepassen, die werkt met een resonantie-

golflengte, d.w.z. dat de laser met groot vermogen moet werken bij een 

15 golflengte, die wordt voorgeschreven door de moleculen. De uitvinding 

onderscheidt zich duidelijk van en heeft voordelen tèn opzichte van de-

ze referenties doordat de laser met groot vermogen bij elke golflengte 

kan werken, die de meest efficiënte werking van de laser mogelijk 

maakt. Het is bekend, dat het rendement en de kosten van het opwekken 

20 van infraroodstralen met groot vermogen gevoelig is voor de golflengte 

waarmede de laser moet werken.. Deze moeilijkheid wordt volgens de uit-

vinding aanzienlijk verminderd, aangezien de resonantiestraling, d.w.z. 

de straling die moet worden aangepast aan de moleculen, welke de isoto-

pen bevatten, die moeten worden gescheiden, slechts bij een gering ver-

25 mogen behoeft te worden opgewekt. 

Voorbeeld 

Uraniumerts met natuurlijke isotoopverdeling wordt door bekende 

middelen omgezet in UFg. Dit UFg wordt gelijktijdig bestraald met in-

fraroodresonantiestraling met gering vermogen in het golflengtegebied 

30 van 636 tot 613 cm 1 en met infraroodstraling van een C0o-laser met een 
8 2 

verr.ogensdichthexd, groter dan 10 Watt per em", gedurende een tijd kor-
f 

t<;r 10 J «<;<•;, WM.rhï j h<5<; IJK '<;,/ hif, ï «ï'Av̂ - wij'/,* 
/ 

ontleed. 

De resonantiestraling met gering vermogen is bij voorkeur vol-

35 doende sterk om de moleculen zodanig te exciteren, dat een absorptie. 
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van de niet-resonantiestraling met groot vermogen mogelijk is. De in-

tensiteit van de straling met gering vermogen dient geen vaarden te 

overschrijden, waarbij een zodanige niveauverbreding optreedt, dat de 

isotoop-selectiviteit verloren gaat. Voor de $ 2~overSanB van UFg, 

636 tot 613 cm""̂ , is deze intensiteit beperkt tot, het gebied van 100 
2 (i 2 Watt per cm tot 10 Watt per cm . 

De straling met grote intensiteit dient bij voorkeur een zodani-

ge frequentie en intensiteit te hebben, dat deze niet in zodanige wijze 

tot de niveauverbreding bijdraagt, dat de door de straling met gering 

vermogen alleen verkregen isotoop-selectiviteit op een schadelijke 

wijze wordt beïnvloed. Het verdient de voorkeur, dat de frequentie van 

de straling met groot vermogen dicht bij een resonantie van de door de 

straling met gering vermogen geëxciteerde moleculen is gelegen. 

De golflengten, de bandbreedte, de energie, de pulsbreedte en 

het pulstijdkarakter van zowel de straling met gering als groot vermo-

gen dienen zodanig te worden ingesteld, dat men een maximale opbrengst 

bij een optimale isotoopscheiding verkrijgt. 

De ontlede moleculen worden vervolgens teruggewonnen en geschei-

den van de niet-ontlede moleculen, waardoor isotoop-verrijkt en 

-verarmd uranium wordt gevormd-, waarbij het scheiden en het terugwinnen 

gescheidt met een willekeurig bekend middel. De technieken van het in 

trappen scheiden van isotopen zijn bekend en mocht een grotere verar-

ming van het verarmde uranium of een grotere verrijking van het ver-

rijkte uranium gewenst zijn, dan kan het scheidingsproces volgens de 

bekende technieken worden herhaald. 

7 6 1 0 1 9 / 



C o n c l u s i e s 

1. Werkwijze voor het scheiden van de isotopen van een element, 
welke werkwijze wordt toegepast op een gassamenstelling van het element, 
met het kenmerk, dat moleculen van de samenstelling gelijktijdig worden 
"blootgesteld aan twee infraroodstralingen met twee verschillende golf-

„5 
lengten gedurende een tijd, korter dan 10 ' sec, waarhij de eerste 
straling een golflengte heeft, die overeenkomt met een absorptieband 
van de samenstelling, die weer overeenkomt met een moleculaire 'bewegings-
modus., waarin er participatie door atomen van het element is, en waar-
bij de tweede straling een vermogensdichtheid heeft, groter dan 10' 
Watt per cm , zodat de samenstelling wordt geëxciteerd en omgezet op 
een isotoop-selectieve wijze, welke omzetting hetzij ontleding hetzij 
reactie met een tweede gas is, waarna de omgezette moleculen door een 
bekend middel worden gescheiden van en teruggewonnen uit de niet-omge-
zette moleculen. 
2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de eerste 
straling zo sterk is, dat de moleculen zodanig worden geëxciteerd, dat 
de tweede straling kan worden geabsorbeerd, doch gelegen is beneden de 
intensiteitswaarden, waarbij een niveauverbreding optreedt, welke scha-' 
delijk is voor de isotoop-selectiviteit. 
3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat de gas-
samenstelling een samenstelling van uranium is. 

Werkwijze volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat de vermo-7 2 
gensdichtheid groter is dan 10' Watt per cm en de bestralingstijd klei-

-7 ner is dan 10 sec. 
5. Werkwijze volgens conclusie 3» met het kenmerk, dat de vermo-

8 2 
gensdichtheid groter is dan 10 Watt per cm en de bestralingstijd kor-

—6 
ter is dan 10 sec. 
6. Werkwijze volgens conclusie b, met het kenmerk, dat de tweede 
straling wordt geleverd door een C0g-, CO-, HF- of DF-laser. 
7. Werkwijze Volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat de tweede 
straling wordt geleverd door een CÔ -laser. 
8. Werkwijze volgens conclusie 3, met. het kenmerk, dat de samen-
stelling van uranium UFg is. 

7 6 1 03 2 5 
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9. Werkwijze volgens conclusie 8, met het kenmerk, tfcvfc dc eer-:Ui 
straling gelegen is in een van de golflengtegebieden van 1880 tot 1852 
cm"1 en 196 tot 186 cm"1. 
10. Werkwijze volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat de gassamen-

5 stelling UFg is en dat de eerste straling een golflengte heeft in het 
gebied van 636 tot 613 cm"1. 
11. Werkwijze volgens conclusie 2 of 10, met het kenmerk, dat de 
eerste straling een intensiteit heeft, welke is gelegen tussen 100 Watt 
per cm2 en 10^ Watt per cm̂ . 
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