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TO 4241
Jozef ¥. Eerkens
LOS AIC-SLES, Californië
Verenigde Staten van Amerika
Werkwijze en opstelling voor het scheiden van isotopen.
Ie uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor
het scheiden van isotopen en meer in het bijzonder op een selectief door fotonen geïnducee de energie-niveau-overgang van een
is-otopisch molecuul dat het te scheiden isotoop bevat alsmede
een chemische reactie met een chemisch reactief middel teneinde
een chemische verbinding te leveren die atomen van het gewenste
isotoop bevat.
Voor vele toepassingen is het dikwijls gewenst de
beschikking te hebben over een isotopisch verrijkt element.
Vele elementen bestaan in de natuur in de vorm van verschillende
isotopen en het is' gewenst een enkel isotoop te isoleren teneinde
een aanmerkelijke hogere concentratie van het isotoop dan in
de natuur voorkomt te bereiken. Een dergelijke toepassing is
uiteraard te voorzien in een hoge concentratie aan het isotoop
u 2 ^ maakt slechts 0,7 $ uit van het in de natuur voorj

komende uranium. De rest van het uranium, 99 >5 7°
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Er zijn diverse technieken voorgesteld en/of gobruikt
235
teneinde de scheiding van het isotoop ïï uit in de natuur
voorkomend uraniutn tot stand te brengen. Deze technieken omvatten gasdiffusie door poreuze lagen, elektromagnetische scheiding, centrifugeren, thermische diffusie, chemische uitwisseling
en in de -laatste tijd ultracentrifugering en straalpijptechnieken. De hob mooo I toogopau to luchntak. j n <1'<-

i !Tu;i1 -

niek, die helaas betrekkelijk ondoelmatig en in verhouding duw
is en veelvoudige passages van gasvormig uranium door de laag
materialen vereist teneinde een hoge concentratie aan het ïï
te geven.
Andere isotopen scheidingstechnieken zijn toegepast
voor elementen die een laag kookpunt hebben. B.v. is reeds
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in het Amerikaanse'Octrooischrift 2.713-025 een isotoopscheidingstechniek voorgesteld voor kwik waarin een kwikdamplamp, die isotopisch zuiver kwik bevat, gebruikt wordt voor het
bestralen van een lage temperatuurdamp van in de natuur voorkomend kwik. De fotonen uit de isotopisch zuivere kwikdamplamp
exciteren slechts dezelfde isotoopatomen in- de kwikdamp en
veroorzaken door fotonen opgewekte overgangen tussen de energieniveaux daarvam. In een aangeslagen energietoestand verbindt
kwik zich met water tot mercuri-oxide, Aangezien de fotonen uit
een enkel isotoop van kwik werden uitgezonden, werd slechts hetzelfde overeenkomende isotoop in de kwikdamp aangeslagen en kon
aldus isotopisch zuiver kwik na een aansluitende opwerking van
het mercuri-oxide worden verkregen» Deze techniek, hoewel toepasbaar op sommige laagkokende elementen kan niet gemakkelijk
worden aangepast aan de hogerkokende isotopen zoals uranium,
zonder dat de economie van de werkwijze zeer nadelig wordt oe-

invloed. De oorzaak is dat betrekkelijk hoge temperaturen nodig
zijn om een uraniumdamp .op te leveren. Teneinde een overmatige
drukverbreding en Doppler-verbreding van de absorptie/emissielijnen van de uraniumatomen te voorkomen,waardoor de absorptie/
238

emissielijnen van U

atomen aanmerkelijk zouden overlappen

235 atomen, zijn dure behandelingen bij drukken
met die van ïï
o
2
van de orde van 10" Torr en temperaturen van 2000 tot 3000 IC

noodzakelijk. Het Amerikaanse Octrooischrift 3.673-406 betreft
een verbetering van het Amerikaanse Octrooischrift 2.713*025

maar het geeft op geen enkele wijze aan hoe men de voornoemde
tekortkomingen kan overwinnen.
Sen andere voorgestelde techniek betreft foton-

geïnduceerde overgangen, zoals beschreven in het Amerikaanse
Octrooischrift 3.4-05.045» welke betrekking heeft op de bsstralin

van organische monomeren met coherente straling uit een laser
teneinde foto-disassociatie van het monomeer in vrije radikalen
te bewerken. De vrije radikalen worden dan benut voor het in-

f

leiden van een polymeerketenreactie, wa rdoor aldus het gewenste
polymerisatie wordt uitgevoerd. Een dergelijk voorschrift blijkt
niet algemeen bruikbaar te zijn voor isotopenscheiding.

Een andere techniek die in het "bijzonder bestemd is
voor de isotopenscheiding van uraniumhexafluorids (ïïF^) teneinde
235
uiteindelijk isotopisch geconcentreerd ïï Fg te verkrijgen,
zoals "beschreven in het Amerikaanse Octrooischrift 3.443.087, be*
treft de bestraling1 van een bewegende stroom vanïïFgmet twee
afzonderlijke elektromagnetische stralingsbundels. De eerste
235
elektromagnetische stralingsbundel doet van alleen het ïï Fg
de inwendige energie toenemen vanuit de grondenergietoestand
tot een hogere, aangeslagen energietoestand. De tweede elektromagnetische stralingsbundel werkt slechts op de aangeslagen
235F/r moleculen en brengt deze voorbij de iomsatiepotentisal
ïï
235
teneinde geïoniseerde moleculen van ïï ïg te leveren. Men
laat dan een magnetisch veld en/of een elektrisch veld. inwerken
235
op de geïoniseerde ïï F/; moleculen teneinde hen van het niet238
aangeslagen U
Fg te laten afbuigen en daardoor de scheiding
tot stand te" brengen. Hoewel echter het gebruik van lasers
voor het leveren van de fotonen is voorgesteld, is in feite
geen techniek bekend voor het selectief in de eerste elektromagnetische
stralingsbundel
leveren met
van fotonen
alleen
235F/die
energieën bezitten
die overeenkomen
de ïï
- overgangen
en
n7fl

O

niet tevens met de ïï Fg overgangen. Yerder beperkt het gedeeltelijk gebruik van elektronisch geexciteerde en/of geïoniseerde
toestanden de reactietijden, aangezien de vervaltijd voor de
elektronisch geexciteerde en geïoniseerde toestanden zeer kort
is. Tenslotte, hetgeen het meest belangrijk is, bestaat er bij de
praktische werkomstandigheden die een significante ionisatie
en/of elektronische excitatie in gasvormigÏÏF6mogelijk maken,
235
een aanzienlijke overlap van de spectraallijnen van ÏÏ F, en
238
ïï F6, waardoor deze isotopenscheiding nogal onrendabel wordt.
In een andere isotopenscheidingstechniek die gebruik maakt van een waterstoffluride laser, zoals beschreven
"Isotope Separation with the CW Hydrogen Fluoride laser",
Applied Physics Letters, vol. 17» no. 12, 15 december 1970»
wordt de scheiding van moleculen met lage massa voorgesteld
teneinde een scheiding van deuterium van waterstof te bewerken.
Deze techniek betreft de bestraling van een gascombinatie van
methanol, H3C0H, deutero-methanol D?C0B
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en broom Br2. De

4

methanol is "bestemd om selectief met het broom te reageren
waarbij het deutero-methanol in de gasfase blijft. Deuterium
is uiteraard het isotoop dat men wenst te concentreren. Aldus
absorbeert de methanol de straling van de waterstoffluoride laser
en reageert met het broom. Gean filtering of fijne afstemmen van
de laserstraling wordt toegepast aangezien de absorptielijnen
van methanol en deutero-methanol zeer ruim gescheiden zijn.
De isotopen met hoge massa daarentegen hebben zeer dicht geplaatste absorptielijnen die praktisch optisch niet op te
lossen zijn behalve bij zeer lage temperaturen en/of drukken.
Bijgevolg is een rechtstreekse niet-gefilterde en/of nietafgestemde benutting van laserstraling teneinde de isotopenscheiding voor moleculen met hoge massa te bewerken niet prak-

tisch.
Het Amerikaanse Octrooischrift 3.772-519 toont slechts

een scheidingstechniek voor atomen waarbij gebruikt wordt gemaakt van lasers voor het preferentieel aanslaan van isotopen
met een aansluitende ionisatie gekoppeld met een elektromagnetische scheiding.
Het Duitse Octrooischrift 1-959-767 en het Britse
Octrooischrift 1.284.620 geven enige algemene grondslagen van
het isotopisch selectief aanslaan van moleculen in de vibratieen/of rotatie modus met een C02-laser, alsmede chemische reactie
met een aangeslagen molecuul. Er wordt echter geen nieuwe
methode of een bevredigende techniek aangegeven buiten hetgeen
reeds bekend was

(zie b.v. J.de Chim. Ohycique 60, 205(1963).

_!

5r wordt geen bevredigend systeem getoond of beschreven om tot

een bruikbare inrichting te komen waarmee b.v. de uraniumisotopen
gescheiden kunnen worden door er een laser excitatie van
uraniumhexafluoride in op te nemen. Yerder blijken de hier be~
.'Wht'GVfih Cyai nohfl parameter*! on osutanditheeën hi^t ir. hst
gebied ie li

v -or h<jt bfirt'J.kon vnn

1

t,'

i

' nte
,

(zie b.v. een recent artikel dat poging en beschrijft de isotopenscheiding van uraniumhexaf luoride uit te voeren, nl. ('Uranium
Isotope Separation Using IE Lasers" door H.Jetter en K.Gurs,
Paper nr. 4, International Conference on Uranium Isotope

Separation, London-5-7 Maart 1975- Vernield wordt dat bij toepassing van de in dit artikel voorgestelde technieken geen bevredi
gende scheiding kon worden bereikt.
Aldus is er tot dusver geen volledig bevredigende en
econom ische fotochemische techniek voorgesteld voor het scheiden
van zware isotopen en in het bijzonder voor de scheiding van het
235
gewenste ïï

y

isotoop uit natuurlijk voorkomende uranium.

Het is bijgevolg een doel van de uitvinding te voorzien in een verbeterde isotopenscheidingstechniek.
Het is een ander doel van de uitvinding te voorzien
in een verbeterde isotopenscheidingstechniek die in het bijzonder
geschikt is voor de scheiding van isotopen met hoge massa.
Het is nog een ander doel van de uitvinding te voorzien
in een verbeterde isotopenscheidingstechniek voor het scheiden
235
van U
isotopen uit natuurlijk voorkomend uranium, welke techniek in verhouding economisch
uitvoerbaar is ên een hoge opbrengst
235
aan geconcentreerds ÏÏ isotoop oplevert.
In de navolgende samenvatting van de uitvinding en de
gedetailleerde beschrijving van voorkeursuitvoeringsvormen van
de uitvinding wordt gebruik gemaakt
235 van de toepassing van de
uitvinding op de scheiding van ïï uit een mengsel van moleculen,
waarvan sommige U 2 ^ atomen en sommige ïï2^ atomen bevatten.
De scheidingstechniek van de uitvinding kan echter eveneens gebruikt worden voor andere elementen, om een isotopenscheiding
235
tot stand te brengen, Vanwege het belang van ïï als belangrijkste energie-materiaal en de noodzaak een hogere concentratie
235 dan in normaal voorkomend uranium te verkrijgen worden
van ïï
echter de principes van de uitvinding het beate toegelicht door
235
als voorbeeld de scheiding van U
isotoop te gebruiken.

In de voorkeursui tvoeringsvorm vol gemuit; >.itvi ndinpc
wsMt veoxsiea sowel in een werkwijze als oen inrichting VJ»;
het selectief scheiden van een voprafbepaald ifiotoopmoleouul
uit een verzameling van chemie oh idon ti.oko wu.hr in0K0{,in<:U
*

verschillende moleculen. B.v. is een mengsel van gasvormige
235
238
ÏÏFg dat ïï Fg en ïï Pg moleculen bavt in een reactiekamer aanwezig, Een chemisch reactief middel dat voor de doeleinden 'van
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de uitvinding voor het scheiden van ïï gasvormig waterstofchloride kan zijn wordt ;evens in de reactiekamer ingevoerd. Iret
mengsel van het chemisch reactieve middel kan hetzij continu worden toegevoerd en uit de reactiekamer verwijderd of het kan
worden toegevoerd en af^jvoerd zoals in een laaingsgevijzs
werkwijze.
Het mengsel ran moleculen in de reactiekamer wordt
op voorgekozen waarden van temperatuur, druk, elektrisch veld,
magnetisch veld en eventaele andere toestc"

.--.raneters die ge-

bruikt kunnen worden om le oorspronkelijke totale energietoestand van het molecm'... te beïnvloeden gehandhaafd. De begintoestand van een molecuul kan de lagere energietoestand worden
genoemd. De moleculen zijn in staat extra energie inwendig in
discrete hoeveelheden op te slaan volgens de drie mechanismen
van elektronische excitatie, vibratie-excitatie en rotatie-excitatie, in elke combinatie. Elk van deze energietoestanden die extra
energie vereist wordt aangeduid als een hogere energie-toestand,
en indien een bijzondere toestand wordt beschouwd wordt deze de
bovenste energèetoestand genoemd. Bij gebruik vanÏÏFgkunnen
b.v. de beginomstandigheden zo worden gekozen dat de lagere inwendige energietoestand van deÏÏFgmoleculen de grond (laagst
mogelijke) elektronische energie-toestand, een bepaalde verdeling
van laag liggende vibratie-energietoestanden en een bepaalde verdeling van rotatie-energie niveau's bepaald door de temperatuur
omvat, terwijl de bovenste energie-toestand het grondelektronenniveau, een bijzondere combinatie van hogere niveau-vibratieenergietoestanden en dezelfde verdeling van rotatieniveau's als in
de lagere toestand kan omvatten.
Het chemisch reactieve middel wordt hier in zijn meest
algemene zin gedefinieerd en hoewel het in voorkeursuitvoerings^
vormen ohemisoh wordt veranderd nadat de gewenste chemische
reactie heeft plaatsgevonden kan het in sommige toepassingen
alleen dienen voor het ondersteunen, katalyseren of bevorderen
can de gewenste chemische reactie waarbij het zelf niet chemisch
verandert.
Het chemisch reactieve middel is praktisch inactief met
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moleculen in de lagër.e aiargieteestand, maar is chemisch reactief
met de moleculen of bevordert de gewenste reactie wanneer deze
zich in bepaalde hogere energietoestanden met voorafbepaalde
vibraties bevinden. Wanneer het chemisch reactieve middel in
interactie treedt met de moleculen in de hogere energietoestand
wordt een chemische verbinding gevormd en is de chemische verbinding in een tweede fysico-chemische toestand die verschilt van
de eerste fysico-chemische toestand waarbij het mengsel wordt
gehandhaafd. Wanneer b.v. het chemisch reactieve middel gasvormig
waterstofchloride is, kan het UFg ermee worden gemengd en in
gasvormige toestand bij de lagere energietoestand worden gehandhaafd
waarbij zeer weinig chemische reactie plaatsvindt, terwijl nadat
de TJFg moleculen zijn aangeslagen tot de bovenste energietoestand
die de voorafbepaalde V^ vibratie bevat, een aanzienlijke reactie
met het waterstofchloride plaatsvindt, hetgeen gasvormig UF^Cl
en HF als de gewenste reactieprodukten oplevert. De gewenste
chemische verbinding ÜF^Cl is chemisch verschillend van TJFg en
kan uit een gasvormig UFg/waterstofchloride mengsel worden afgescheiden

door eenvoudige differentieel uitvriezen. Bij het

vormen van UF?
cCl wordt één molecuul van het chemisch reactieve
middel HC1 verbruikt voor elk gevormd UF^Cl molecuul. In een
ander voo beeld kan gasvormigÏÏFgworden gemengd in gasvormig
helium of argon waarbij nadat de UFg moleculen zijn aangeslagen, zij
dissociëren in

ÏÏF5

enÏÏF^,die kunnen worden neergeslagen, en

gasvormig F2 als de gewenste reactieprodukten. 'In dit geval verhinderen de helium- of argonatomen dat de gedissocieerde fluoratomen
F zich weer associëren met UF^ tot het oorspronkelijke UFg waarbij
zij in plaats daarvan de vorming van moleculaire F^ uit de Fatomen bevorderen. Be chemisch-actieve helium of argonatomen
blijven in dit geval onveranderd. De gevormde gewenste chemische
verbinding ÜF^ bevindt zich in de vaste fysische toestand er.
zal uit het gasvormigeÏÏFg/heliumof UP^/argonmon/zfiol nooralaan
en aldus fysisch worden afgescholden.
In het algemeen bevindt zich de geproduceerde chemischs
verbinding in dezelfde fysische toestand •als- het oorspronkelijke
mengsel, waarbij de scheiding kan worden uitgevoerd volgens stan-

daardscheidingstechriiiken voor chemicaliën, zoals oplosmiddelextraktie, destillati*;, verdamping, uitvriezen enz. , terwijl
indien de fysische toestand van het produkt verschillend is van
de fysische toestand ^an het oorspronkelijke mengsel, een eenvoudige fysische scheiiing van het produkt uit de reactanten kan
worden uitgevoerd. AIdas kan een verandering in de fysico-chemische
toestand een verandering in de fysische toestand, een verandering
in de chemische toestand of in heide zijn.
Teneinde de selectieve reactie van de grootste hoeveelheid van de voorafnpaalde isotoopmoleculen die het af te
scheiden isotoop bevattm tot stand te brengen is het noodzakelijk de overgang van de grootste hoeveelheid van de voorafbepaalde
isotoopmoleculen uit de lagere energieto stand in een bepaalde
hogere energietoestand tt induceren. De selectieve isotopen excitatie wordt bereikt door de inhoud van de reactiekamer in aanraking te brengen met een fotonenbundel met energie bij een bepaalde frequentie, waarbij betrekkelijk sterke absorpties optreden, die de overgang van een lagere energietoestand naar een
bepaalde hogere energietoestand van de voorafbepaalde isotopische
moleculen met een voorafbepaalde vibratie veroorzaken, en bij
welke frequentie betrekkelijk zwakke absorpties plaatsvinden die
inwendige energie-overgangen in de andere, in de reactiekamer
aanwezige , isotopisch verschillende maar chemisch identieke,
moleculen veroorzaken.
Derhalve worden de meeste van de voorafbepaalde isotopische moleculen selectief aangeslagen. In deze aangeslagen
toestand kunnen deze isotopische moleculen in interactie komen
met het chemische reactiemiddel teneinde de chemische verbinding
te vormen. In toepassingen waarin het reactieve middel zelf
chemisch in de reactie wordt gewijzigd, wordt eer. overmaat van
het chemische reactieve middel voorzien zodat <.-(-.h overvo/A-tv'!a
hoeveelheid van de voorafboponl'lo' aan««;» I w/tn mol'soul en
reacties kunnen onderdaan alvorens zij hun

IMUJ

citatie- unh rpj v.-rï

liezen door eventuele uitwisselingsbotsingen met andere moleculen
met inbegrip van die welke het andere isotoop bevatten. Aangezien
in voorkeursuitvoeringsvormen van de uitvinding de meeste voo£-
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afgepaalde isotopische mcleculen worden aangeslagen door fotonen
en men een overwegende ,'ic f veelheid daarvan laat reageren alvorens
een botsing onde.' energie-uitwisseling met de andere isotoop•molecuul kan plaats vinlen, bevat de gsvormde chemische verbinding een overmaat va) atomen van het voorafbepaalde isotoopIn toepassingen waar he; chemisch reactieve middel zelf niet
chemisch wordt verander-l maar slechts de gewenste reactie katalyseert of bevordert, wordt een overmaat actief middel voorzien
teneinde te beletten da'; dissociatieprodukten zich weer tot de
oorspronkelijke verbinding verenigen. Indien de gewen::;t«* chemische
produktverbinding zich in een andere fysische toestand dan de
moleculen van het mengsel bevindt, kan de chemische produktverbinding fysisch uit de reactiekamer worden verwijderd, zoals
b.v. het geval is wanneer een vast neerslag in'het gasvormige
mengsel wordt gevormd. Het neerslag kan dan verder op de gebruikelijke wijze worden opgewerkt teneinde het geconcentreerde
voorafbepaalde isotoop te leveren.
Indien denieuwe chemische verbinding zich in dezelfde
fysische toestand bevindt.als het oorspronkelijke mengsel (b.v.
beide zijn gasvormig), dan kan de uiteindelijke scheiding worden
uitgevoerd door oplosmiddelext aktie, destillatie, condensatie/
verdamping of andere standaard-scheidingsmethoden voor chemische
stoffen.
De::protonen bundel kan worden geleverd door een afgestemde laser, die inwendig

of uitwendig gefilter kan zijn

teneinde de produktie van fotonen met ongewenste frequenties te
onderdrukken of deze te verwijderen. Aldus wordt een laser gekozen waarvan het uitgangssignaal fotonen bevat in het

algemene

frequentiegebied verbonden met een bepaalde foton-actieve overgang van de moleculen van het mengsel uit de oorspronkelijke
lagere energietoestand naar een bepaalde hogere energietoestand.
Wegens het verschijnsel bekend als isotopenverschuiving zijn de
juiste frequenties verbonden met sterke foton-geinduceerde overgangen tussen de lagere energietoestand en de hogere energietoestand enigszins verschillend voor de verschillende isotopen
en voor de moleculen die de verschillende isotopen bevatèen. '

10

33et filteren-van het laseruitgangssignaal wordt "bereikt
door de laserfotonen inwendig of uitwendig door een filtercel
te passeren, waarbij met inwendig wordt bedoeld het inwendig
plaatsen van de filtercel in de laser tussen de ei nds pi egels varhet resonantiesysteem, en met uitwendig dat de filtercel geplaatst
wordt buiten de laser in het pad van de laser uitgangsbundel. De
filtercel bevat een verzameling van isotopische moleculen aanwezig in de reactiekamer anders dan de voorafbepaalde isotopische
moleculen en is uiteraard voorzien van vensters waardoor de lassrfotonbundel door de cel kan passeren. Deze kan tevens spiegelopstellingen omvatten teneinde een langer optisch pad te verkrijgen.
235,
Bij voorbeeld bevat de filtercel met een rfactiekaaer die ïï ïVmo-1.
238
F,leculen en ïï . Fg moleculen bpyat, nagenoeg zuivere ïï 6
culen indien het gewenst is ïï Fg om te zetten. :'!et behulp van
een infrarood laser, waarbij de filtercel inwendig is geplaatst,
worden die fotonen met een energie overeenkomende

met sterke over-

238

gangen in de ïï Fg moleculen uit de lagere naar een voorafbepaalde hoger vibratie-energie-niveau geabsorbeerd en kunnen
derhalve niet laseren terwijl die fotonen met frequenties die
enigszins verschillen en die overeenkomen met een sterke overgang
235
in de ïï Fg moleculen, in dit voorbeeld, uit een lager rovibratie-energieniveau naar een hoger rovibratie -energieniveauj door de
filtercel kunnen passeren en de fotonenbundel opleveren die
noodzakelijk is om in dit voorbeeld het selectieve aanslaan
235Fg moleculen in de reactiekamer toé stand te brengen.
van de ïï
In het voornoemde voorbeeld werd aangenomen dat het
235Fg om te zetten. Het kan in sommige toepassingen
gewenst is ïï
238
27>5
de voorkeur hebben de reactie van ÏÏ Fg in plaats van 'J ' Fg
in de reactiekamer te bevorderen. In dergelijke toepassingen
235
238
kunnen de notaties voor ïï en ïï bij het toepassen van
de hierbeschreven technieken worden omgewisseld.
De temperatuur, druk en andere omstandigheden van het
ÏÏFg gas in zowel de filtercel als de reactiekamer in dit voorbeeld
moeten zodanig worden gekozen dat een hoge verhouding Van de
238
—
2^5
microscopische ahsorptiedoorsneden van ïï ?g, ^2^8' e n " ^ ^"g»
0-"
bij de toegepaste laserfreqjuentie bestaat. Yoor "Fg sal.
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een hoge verhouding van microscopische absorptiedoorsneden van
de isotopische moleculen gewoonlijk aanwezig zijn hij de randen
van de centrale piek van de rovibratie-absorptieband, waar de
absorptie-intensiteit van het continum van Q-takken van de hete
banden de vele gestructureerde P-takken of de R-takken van de hete banden doet dalen, voor een van de isotopische moleculen.
De plaats van de hoogste isotopische doorsnedeverhouding op deze
Q-heHingen of Q-randen is zeer gevoelig voor de temperatuur.
In feite kunnen kleine temperatuurinstellingen, d,w.z. een "temperatuur afstemming" worden gebruikt teneinde de optimale doorsnedeverhouding te laten verschuiven zodat de absorptie-verhouding voor een bepaalde toegepaste laserfreguentie maximaal
wordt. In het algemeen geldt dat des te lager de temperatuur
van het molecuul is, des te steiler de Q-randhellingen zijn en
des te hoger de isotopische absorptiedoorsnedeverhouding is.
Het feit, dat eerdere onderzoekers als bovenvermeld
dit serschijnsel niet hebben ontdekt of de problemen die daarmede
verbonden zijn onderkent, en evenmin de andere bijzonderheden
van de UFg absorptie-bandstrukturen als hierin beschreven hebbergevonden, zijn er de oorzaak van dat de bekende voorschriften
geheel onvoldoende zijn.
Voor UFg wordt de druk gewoonlijk gekozen afhankelijk
van de gekozen temperatuur die een grens stelt aan de maximaal
toegelaten druk, nl. de dampdruk vanÏÏF6.Deze druk is gewoonlijk
van de orde van 1 Torr, waarbij naburige rovibratielijnen in de
gebieden van de P-takken en H-takken niet geheel overlappen.
Wanneer dit het geval is, kan een "gat" of "hiaat1? tussen naburige
rovibratielijnen in b.v. het gebied van de P-takken van het ïï
Fg absorptiebandspectrum bestaan, dat in frequentie samenvalt
met de piek van een of meer overlappende rovibratielijnen van
235
255
ïï Fgj waardeer aldus een hoge verhouding van ü
Fg tot ïï
absorptiedoorsneden wordt gegeven. Doorsnedeverhoudingen bij
tergelijke piek/gat coincidenties kunnen in sommige banden van
UFg, zoals de l/ 7-band, de maximale doorsnedeverhouding op de
Ct-h*l linden ulo bovenvormold or?:rtroffen. 'i'y/).«;r«mri -/oor

«

j
band vanÏÏFgkunnen doorsnedeverhoudingen van 10 of meer worden
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bereikt voor een op "-eek/gat" afgestemde isotopenscheiding,
terwijl voor Q-hellin.;suitvoeringen deze verhouding van de orde
van 3 tot 5 is.
Voor UFg, kunren de

( iJ 1 +

{02 + 0^) en

+

J5) banden bij temperaturen beneden ongeveer 350°K en drukken
beneden ongeveer 3 Toir' worden uitgevoerd volgens de piek/gat
techniek in de gebieder, van de P- en R-takken. Tripele combinati
banden van UFg, zoals J ^

en ( i/j + ^

+ I)hebben echter hun

Q-takken zo veel uitgespreid veroorzaakt door intervibratienele
onharmonische interacties dat zij zelfs domineren in de rebieden
van P~ en R-takken? waardoor de gehele band in wezen dicht wordt
Aldus kan in de praktijk voor het werken met UFg tripele combinatiebanden de Q-hfLlingstechniek effectief voor isotopenscheiding worden toegepast.
Voor minder zv^are moleculen zoals SeFg of MoFg zijn er
minder hete banden en de absorptiebandomhmllende is minder
totaal continu dan die van ÏÏFg. In plaats daarvan zijn de Ftakken en R-takken van SeFg of MoFg meer gestructureerd met
wijdere openingen tussen naburige rovibratielijnen (bij voldoende lage drukken) en minder overlapping van de dichte Qtakken. In dit geval, nl. het geval voor gemiddeld zware moleculen, kan de beste en hoogste doorsnedeverhouding voor een doel
treffende isotopenscheiding gewoonlijk gevonden worden binnen
de gebieden van de P-takken of R-takken bij een piek/g~tcoincidentie, zelfs voor combinatiebanden. De temperatuur en
de druk moeten zodanig worden gekozen dat de rovibratielijnen
Én de P- en R-takken van de rovibratieband nagenoeg gescheiden
zijn, en zodanig dat in sommige gebieden van hr-t sji'totrum in
deze takken de rovibratio lijnon van hot voorfokt»/.on .! M'> f.op.l.üch
molecuul niet aanmerkelijk overlappen met de rovibratielijnen
van de andere isotopische moleculen, en praktisch tussen de
rovibatielijnen van de'andere isotopische moleculen vallen.
Aldus kunnen hoge absorptiedoo rsnedeverhoudingen en een doeltreffende isotopische scheiding worden verwacht indie\i het
aanslaan plaatsvindt bij een frequentie van deze het minst overlappende rovibratielijnen.

Gewoonlijk wordt de verzameling moleculen in de filtercel gehandhaafd op of nabij dezelfde lagere energietoestand
als die ae'wezig in de reactiekamer.
- Afgezien van de frequentieafstenraing door de filtercel waardo )? een sterke absorptie van het ongex-renste isotoop
in de reac biekamer wordt vermeden, kan de laserfrequentie in
plaats daaraan of aanvullend daaraan verder fijn worden afgestemd en geblokkeerd, door afsteminstellingen van de resonantiespiegel, zot at de nauwkeurige laserfrequentie samenvalt met en
blijft bij iie frequentie van deÏÏÏVabsorptieband waar de ver235
houding van ie microscopische ahsorptiedoorsneden van U ÏV
238

en ïï Pg optimaal is voor ae isotopenscheiding, Verschillende
middelen van resonantie spiegel-afstemming kunnen worden toegepast teneinde de isotopenscheiding te verbeteren. Bij voorbeeld kan een instelbare tralie-eindspiegel worden gebruikt die
de laserfrequentie vasthoudt binnen de omhullende van een bepaalde
laserbare lijn van het lasermedium dat naburig is aan het frequentiegebied van hetÏÏFg-absorptiespectrumwaar de doorsnedeverhouding optimaal is. Een verdere fijn-afstemming kan dan
worden bereikt door de laserspiegelafstand te variëren, die
fijne veranderingen in de nauwkeurige frequentie van het
laseruitgangssignaal veroorzaakt.
In een uitvoeringsvorm van de uitvinding kan een
verdere spiegel-fijnafstemming worden bereikt door een dubbelresonatorsysteem. waarin de laserbuis en de filterbuis worden
geplaatst binnen de optische resonator-ruimte van de twee laserspiegels die op verre afstand van elkaar zijn geplaatst, en
de resonator A met een lang been vormen terwijl een van deze
twee laserspiegels die gedeeltelijk doorlaatbaar is, gekoppeld
wordt aan een tweede spiegel op een korte afstand danrvan
geplaatst onder vorming van de resonator B met een kort been.
Resonator B en resonator A vormen een gekoppeld dubbel resonatorsysteem, waarvan de toegelaten optische frequenties worden bepaald door de afstand van de spiegels van resonator b'van het
dubbele resona torsysteem. Door b.v. de buitenste spiegel van
resonator A te laten oscilleren met 120 herz en door de afstand

7613767

14
«

van do spiegels van resora tor B te fixeren en in te ci^llon
op een vaste waarde, zal het dubbele resonators,ysteem 120 manl pei
sec. laseren bij een zeer nauwkeurige fsequentie bepaald door de
waarde van de spiegelafstand van resonator B. Door b.v. de waarde
van de spiegelafstand van resonator B door middel van een stano.?.^^
piezo-elektrische micro-plaatsings-opstelling te vormderen
kunnen verschillende zeer nauwkeurige laserfrequenties worden
afgestemd.
In de voorkeursuitvoeringsvorm van de uitvinding
wordt de filtercel tussen de laserresonator-eindspiegels geplaats waarbij gewoonlijk een hoger totaal rendement van de uitvoering wordt bereikt aangezien de filtercel de vorming van laserfotonen met ongewenste frequenties onderdrukt en meestal de vormin
van laserfotonen met de meest gewenste frequenties in de laserholte bevordert. In een andere uitvoeringsvorm van de uitvinding,
waarin de filtercel uitwendig aan de laser en spiégels wordt geplaats wordt de gehele laser uitgangsenergie die door de laserfotonen met ongewenste frequenties wordt gedragen verwijderd en
gaat verloren. Ondanks het lagere totale rendement van de uitwendige f 11 teroolopü telling in vorg»»! ij ld

mul. dn i »w«-.inl i *ro i<«l -

plaatsing, heeft de eerste soms de voorkeur aangezien deze tot een
grotere onafhankelijkheid leidt van de laser- en de filterwerking.
In- nog een andere uitvoeringsvorm kan in te geheel
geen filtercel worden-gebruikt en kan de reactiekamer inwendig
worden geplaatst aan de laserholte en gelijktijdig functioneren
als filterbuis en reactiekamer.

Tenslotte kan m nog een an&ere

uitvoeringsvorm een dubbele-resonator met afgestemde en geblokkeerde laser worden gebruikt zonder behulp van een filterbuis.
De voornoemde en andere uitvoeringsvormen van de
uitvinding zullen worden toegelicht aan de hand var. öe volgende
besBhsljving en de tekeningen, waarin gelijke verwijzingstekens
naar gelijke elementen verwijzen..
In deze tekeningen is
Figuur 1 een schematische diagram van een uitvoerings
vorm van de uitvinding;
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Figuur 2 eer, schematisch diagram van een andere uit-

f

voering jvorm van de uitvinding;
Figuur 3 een grafische voorstelling van enige fysische
eigenschappen samenhangende met een uitvoeringsvorm van de
uitvinding;
Figuur 4 een grafische voorstelling van bepaalde fysisc
eigenschappen samenhangende met een andere uitvoeringsvorm van
de uitvinding;
Figuur 5 nog een andere grafische voorstelling van
sommige .'ysische eigenschappen samenhangende met nog een andere
uitvoeritgsvorm van de uitvinding;
Figuur 6 een schematisch stroom diagram van een
fabriek c ie werkt volgens de principes van de uitvinding waarin
de verwijdering van produkt en afval wordt vertoond, alsmede
het reciroularen van niet-gebruikte chemicaliën in een uitvoeringsvcrm van de uitvinding, waarin het produkt gasvormig
met isoroop verrijkt ÜF^Cl is;
zijp figuren 7 en 8 - schematische voorstellingen
van een schema volgens de principes van de uitvinding die geschikt
is voor een isotopenscheidingsbehandeling en
is figuur 9 een schematische stroomdiagram van een
fabriek die werkt volgens de principes van de uitvinding waarin
de verwijdering van produkt en afval wordt getoond, alsmede
het recirculeren van niet-gebruikte chemicaliën in nog een
andere uitvoeringsvorm waarin het produkt va,st met isotoopverrijkt UFj- of UF^-neerslag is.
Tonen figuren'10 en 11 bijzonderheden van de opstelling ïtan de katalysator in de reactiekamer toegepast in sommage
ui tvoeringsvormen.
Alvorens een gedetailleerde beschrijving van de voorkêU3?§iiitvöiïiagsvosmea van d® uitvinding wordt gegeven worden
eerst in het kort de fysische processen besproken die ten grondslag liggen aan de uitvoering van 'de uitvinding waardoor een
beter begrip wordt verkregen van deze toegepaste technieken.
In een gasvormig molecuul bestaan drie hoofdmechanismen
voor het opslaan van inwendige energie, waarvan elk bepaalde
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discrete hoeveelheden.'energie kan opnemen of afgeven. Der.e zijns
de elektronische, de v.bratie- en de rotatie mechanismen voor he'
opslaan van inwendige energie. Elk van deze typen mechanismen hei
bepaalde discrete energieniveau's en energie kan worden toegevoe:
aan of afgegeven uit de opgeslagen energie, in hoeveelheden die
overeenkomen met verschillen tussen deze energie-niveau's,
hetzij door energie-overiracht gedurende een botsing met een
ander molecuul of door absorptie of emissie van een foton.
De hoeveelheden uitgewisselde energie (z.g. quanta)
in overgangen tussen elektronenniveau's zijn gewoonlijk een orde
van grootte groter dan de quanta geproduceerd in overgangen
tussen vibratie-niveau's terwijl quanta uitgewisseld in rotatieovergangen weer energieën bezitten die een orde van grootte
kleiner zijn dan die van de vibratie-overgangen, In overgangen
betrokken op de absorptie of emissie van fotonen ligt de golflengte van het foton samenhangend inet een elektronische overgang
in het algemeen in het ultraviolette en zichtbare deel van het
spectrum, de fotongolflengte voor vibratie-overgangen ligt in het
infrarood, terwijl rotatieovergangen fotonen doen ontstaan, met
golflengten die in het microgolfgebied liggen.
In het algemeen kunnen des te meer atomen er in
een molecuul zijn des te meer vibratiebindingen tussen atomen
en groepen atomen bestaan waarbij het aantal' z,.g. normale vibraties des te groter is. 'Elke normale vibratie bezit een
reeks discrete energie-niveau's en in het algemeen kan een
overgang in de vibratie-toestand van een molecuul gelijktijdige
veranderingen in de niveau's van elke combinatie van normale
vibraties betreffen.
Met betrekking tot de energie noodzakelijk voor het
tot stand brengen van een overgang van één elektronische-er.ergietoestand naar een andere elektronische energietoesta.nd door
middel van moleculaire botsingen, waarin omzetting van kinetische
tot potentiele energie plaatsvindt, worden, aangezien de vereiste energieuitwisselingsquanta vergelijkenderwijze groot zijn,
in de meeste moleculen de hogere elektronische energietoestanden
slechts bereikt bij temperaturen die plasmatemperaturen van de.
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orde van 3000 °K of "hogsr benaderen.
Kinetische ercitatie van de hogere vibratie-energietoestanden waarbij de eliktronsiche

toestand in het grondniveau

blijft, kunnen worden bereikt bij typerende temperatuur van
200 tot 2000°K. Bij lage - temperaturen zoals kamertemperatuur,
bij benadering 300°K, virden in het algemeen slechts kinetische
excitaties en de-excitaties met betrekking tot overgangen
tussen rotatie- en vibratie-energie-nieveau.'s plaats.
De kinetischs excitaties, waarin gedurende een botsing
tussen twee moleculen kii jtische energie wordt uitgewisseld alsmede
de elektronische, vibratie- of rotatie -energie wordt uitgewisseld en elektrinische, vicratie- of rotatie-energie-niveau1s
worden veranderd, moeten onderscheiden worden van de moleculaire
interacties met fotonen, waarbij na absorptie of emissie van een
foton, de rotatie-energie-niveau's , de vibratie-energie-niveau's
en/of de elektronische-energie-niveau's worden geexciteerd of
ge-deëxöiteefd. De absorptie van een foton doet de inwendige
energie van het molecuul stijgen en de emissie van een foton vermindert de inwendige energie.
In foton- molecuul interacties, zijn niet alle mogelijke overgangen tussen lagere en hogere rotatie, vibratie en
elektronische energie-niveau's toegestaan. In plaats daarvan
zijn slechts bepaalde overgangen toegestaan die worden bepaald
door de z.g. selectieregels. Aldus zijn hét aantal aangeslagen
rotatie, vibratie of elektronische toestanden in foton-geinduceerde werkwijzen die mogelijk zijn, beperkt tot deie gedefinieerd door de selectie-regels. Terder definiëren de selectieregels door de definitie van toelaatbare overgangen tevens de
fotonenergie die noodzakelijk is teneinde een bepaalde overgang
van een lager naar een hoger energie-niveau hetzij elektronisóh,
vibratie of rotatie, of een combinatie daarvan, te bereiken.
Overgangen waarin een elektronische alsmede een vibratieniveau gelijktijdig worden veranderd, worden vobronische overgangen genoemd terwijl overgangen waarin het vibratie-alsmede
het rotatie-niveau tegelijkertijd verandert, waarbij het elektronische niveau hetzelfde blijft, rovibratie-overgangen worden
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genoemd. Aangezien Tat ,tie-energieniveau-veran .;ering<?n altijd
plaatsvinden gedurencV vibratie-energie-niveau-veranderingen,
worden de rovibratie-. overgangen gewoonlijk aangeduid met vibratie
overgangen. Aldus verwijzen vibratie- of rovibratie-energiewijzigingen naar dezjlfde toestandsverandering. Sen vsbronische
overgang wordt tevens vergezeld door een gelijktijdige rotatieovergang, maar het e:V"ekt van dese laatste op ee vibronische
overgang is gewoonli,;]: niet groot en wordt deiïalve niet afzonderlijk genoemd.
Het radio-actieve emissiespectrum van een vibronisc
energie-overgang is iï het algemeen een reeks banden, waarbij
binnen elke band een .^ubstruktuur aanwezig

is, samengsteld

uit verschillende ro*;atielijnen, waarvan de afstand en regelmaat worden bepaald door de selectieregels voor radio-actieve
overgangen.
Het radio-actieve emissiespectrum van een rovibrati*
overgang is in het algemeen een enkele band. Toor zware moleculen zijn reeds vele lage energie-vibratie-niveau's kinetische
aangeslagen, d.w.z. de lagere energie toestand van de overgang
bevat verschillende vibratie-toestanden van laag niveau. In dit
geval is een vibratie-band samengesteld uit een superpositie van
vele z.g. "hetebanden", waarvan de contouren dezelfde zijn, maar
waarvan de intensiteiten variëren en waarvan de frequenties
verschillen vanwege de onharmonische verschuivingen, welke
verschuivingen verschillend zijn voor elke verschillende lage
energie-vibratietoestand, waartoe

het molecuul reeds thermisch

v/as aangeslagen.
Een typerende .levensduur voor de spontane stralingsemissie door moleculen in elektronisch aangeslagen toestanden en
-6

geïoniseerde toestanden zijn van de orde van 10

-8

tot 10

sec.

Yasdaar dat ohewische reacties met moleculen in aangeslagen
elektronische toestanden moeilijk zijn uit

te voeren tenzij de

reactietijden sneller zijn dan 10 ^ tot 10 ® sec. Een voorbeeld
van een dergelijke snelle reactie zijn dissociatieve reacties
waarin het molecuul door de vibronische excitatie ontleedt.
Stralings-actieve levensduren van geëxciteerde •
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-3

vibratie-toestanden ligfim in de nabijheid van 1-10

sec.

"Vandaar dat voldoende tijd besta ft voor een chemische reactie
via interactie met coreactanten die bij typerende drukken
-2

tot 10

-7

atmosfeer, gewoonlijk 10

-3

tot 10

sec. per mole-

culaire reactie vereisen. Rotatie-toestanden hebben stralingsactieve levensduren die gewoonlijk in het gebied van 10 en 10^
sec. liggen.
Afgezien van de-excitatie van de geëxciteerde vibratietoestand door foto-emissie, is een ander belangrijk verliesmechanisme de kinetische of botsings-de-excitatie, tevens genaamd de vibratie- translatie (YT) relaxatie. "Voor een doeltreffende chemische reactie van laser-geëxciteede isotopische
moleculen, móet de chemische reactiesnelheid van.de orde van,
en bij voorbeeld groter dan, de YT-rélaxatie en foto-emissiesnelheden zijn. In het algemeen is des te zwaarder het molecuul
des te langzamer de YT-snelheid. De reactie:
( ^ 3 ) + HC1

ïïFf-Cl

+ HF* (v=1 of 2)

(l)

voldoet b.v. aan deze voorwaarde aangezien de chemische reactie
van HOI met geëxciteerdeÏÏFg,(UF^é^ dat is aangeslagen tot de
\)j aangeslagen vibratie-toestand, sneller verloopt dan de VT deexcitatie snelheid van de , vibratie door andere UïV moleculen.
3

6

Ook is de z.g. vibratie-vibratie of VV overdracht van de v
235

vibratie van b.v. IJ

«s>

Fg
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tot ïï Fg om dezelfde redenen lang-

zaam vergeleken met de chemische reactiescnelheid, n]. de zware
massa vanÏÏFg.Reactie (l) vereist datÏÏFgwordt aangeslagen
tot een een of meer niveau!s van de
zoals

vibratie. Andere vibraties

o f

kunnen geen geactiveerd complex produceren dat tot
reactie (1) leidt.
Experimenteel is gevonden dat reactie (1) verloopt
met een kwantumrendement van ongeveer

25 "/> hij enn

van 3 Torr en eon temperatuur van 2 '

) f

J

'•:/>1 ••.]>•

druk

ruftctjo i.» <.<KOUI?;• .••

en er komt bij benadering 1 +0,5 eY energie vrij en zal bijna
thermoneukraal zijn indien . het gevormde HF een of tweemaal vibrationeel is aangeslagen

= 0,5*1-5 eY). Eet is bekend dat

thermo-neutrale reacties met hoge snelheid verlopen.
Het
761
3 aanslaan
767

van de

vibratie in "UFg blijkt essen-
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tieel te zijn voor:de- chemische reactie metÏÏC1.Bij kamertemperatuur wordt UFg ïeeds aanmerkelijk aangeslagen tot
vele vibratie-niveau's ;a3t inbegrip van het ^ niveau, maar de
meeste van deze aangeslagen toestanden zijn de
vibraties l/g,

en,

lager-liggende

ianneer UFg gepompt wordt naar het ^

niveau met een geschikte laser zoals de CIF laser, zal de ^
bezetting van UFg gedwongen vorden het thermische bezettingsniveau van

aanmerkelijk 'te overtreffen. Vanwege de langzame
j
VT en VV relaxatie van de
/-ibratie (in wezen veroorzaakt door
5
)
de hoge massa van UF6) is ee:i hoge bezettingsgraad van V^
mogelijk en wordt de chemische reactie met KC1 in een UFg/HCl
mengsel in grote mate opgevoed boven de thermische reactiesnelheid.
Bij het beschouwer, van de energie-overgangen die
geschikt zijn voor de uitvoering van de uitvinding, moet niet alleen gelet worden op de toelaatbare energie-overgangen van de'
molecu len maar tevens op de middelen voor het opwekken van de fotonen die de energieën bezitten die overeenkomen met de gewenste
energie-overgangen.
Een vibratie-absorptieband, hetzij een deel van een
reeks van banden in een vibronisch spectrum of een band uit een
rovibratie spectrum, omvat een omhullende die zich uitstrekt
over een bekend gedeelte van de fotonfrequentie en binnen deze
omhullende zijn er bijna discrete frequenties, tevens lijnen
genaamd, die overeenkomen met de toelaatbare rotatie plus
vibratie (rovibratie)energie-overgangen. De rovibratie lijnen
zijn onderworpen aan druk en temperatuurverbreding, d.w.z.
dat naarmate de temperatuur van de moleculen wordt opgevoerd,
een kleine variatie in toegelaten frequenties verbonden met elke
rovibratie lijn toeneemt. Bij voldoend hoge terapesaturon in er
een aanmerkelijke overlap van de lijnen en is or

niot lanyj^v

enige afstand tussen de lijnen. Dit verbredingseffekt op de
rovibratie lijnen wordt dikwijls "temperatuurverbreding"
t genoemd.
Een ander effekt dat veroorzaakt dat de lijnen gaan verbreden
vindt plaats wanneer de druk of de dichtheid van de moleculen
wordt vergroot. Dit is de z.g. "drukverbreding".
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De meeste vibratiebanden kunnen worden verdeeld in
drie te onderscheiden'gebieden, nl. de P-, Q- en R-takken.
De rovibratielijnen in de P- en R-takken (omvattende de linker
en rechtervleugels van de band) zijn bij geschikte lage drukken
op tamelijk ruime afstanden van elkaar maat in de centraal geplaatste Q-tak, overlappen naburige rovibratielijnen elkaar altijd
zodat de centrale Q-tak in een rovibratie band altijd het uiterlijk
heeft van een brede, dichte, sterke emissie- of absorptieband.
Indien de normale frequenties voldoende hoog zijn (1^^1000 cm ),
bestaat gewoonlijk één enkele vibratie-emissie- of absorptieband,
1
}
-1
maar indien zij laag zijn (1/^^1000 cm

), worden bij kamer-

temperaturen een aantal z.g. "hete-banden" gesuperponeerd, waarvan
elk daarvan is samengesteld uit een enkele P-, Q-, R-tak sequentie.
Omdat elke hete-band enigszins in frequentie verschoven is, vergeleken met de koude-band door anharmonische effekten, wordt door de
totaliteit van supergeponeerd hete-banden de gemiddelde afstand
van de rovibratielijnen in de P- en E-takken aanzienlijk verkort,
terwijl door de hete-Q-takken het centrumgedeelte van de band
een aanzienlijk uitgespreid continu absorptie (of emissie)-gebied
wordt.
Een hete-bandovergang is een overgang waarin het
lagere vibratieniveau van de beschouwde basisovergang niet de
absolute grondtoestand is, maar een toestand waarin één of meer
normale vibraties van lage frequentie worden geëxciteerd. In het
algemeen geldt dat des te zwaarder de atomen in een molecuul
zijn, des te lager de vibratiefrequenties en al dun te overvloediger de he te-bandformatie 'is. Terder geldt dat des te hoger do
temperatuur is, des te groter het aantal hete banden is dat bestaa, Yoor UFg bij kamertemperatuur bestaan er enige duizenden
effectieve hete-banden, terwijl bij 235°K dit aantal ongeveer
300 is. Als resultaat is een groot deel van hot absorntie-op^ctrura
in het centrum van een vibratieband van UFg continu door het
domineren van vele verdeelde Q-takken. Sommige gebieden met
open struktuur echter bestaan in het verre gebied van de P-tak
en in een beperkt deel van het gebied van de R-tak, indien de
gasdrukken in het algemeen beneden ongeveer 3 torr liggen. '
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In het algen sen geldt dat des te lager de temperatuur is
des te compacter het g-bied van de Q-takken wordt en des te
opener de struktuur in iet gebied van de P~ en E-takken is. Tevens
wordt een fundamentele -oand ( 9 ^ of ]j^ inÏÏFg)minder gedomineerd
door Q-takken dan een dibbele of tripele combinatieband zoals

y

Voor de laatste is er jen grotere intervibratienele anharmonische
verschuiving. Yoor de '^3

+ ^5) en de (3 ^ 3) tripele con-

binatieband vanÏÏFgwoiden b.v. de Q-takken uitgespreid over
é.*]
meer dan 12 cm
freque/itieruimte bij kamertemperatuur, waardoor
aldus de gehele band één vaste band wordt zonder enige open struktuur. In déze gevallen kan de isotopen-scheiding in het algemeen
met goed rêndëment tot stand worden gebracht bij frequenties op
de randen van de Q-tak omhullende hetzij op de lage of hoge frequentie-zijde.
Deze spectrale- benadering wordt de "Q-hellingsmethode"
genoemd, teneinde deze te onderscheiden van de "piek-gat" behandelingen in de met open strukturen van de P- of R-rakken gebieden
als hierna te bespreken.
Yoor de ( / 3 + V^

+ ]/g) en (3

banden van UFg,

waarvan de frequenties dicht liggen bij de CC>2 en CO-laser
emissielijnen, domineren de hete Q-takken de gehele band, zelfs
bij lage temperaturen. Aldus is in deze gevallen een "Q-hellingsbehandeling" aangewezen. De hellingen van de Q-randen worden steiler
naarmate de temperatuur afneemt en aldus worden voor twee isotopische moleculen waarvan de spectra isotopisch verschoven zijn de
mogelijkheden voor isotopenscheiding beter (d.w.z. groter) bij
lagere temperaturen aangezien de verhouding van de absorptie
doorsneden van de isotopische moleculen groter wordt. 3ij de
hoge frequentierand, is de helling van de Q-takken omhullende
theoretische bij benadering omgekeerd evenredig met de temperatuur T indien de logarithme van de absorptiedoorsneds wordt ui gezet tegen de frequentie. Aldus is des te lager de temperatuur
des te steiler de helling en des te beter de kans voor een goede
isotopenscheiding volgens de Q-hellingsmethode, vanwege de hogere
absorptie-doorsnede verhouding.
Yoor de fundamentele ]/,-band van DTfV, bezetten de '
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vaste Q-takken in het" csntrale gebied slechts bij benadering
5 cm"'' bij 'een temperatuur van 300°K en 3 cm

frequentieruimte

bij 230 K. Aldus domineren in contrast tot de 3 Vi en (
+

+ I/,

banden, de hete Q-takken v a n ^ , niet volledig de gehele

absorptieband. Gebieden met P- en R-takken met pieken en gaten
kunnen bestaan voor

indien de. druk lager is dan ongeveer

. 1 ïorr.
Een significante eentraps isotopenscheiding wordt
als resultaat van de voornoemde overwegingen mogelijk door het
afstemmen van een geschikté laserlijn uit een CIF laser, b.v.
235

op een P-tak of R-tak piek van ïï Fg, die b.v. samenvalt met
238

een gat in het ïï Fg spectrum of vice versa zoals hierna wordt
besproken in verband met figuur 3. Deze methode wordt de "piekgat" spectraalbenadering genoemd, in tegenstelling tot de hierboven besproken Q-hellingsbenadering.
In het algemeen kunnen voor de Q-hellingsbenadering .
frequenties gevonden worden waarbij de isotoopabsorptiedoorsnede
verhouding ( ^ 3 5 / ^"238

of

^238^235^ 2 " ^ i s '

terwi

j 1 volgens de

piek-gat methode een verhouding van ongeveer 10 of meer mogelijk
is voor ÏÏFg.
Indien slechts bepaalde rovibratie-overgangen van
één isotoop in P- of R-takken van een vibratieband opgewekt
moeten worden en niet overgangen van naburige overlappende
lijnen van andere isotopen, en vooropgesteld dat de spreiding
van de hete Q-takken beperkt is en dit toelaat, is het noodzakelijk dat de temperatuur en de druk van de moleculen vergeli jkenderwi jze laag worden gehouden, zodat de frequentiebreedten
van de rovibratielijnen klein zijn en tenminste kleiner dan het
frequentieverschil tussen de centra van twee opeenvolgende rovibratieli jnen, ook de lijnafstand genaamd. Een lage temperatuur
doet verder de hete-bandvorming

verminderen en vermindert aldus

het eventuele domineren van gestruktureerde P- en R-takken door
de continue Q-takken.
Een andere fysische bijzonderheid die belangrijk is
voor het begrip van principes van de uitvinding is de z.g.
isotopenfrequentieverschuiving van vibratie energie-niveauovergangen,
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overgangen. Aangezifa- de frequentie van het foton verbonden met
bepaalde overgangen;tussen de vibratie energieni.veau's afhangt
van de massa van hei molecuul, zal de centrumfrequentie van
de vibratiebanden vsi twee chemisch identieke maar isotopisch
verschillende molecïlen enigszins verschillend zijn. Een isotopenverschuiving b',staat tevens voor elektronische energieovergangen maar deze;verschuiving is veel kleiner dan de
isotopenverschuiving verbonden met de vibratie-energieniveau-overgangen.

f

Omdat de frequenties van de vibratiebanden van twee
chemisch identieke maa', isotopisch verschillende moleculen aldus
verschoven zijn, kunnel de rovibratie-lijnen van P- en R-takken
van de band van een va:\ de isotopische moleculen praktisch
tussen de rovibratieli,\ien in bepaalde gebieden van de P- en
R-takken van de band vin het andere isopische molecuul vallen
onder omstandigheden waarbij en in gebieden waur hete Q-takken
niet domineren. Vandaar dat, teneinde de isotopenscheiding in
een isotopisch mengsel van moleculen onder dergelijke omstandigheden uit te voeren, het mengsel wordt bestraald met extreem
mono chromatische fotonen bij een frequentie die samenvalt met
de piek van ongeveer een tot twintig overlappende rovibratielijnen in de rovibratieband van slechts één van de twee isotopische moleculen en met geen óf Veel minder rovibratielijnen
van het andere isotopische molecuul. In het

algemeen kunnen

met de momenteel beschikbare lasers, infraroodlasers fotonen
leveren van een monochromaticiteit die noodzakelijk is om de
scherpe pieken van een tot twintig samenvallende rovibratielijnen in een rovibratieband op te wekken, terwijl ultraviolette lasers dergelijke pieken kunnen opwekken in een
vibronische band. Derhalve wordt in de voorkeursuitvoeringsVQEien van de uitvinding een laser toegepast als de fotonenbror..

Elke andere bron echter die dergelijke fotonen levert en
beschikbaar is kan daarvoor in de plaats worden gesteld.
Indien continue hete Q-takken domineren in het grootste
gedeelte van de absorptieband van een molecuul met twee of
meer isotopentypen, ligt de optimale frequentie voor de iso- '
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topenscheiding gewoonlijk daar waar de helling van microscopische absorptie doorsnede omhullende van de Q-takken (maar
niet van de transmissie-krommen van de Q-takken) het hoogste
is voor één van de isotopische moleculen. Dit steilste omhullende
gebied van de Q-takken is in de meeste gevallen aanwezig bij
ue linker of rechterranden van de Q-takken omhullende, waar de
intensiteit van het totaal van de hete Q-takken daalt om hetzelfde niveau te bereieken als de lijnintensiteiten van Pof R-takken. In een dergelijk Q-hellingsgebied zou de verhouding van absorptie-doorsnede van het voorgekozen isotopisch
molecuul tot die van het andere isotopisch molecuul het hoogste
zijn, en aldus de isotopenscheiding'optimaal zijn. Hiervoor zijn
alwee

fotonen met een hoge graad van monochromaticiteit vereist

teneinde een hoge isötopénabsorptie doorsnedeverhouding te
handhaven.
Aangezien de vibratie isoropenverschuiving van moleculen gewoonlijk aanzienlijk groter is dan de elektronische
isotopenverschuiving van.atomen, levert het gebruik van moleculen an--.de vibratie isotopenverschui ving daarvan in de uitvinding een aanmerkelijk meer doeltreffende isotopenscheiding
dan indien atomen, in elementaire vorm, gebruikt zouden worden
en een isotopenscheiden ondernomen zou worden door de elektronische isotopenverschui ving, zoals eerder werd voorgesteld. Dit
is in het bijzonder van kracht voor hoogkokende elementen, die
een laagkokend molecuul kunnen vormen. Tevens geldt dat des te
hoger de massa van deze isotopische elementen des te moeilijker
het is een elementaire atomische isotopenscheiding te gebruiken
met de zuivere elektronische isotopenverschuiving. Aldus is
een moleculaire isotopenscheiding die steunt op de vibratieisotopenverschuiving praktischer.
Teneinde ée verzekeren dat de in de uitvinding toegepaste laserfotonen een frequentie bezitten die zo veel mogelijk
overeenstemt met de frequentie in de abso:.'ptieband waar het
ongewenste isotoop een gat (piek-gatmethode) heeft of een
gebied waar de absorptie-intensiteit van het te scheiden isotopische molecuul sterk is ten opzichte van de absorptie-
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intensiteit ran het andere isotopische molecuul (Q-hellingsmethode), kan de laserfotonfrequentie worden'afgestemd door
middel van een filtercel die inwendig of uitwendig ten opzichte
van het laserresonatorsysteem is opgesteld. Een dergelijke
filtercel is gewoonlijk essentieel voor de piek-gatbenadering,
maar kan in de Q-hellingsmethode worden weggelaten. De filtercel bevat moleculen met atomen van een isotoop die verschillen
van moleculen met de isotoopatomen die moeten worden aangeslagen
en gescheiden. Vandaar dat laserfotonen met frequenties die
overeenkomen met de frequenties van sterke rovibratielijnen van
de moleculen in de filtercel onderdrukt of door absorptie verwijderd zullen worden, waardoor alleen fotonen met frequenties
tussen de pieken van de op te wekken lijnfrequenties of worden
toegelaten of gepasseerd vanuit de laser. Aangezien bepaalde
spectraalgebieden de moleculen met het te exciteren en te scheiden isotoop sterke rovibratielijnen hebben of andere absorptiegebieden met pieken op plaatsen tussen de lijnen van de moleculen in de filter kunnen de laserfotonen frequenties hebben die
overeenkomen of bijna overeenkomen met dergelijke sterke absorptiefrequenties van het te exciteren en te scheiden isotopische
molecuul.
Tevens kan spiegel-afstemming van de laserfotonfrequenties voor het beter laten samenvallen met een frequentie
waarbij de hoogste verhouding van absorptie doorsneden tussen het
te exciteren en te scheiden isotopenmolecuul en het andere isotopenmolecuul of de moleculen wordt verkregen bereikt worden door
gebruik te maken van een roteerbare tralie als één eindspiegel
voor het grof afstemmen en het variëren van de ruimte afstand
tussen twee extra, gedeeltelijk uitzendende en dicht bij elkaar
staande laserspiegels voor het fijn afstemmen. Het fijn-afstemmende resonatorsysteem dat drie spiegel of deelspiegelelenenter.
omvat wordt dikwijls 'een "dubbel resonatorsysteem" of "gekoppeld
resonatorsysteem" genoemd.

,

Yoor de piek-gat benadering is een grove en fijne
spiegelafstemming gewoonlijk essentieel maar voor de Q-hellingsmethode is gewoonlijk slechts een grove afstemming met een roteer-
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bare tralie voldoende.
Onder sommige omstandigheden kan de vibratieisotopenverschuiving veroorzaken dat vele van de op regelmatige
afstanden geplaatste rovibratielijnfrequenties in de P- en P.takken van de rovibratieband van één isotopisch molecuul samenvallen met de rovibratielijn frequenties van het andere isotopische
molecuul. Aangezien echter de afstand van de rovibratielijnen
niet geheel lineair is en aangezien er tevens splitsingen van
elke lijn zijn door intramoleculaire storingen en aangezien er
verder vele niet-eVênredige anharmonische verschuivingen van de
hete banden zijn, in het geval van de zeer zware moleculen zoals
UFg, is gevonden dat er gebieden in het interessante frequentiegebied zijn, waar sommige rovibratielijnfrequenties van één
isotopisch molecuul praktisch tussen de rovibratielijnfrequenties
van hét andere isotopische molecuul in de P- en B-tak frequentiegebieden ontbreken. Door keuze van een infrarood laser met een
uitgangsfrequentie in een dergelijk gebied kan de laserfrequentie
dan worden ingesteld dooi? filteren en/of spiegelafstemming, als
bovenbeschreven, teneinde nagenoeg samen te vallen met een overwegende hoeveelheid lijnen van één isotopisch molecuul. Zelfs
onder de voorwaarde dat de hete Q-takken het bandenspectrum domineren, creërt de vibratie-isotopenverschuiving gebieden in het
spectrum waar een hoge verhouding bestaat van de absorptiedoorsnede van éénismtopisch molecuul tot die van een ander isotopisch
molecuul. Dergelijke gebi4den zijn gewoonlijk aanwezig op zijhellingen van de Q-takkenomhullende. Een infrarood laser waarin
de frequentie van de uitgangsfotonen op dergelijke gebieden kan
worden afgestemd, zoals ia beschreven, kan RGbru ifet worn on voor nan
doeltreffende isotopenscheiding.
Indien de filtercel inwendig wordt geplaatst ten
opzichte van de laserresonator, d.w.z. tussen de eindspiegels
en de laser verder wordt afgestemd door middel van de traliespiegelinstelling teneinde te vallen op een gebied me-ü de minste
overlap of met een hoge doorsnedeverhouding, afhankelijk of hetzij de piek-gat of Q-hellingstechniek wordt toegepast, worden.

slechts die protonen' toetï!laten om een laserstraal te vormen die
het minst geabsorbeerd weiden door de filtercel, a.w.z. fotonen
met de meest gewenste fretentie voor het aanslaan van het gewenste
isotopische molecuul. Ind:/.n de filtercel uitwendig aan de laser
wordt geplaatst en de las'i infrequent ie wordt grof afgestemd door
middel van een tralie, mo-deze verder fijn worden afgestemd,
door een spiegelafstandinstelling tot een maximum van gefilterde
fotonen door de filtercellpasseert en een sterke absorptie plaatsvindt voor het gewenste iiotopische molecuul. Voor een dergelijke
voorwaarde liggen de lase ./fotonfrequentie of frequenties in hoofdzaak tussen de frequentie^, van de sterke rovibratieli jnen, of
bij lage absorptiegebieden van de moleculen in de filtercel, en
vallen samen met sterke a'.isorpiielijnen of gebieden van het gewenstè isopische molecuul iat moet worden geexciteerd en gescheiden.
Met bovenstaande in gedachten wordt verwezen naar figuur
1, waarin een schematisch diagram wordt weergegeven van één uitvoeringsvorm van de uitvinding, in het algemeen aangeduid met 10.
In de uitvoeringsvorm 10 wördt een reactiekamer voorzien algemeêH. aangeduid door 12, met wanden die een holte 14 afbakenen.
Een raam 16 is voorzien in reactiekamer 12 teneinde daardoor een
bundel fotonen 18 toe te laten .met energie in voorgekozen frequenties, zoals.hierna in meer bijzonderheden zal worden beschreven.
Een bron van chemisch identieke maar isotopisch verschillende moleculen 20 wördt verbonden met een pomp 22 die de
chemisch identieke maar isotopische verschillende moleculen in
een mengkamer 24 pompt. Een bron 26 van een chemisch reactief
middel wordt door pompmiddelen 28 gepompt in een mengkamer 2/\.
Zoals hierna in meer bijzonderheden beschreven wordt de verhouding van de hoeveelheid chemisch identieke maar isotopisch verschillende moleculen ten opzichte van de hoeveelheid chemisch
reactief middel zo gekozen dat de juiste reactie plaatsvindt
De inhoud van mengkamer 24 wordt door pomp JO gepompt in holte
40 van reactiekamer 12. De mengkamer 24 kan eventueel worden weggelaten en het chemisch reactieve middel en het mengsel van
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chemisch identieke ,maar isotopisch verschillende moleculen
kan rechtstreeks iri holte 14 van de reactiekamer worden gepompt.
Indien nu het chemisch reactieve middel in vaste vorm is en
niet in de reactie wordt gebruikt kan het rechtstreeks in holte
14 van reactiekamer 12 worden geplaatst.
Terwij de rings orgaan 32 voor het 'vaste produkt en/of
verwijderingsorgaan 82 voor het gasvormige produkt, worden verhonden met reactiekamer. 12 voor het selectief• uit holte 14
verwijderen van een voorgekozen chemisch produkt nadat de gewenste
chemische reactie is opgewekt. Een pomp 34 kan gebruikt worden
om uit holte 14 van reactiekamer 12 de inhoud te verwijderen,
terwijl pomp 78 gebruikt kan worden voor het verwijderen van
produkt via orgaan 82.
Een orgaan is aanwezig voor hé opwekken van een fotonenbundel 18, in het algemeen aangeduid als 36, en in een
voorkeursuitvoeringsvorm van de uitvinding omvat dit in het
algemeen een laser 38 met een paar spiegels 40 en 42, die gebruikt worden om laserwerking binnen een lasercel 44 tot stand
te brengen, alsmede een tralie 46 voor het grof afstemmen van de
laserfrequentie. De laserspiegel. 24, in overeenstemming metlaserwerktechnieken, heeft tevens een bepaald percentage transmissie, zoals 2 tot 30

transmissie teneinde de laserfotonen-

bundel 18 opgewekt door de laserwerking'uit laser 38 te laten
uittreden.
Desgewenst kan een frequentieverdubbelaar 76 tussen
de laser eindspiegels geplaatst worden teneinde de natuurlijke
laserfrequentie van de fotonen te verdubbelen. Indien een verre
infraroodlaser wordt gebruikt kan de frequentieverdubbelaar
b.v. een cadmiumgermaniurnaroenido (Od{JeAo?)-krif!tal zijn Wi<j.i.ri<!'i
fotonen te leveren met energie in do frequent! n« die noodzak';"I i Jk
zijn teneinde de selectieve isotopische scheiding volgens de
principes volgens de uitvinding tot stand te brengen.
Er kan een pnar spiegels 48 en 50 worden gebruikt
om de fotonenbundel 18 door het venster 16 in de reactiekamer
12 en in de holte daarvan te richten. In holte 14 kan een paar
enigszins hellende spiegels 5 2 en 54 worden voorzien die naar
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behoefte teneinde de noodzakelijke totale weglengte voor een
doelmatige absorptie van'de fotonen in de fotonenbundel 18
in de holte 14 van de reactie kamer 12 te leveren. In plaats
van het hellende spiegelpaar 52 en 54 kan elke andere opstelling,
met inbegrip van een eenvoudige lange buis, "White" spiegels en/o:
verschillende combinaties van spiegels en/of reflectoren worden
benut voor het creëren van de voor de absorptie vereiste weglengte.
Een filtercel 58 die als een deel van het orgaan 36
voor het opwekken van de fotonenbundel 18 kan worden beschouwd,
bezit wanden 60 die een filterholte. 62 afbakenen. Een filtermengsel wordt opgenomen binnen de filterholte 62 en het filtermengsel wordt uitgekozen teneinde uit de fotonenbundel die in
het algemeen in laser 38 wordt opgewekt, die fotonen te verwijderen waarvan de frequenties verschillen van die noodzakelijk
in de fotonenbundel 18 teneinde de selectieve isotopische scheiding in reactiekamer 12 tè bereiken. Het fotonpad in de filtercel 58 kan zonodig worden verlengd door middel van opstellingen
van een standaard hellende vlakke-spiegel-paar of door gekromde
White-spiegelopstellingen. Tevens kan de fotonbundel gepaseerd
worden door een afstembaar Fabry-Perot filter 78 teneinde eventuele restfotonen met ongewenste frequenties te verwijderen.
Zoals blijkt uit figuur 1 ligt filtercel 58 in het
optische pad tussen spiegels 40 en 42 van laser 38. Deze opstelling heeft gewoonlijk de voorkeur, aangezien deze rechtstreeks
de opwekking van laserenergie met ongewenste frequenties minimaal
mapkt.
Naar keuze kan filtercel 58 worden geplaatst uitwendig aan de spiegels verbonden met laser 38. B.v. kan filtercel 58 uitwendig aan het optische pad tussen spindels /|0 «n
woff!en iysjflhhliiï, Kóalu wofiPtfo^FTI/ori DOOR* rIN P.'JÜI,i ;.JX I-.H >'>ai>
stand van spiegel 42a' in fig. 1, zodat de filturcel 1U niyt in
het laserresonatorsysteem, dat de spiegels 40 en 42a' en'de
lasercel 44 omvat is. Deze opstelling laat een meer onafhankelijke
regeling van de uitvoering tussen de laser 38 en de filtercel
58 toe, maar kan minder doeltreffend zijn dan de inwendige op-
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stelling als "bovenbeschreven, aangezien een geringe hoeveelheid
laserenergie ongewenste frequenties uit de laeerbundel door
absorptie kan wo den verwijderd en daarna verloren gaat. Door
spiegelafstemming van de laserfrequentie en gebruik van het
afstembare Fabry-Perot filter 78 kan dit verlies echter minimaal worden gemaakt.
Spiegelafstemming van laser 38 kan worden uitgevoerd
door reflectietralie 46 in te stellen op de hoek die resonantie
geeft met de gewenste laserlijnfrequentie, en door b.v. de
laserspiegel 40 instelbaar te maken in richtingen die aangegeven
worden door de tweevoudige p'ijlen 66. Spiegels 40 en 46 vormen
het korte been, terwijl spiegels 46 en 42 (of 42a') het lange
been vormen van het gekoppelde dubbele resonatorsysteem geïllustreerd in fig. 1. Hét aanbrengen van veranderingen in de
lengte van het korte been, d.w.z. in de onderlinge scheiding
van de spiegels 40 ên4ö door middel van piezo-e-lektrische aandrijvingen 92 op de spiegélmontuur zal een ultrafijne afstemming
voorstellen. Spiegels 42 öf 42' kunnen verder piezo-elektrisch
volgens geschikte middelen worden geoscilleerd bij 50 herz of
meer langs richtingen als aangegeven door de dubbele pijlen 64 of
64a' teneinde een herhaald samenvallen van de gekozen ultrafijne .afgestemde laserresonatorlijn in de twee benen van het
dubbele resonatorsysteem te garanderen.' Tenslotte kan automatische terugkoppeling worden gebruikt teneinde verloop van
t

de spiegelstanden te voorkomen door de laseruitgang te volgen
met een bundelsplitser 86 en een meter 88, die de piezo-elektrisch
aangedreven spiegelmontuur 92 regelt. Uiteraard kan in plaats
van het dubbele resonatorsysteem een enkel resonatorsysteem
in sommige uitvoeringsvormen van de uitvinding waarin de spiegel
'40 wordt weggelaten, wenselijk en voldoende zijn? waarbij een
trall®<=êin&splegel 46 m®t een bijna totale terugkeerreflectie
en die op de juiste wijze is georiënteerd met betrekking tot
spiegel 42 of 42a' wordt gebruikt.

*

Het voornoemd beschreven systeem dat schematisch wordt
weergegeven in fig. 1 wordt gebruikt in een werkwijze voor het •
scheiden van voorafbepaalde isotopische moleculen uit een

7 613 7 6 7

32

mengsel ran chemisch zdnntieke maar isotopisch verschillende
moleculen teneinde eer-/concentratie van het voorafbepaalde isoT

toop te verkrijgen die'veel groter is dan de concentratie in
de in de natuur voorkorijnde elementen. B.v, kan het voornoemde
5

systeem worden gebruikt in een werkwijze teneinde een concen235
'
^ 235
tratie aan U
te leveren die veel groter is dan de 0.7 f° ïï
die in natuurlijk voorkomende uranium aanwezig is.
Als een illustratief voorbeeld kan de bron van chemisch

10

identieke maar isotoop verschillende moleculen gasvormige ïïFg
235
omvatten dat voorafbepaalde isotopische moleculen ïï Fg en
andere chemische identieke maar isotopisch verschillende mole238

K

culen ÏÏ 5V bevat. He-'; chemisch reactieve middel m de bron
0
van chemisch reactief raddel 26 kan gasvormige waterstofchloride
zijn. HetïïFgen het waterstofchloride kunnen in mengkamer 24

15

worden gemengd in een verhouding van b.v. êén deelÏÏFgen vijf
delen waterstofchloride teneinde een 'overmaat waterstofchloride
te leveren zodat de geïnduceerde chemische reactie als hierna
beschreven een grotere waarschijnlijkheid heeft plaats te vinden.
Het mengsel vanÏÏFgen-waterstofchloride wordt door

20

pomp 30 gepompt in holte 14 van reactiekamer 12 en in één uitvoeringsvoorbeeld wordt dit

daarin gehandhaafd bij een tempera-

tuur van bij benadering 295°K èn een totale druk van in het
algemeen 1 - 1 0 0 Torr, welke parameters de lagere energietoestand van uraniumhexafluoride definiëren volgens de prin25

cipes van de uitvinding. In énn andere uitvoeringsvorm die enigszins hogere isotopenscheidingsfaktoren geeft is de temperatuur
tussen 200°K en 235°K in plaats van 295°K en wordt de totale
druk gehandhaafd op een waarde tussen 0,05 en 5 Torr.
235
Selectieve excitatie van ïï Fg moleculen wordt

30

bereikt door fotonabsorptie uit de fotonenbundel 18 waardoor
235

ovsBgangtn in hst U

Fg worden veroorzaakt uit de lagers

vibratie-energie toestand naar een hogere vibratie-energietoeëtand die de voorafbepaalde gewenste
35

^ vibratie beyat die

de reactie met HC1 bevordert. Be fotonenbundel
18 veroorzaakt
238
betrekkelijk weinig excitaties van de ïï Fg moleculen.
Teneinde deze selectieve excitatie te bereiken, d.w.z.
235
door fotonen opgewekte overgangen van de meeste ïï Fg moleculen
? S T3 7 e

'

.

;
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' 238
en aanmerkelijk minder
overgangen van ïï
Fg moleculen te

bereiken wordt de filtercel 58 voorzien van een filtergas
238

in de filterholte 62 dat nagenoeg zuiver gasvormig ïï Fg
omvat. De temperatuur van het filtergas kan bij benadering
290°K zijn en de druk tussen 0,1 en 10 Torr om hierna in meer
bijzonderheden te beschrijven redenen. In een andere uitvoeringsvorm die een betere verrijkingsfaktor geeft is de inhoud van
de filtercel op een temperatuur tussen 200 en 235°K, in plaats
van 290°K en wordt de inhoud van de filtercel gehandhaafd op
een druk ruim beneden 2 Torr.
Vanneer fotonen opgewekt in de laeercel 44 passeren
238
door het ÏÏ Fg filtergas, worden die fotonen met frequenties
gelijk aan de frequenties geassocieerd met sterke door fotonen
geïnduceerde overgangen tussen de lagere vibratie
energietoestand
238
en de hogere vibratie-energietoestand van ïï Fg geabsorbeerd
en kunnen aldus niet laserenj dit geldt in het geval van een
inwendige filtercelopstelling.
gelijktijdig de sterkst
235Fg Teneinde
mogelijke absorptie door ïï
en de hoogste moleculaire ab235
238
sorptieverhouding van ïï Fg tot .ïï Fg te verzekeren, kan een
extra spiegelafstemming zoals beschreven worden uitgevoerd. Aldus
wordt in de gefilterde fotonenbundel 18 een nagenoeg zuivere
fotonenbundel geleverd met een'energie dor aanleiding
235geeft
tot overgangen met hoge absorptie-doorsneden voor ïï F^ maar
238

betrekklijk lage absorptiedoorsneden voor ïï Fg. Naarmate deze
fotonenbundel door holte 14 van reactiekamer 12 passeert, zullen
235
238
overwegende ïï Fg en veel minder de ïï Fg moleculen deze
fotonen absorberen en zullen overwegend de ïï25V moleculen
worden opgevoerd vanuit de lagere vibratie-energletoestand naar
de hogere energietoestand. Het waterstofchloridegas kan geen
van de fotonen bij de voorafbepaalde freqeu&ties in de rovibratie.
absorptiebanden vanÏÏF^absorberen. Sij de hogere energietoestand
235
die de de reactie-bevorderende 3 vibratie bevat, zijn de ïï Fg
moleculen chemisch reactief met het waterstof chloride ga*s en vindt
de volgende reactie plaats:
_23.5_ (g) +-HC1 (g) — ^ ïï255F,Cl(g) + HF(g)

7 6 13 7.6 7

(2)

!
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235
Aangezien gasvormig ïï ' F.-C1 in een toestand, is die

chemisch -brschilt van gasvormigÏÏFgaanwezig in reactiekamer
14 en aangezienÏÏF^CIeen veel lagere dampdruk heeft dan ÏÏFg,
kan dit do.tr differentieel uitvriezen in verwij deringsorgaan
82 worden -verwijderd wanneer de inhoud in reactie 12 daaruit
wordt verwiHerddoor pomp 34 als hierna in meer bijzonderheden
"beschreven san de hand van figuren 5, 6, 7» 8 e n 9«
ïpt achterblijvende, gasvormigeïïFg,het gasvormige
waterstofflutride (HF) en het gasvormige waterstofchloride (HCl)
kunnen door pimp 34 worden verwijderd voor verdere afscheiding,
recirculatie t\n hergebruik.
235

Zovsl de verwijdering van het

ïï

P^odr.kt als de

verwijdering van het achterblijvende gasvormige mengsel van ÏÏFg,
HF en HCl kan hetzij continu of ladingsgewijze worden uitgevoerd»
In s:>amige toepassingen van de uitvinding "blijven alle
proceudres dezelfde als beschreven met uitzondering dat overal
238
235
?35
238
ïï wordt vervangen door ÏÏ en ÏÏ ^ door ïï . Dergelijke
toepassingen leiden tot de chemische' reactie ,van de geëxciteerde
238
235
TJ Fg moleculen waarbij de ïï Fg moleculen betrekkelijk ongereageerd blijven. Dit type behandeling wordt gebruikt wanneer
de absorptie-doorsnedeverhouding (T2^g/ ( T ^ ^ 1

is

*

Figuur 2 illustreert-een andere uitvoeringsvorm van
de uitvinding in het algemeen aangeduid als 10*, In plaats van
het gebruik van een paar hellende spiegels 52 en 54 als weergegeven in figuur 1, toont de-opstelling in figuur 2 een andere
opstelling van spiegels voor het dispergeren van laserfotonen
in de reactiekamer 12', nl. spiegels 56, 68 en 70« ïïiteraard
kunnen vele andere lange absorptieve-optische paden, zoals White's
sferische spiegels, gebruikt worden, en het hellende spiegelpaar
van figuur 1 en de dispergerende spiegelconfiguratie van fig, 2
zijn slechts illustraties.

Tevens weergegeven in figuur 2 is een frequentieomzetterkristal J2 en een bron van idler straling 74, die buiten
de laser 38' zijn geplaatst en geplaatst in het laserbundelpad
tussen de laseruitgangsspiegel 42' en een uitwendige geplaatste
filtercel 58'• Het frequentieomzetterkristal 72 en de idler

35

pomp stralingsbron 74 kunnen worden gebruikt in gevallen dat het
gewenst is de frequentie van een gegeven laser te verschuiven en
te laten vallen in het .frequentiegebied van een rovibratie of vi*>.
bronische absorptieband van de te scheiden isotopische moleculen.
Nog een andere bijzonderheid weergegeven in figuur 2 is een variatie van eventuele dubbele resonator-opstellingen. Een gedeeltelijk uitzendende spiegel 84' koppelt de resonator met het lange been aan het korte been en een refraktietralie
46' wordt gebruikt als eindspiegel in figuur 2, in plaats van
de totaal reflecterende optische opstelling met kort heen volgens
figuur 1. Beide opstellingen kunnen in elke uitvoeringsvorm van
de uitvinding worden toegepast. De uitwendige filtercel 58' heeft
dezelfde functie als cel 58 van figuur 1 en het optimale uitgangssignaal van de geweste filterfotonen kan worden verkregen door het
afstemmen van de laser 38' door draaiing van tralie 46' zodanig
dat de invalshoek wordt gewijzigd en door instellingen in de
afstand tussen de laserholte eindspiegel 46' en de deelspiegel
84'j &et of zonder toepassing van een automatische terugkoppelingscontrolekringloop omvattende bundelsplitsers 86', meters 88' en
98' en piezo-elektrische aandrijving 92', De overblijvende struktuur schematisch weergegeven in figuur 2, kan gelijk zijn aan de
overeenkomende struktuur weergegeven in figuur 1.
Vanwege het massaverschil tussen de isotopische
•verschillende maar chemisch identieke moleculen is er tussen deze
twee een isotopenverschuiving ,van de rovibratie en vibronische
absorptie-spectra. Figuur 3 illustreert dit verschijnsel voor de
j
238
235
fundamentele v j rovibratieab3orptie-banden van U
en U
waarvan de centrale frequenties bij benadering resp. bij 626,4
en 626,1 cm

liggen en derhalve in het frequentiegebied van de

C1F laser-emissielijnen weergegeven in de bovenste kromme C van
235
238
fifuuf ft Bt f®@tip|ild@ gsMêden in de IJ 'Tg en U
Fg bandenspectra van figuur 3 bestaan uit vele overlappende vaste Q-takken
uit vele hete banden, terwijl de gearceerde gebieden bestaan uit
gedeeltelijk overlappende gescheiden rovibratielijnen van de
vele op de top van de continue staartgebieden van de hete Q-takken
supergeponeerde hete P-takken en E-takken. De "jungle" van

56

rovibratielijnen maakt* dat'het fijne spectrum in dit gebied er
uit ziet als weergegeven ili krommen D en E van figuur 3» De
fundamentele afstand van de rovibratielijnen is bij benadering
-1
0,13 cm • Yanwege echter de superponering van de vele hete
banden die t.o v. elkaar door de anharmoniciteit verschoven zijn,
en door een zesvoudige Coriolis-splitsing van de rovibratielijnen
-1
is de gemiddelde lijnafstand van de orde van 0,0006 cm

als

weergegeven in kromme D die een vergroting is van een klein gedeelte van de linkervleugel van kromme A, en in kromme E
die een vergroting van het zelfde gebied van kromme B is.
De rovibratielignbreedten variëren
met de druk en de temperatuur
-1
en zijn ongeveer 0,0005 cm

bij een druk van 2 Torr en een druk

van 2$0°K. Bij andere drukken en temperatuur wordt de lijnbreedte veroorzaakt door drukverbreding bij benadering gegeven
door de vergelijking:
Lijnbreedte = 0,00015p (t/290)"1/2
+ 0S0002 (T/290)1/2cm"1

....

(3)

waarin p de gasdruk in Torr en T de temperatuur in graden
Kelvin is.
De zogenaamde "hete" banden worden veroorzaakt door
overgangen waarvan de lagere energie-toestand niet het nul of
grondtoestandvibratieniveau is maar een laagliggend geëxciteerd
vibratie-niveau dat thermisch is geëxciteerd. Elke hete band
heeft dezelfde reeks lijnen als de "koude" of met de grondtoestand
gekoppelde band met uitzondering dat alle frequenties enigszins
zijn verschoven t.o.v. de koude band.. Als resultaat zijn er in
-1

feite, in plaats van dat men bij elke 0,13 cm

in de P- en tj-tak

één rovibratielijn aantreft, hetgeen een voorwaarde is indien
er slechts één koude band is, vele rovibratielijnen tussen deze
afstanden veroorzaakt door de vele supergeponeerde banden die
UïVO bezit. Tevens veroorzaakt de interactie van ao moleculaire
vibraties op de moleculaire rotaties een z.g. Ooriolis^ypli Ujin//
van elke absorptielijn in zes, waarvan een of twee gewoonlijk
verschillende malen zo intens zijn als de anderen.

7 6 1 3 7 6 7' : I
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In één isotopenscheidingsmethode als bovenvermeld
worden laserfrequenties toegepast die samenvallen met de zijhellingen van het vaste gebied van de Q-takken van een ïïFg
absorptieband. Een goede isotopenscheiding wordt in het bijzonder
begunstigd wanneer deze helling het steilst is, aangezien bij
die frequentieplaatsen het grootste verschil bestaat tussen de
235
238
absorptiedoorsnede van ïï Fg en ïï Fg veroorzaakt door de
isotopenverschuiving. In het bijzonder banden met een hoge
isotopenverschuiving zoals iK

(a ^ •
^

1,8 cm

) zouden

tevens gunstig zijn hoewel de winst uit een dergelijke verhoogde
isotopenverschuiving veroorzaakt door combinatie-vibraties
enigszins wordt getemperd door het feit dat naarmate de hellingen
van de Q-takken omhullende minder steil worden, de graad van de
öombihatie des te hoger is* Vóór een gegeven band worden de hellingen van de Q-takken omhullende steiler des te lager de temperatuur is en aldus heeft in het algemeen het werken bij de laagst
mogelijkt temperatuur die verênigbaaï? is met andere beperkingen
de voorkeur.
Yoor de tripele combinatie-banden 3 v
+

en ( 'J

V^

vanÏÏF6,die binnen de emissiefrequentiegebieden van resp.

de CO en C02 lasers liggen, domineren de hete Q-takken bijna de
gehele absorptieband zelgs bij lage temperaturen, zoals weergegeven
in figuren 4 en 5. In dit geval :kan een redelijk 'goede isotopenscheiding in het algemeen slechts worden bereikt bij laserfrequenties die werken op de hellingen van de Q-tak omhullingen. Bij
hetÏÏFg/HCl mengsel bij een temperatuur van 235°.K b.v., geeft
figuur 4 aan dat een X-9 (v = 10 — £ v = 9; J = 8
^ J = 9)
laserlijn van CO bij een frequentie van 1874 cm""' een goede
235
ïï ^ verrijking in hetÏÏF5CIprodukt zal geven bij een absorptiedoorsnede verhouding T g ^ " 2 3 8 ^ 4« De X-11

(v = 1 0 — A T = 9;

j a 1 0 — J = 1 1 ) lijn235
van GO kan tevens worden gebruikt jndion
het wenselijk is een U
verarming in het produktÏÏF^Clte hebben;
de doorsnede verhouding is in dit geval <f „,„/

~ A\

Op soortgelijke wijze toont figuur 5 aan dat de P-14
laserlijn van 002 bij ongeveer 999,3 cm

een goede isotopen-

scheiding kan leveren waarbij het produktÏÏFcClin U 2 ^ wordt

38

verrijkt bij een doórsnedeverhouding van ^235/

bij

een temperatuur van 295°K.
Afgezien van een hoge door snedeverhouding is een
andere parameter die een economische isotopenscheiding begunstigt een redelijke absorptielengte. B.v. hebben de
35 19
XII-11 Cl r

laserfotonen toegepast in de Q-hellings-

techniek op de fundamentele ^ 3 band, een absorptie-lengte
inÏÏFg(onder optimale scheidingsomstandigheden) van ongeveer
3 meter en dergelijke behandelingen blijken aantrekkelijker te
zijn dan een behandeling op de ^

band met X-9 laserfotonen

van CO waarvan de absorptielengte InÏÏFgongeveer 125 meter is,
of behandelingen met P-14 Co2 laserfotonen op de ( $ 3 +

+

band vanÏÏFgmet een ÜFg absorptielengte van 800 meter zoals
weergegeven in figuren 3, 4 en 5» Faktoren echter zoals betrouwbaarheid, kosten, rendement e.d, kunnen aan de CO of COg laser
ten opzichte van de C1F laser onder praktische werkomstandigheden
de voorkeur geven ongeacht de betere behandelingsparameters van
de laatste.
Figuren 3> 4 en 5 illustreren tevens de gevoeligheid
van de Q-randhellingen ten opzichte van de temperatuur. Indien
een bepaalde laserlijn bij de r and van Q-takken omhullende
van een bepaalde gewensteÏÏFgabsorptieband is, kan soms een
geringe temperatuurinstelling- worden gebruikt- teneinde de frequentie waarbij de optimale doorsnedeverhouding plaatsvindt dichter te brengen naar de beschikbare laserlijnfrequentie.
De andere isotoopselectieve scheidingsopstelling,
als bovenvermeld, genaamd de piek-gat methode maakt gebruik van
afstemming, gebaseerd op de karakteristieken geïllustreerd2^5
in
figuur 3. Als weergegeven wordt de absorptieband van de ïï Fg
moleculen die gedeeltelijk de reactiekamer vullen isotopisch
v§r@ohov®n t.o.v.

de absorptieband van de TJ'J Fg moleculen

aanwezig in de filtercel. Bij 235°K of een andere geschikte
temperatuur en bij een druk beneden 1 Torr, waar de rpvibratielijnen in de P- en S-takgebieden van de

band vanÏÏF/235 niet

zullen overlappen, zullen de lijnen die behoren tot ïï Fg
niet dezelfde frequentieruimte bezetten als de rovibratielijnen

7 6 1 3 7 67
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238

van U

P,-, en in vel'e gebieden van het spectrum zullen sterke
235
rovibratie absorptielijhen van ïï Fg praktisch in de gaten
238

tussen de lijnen van het U

Fg spectrum vallen. Aldus kan een

C1F laser uitgerust met een inwendige filtercel die praktisch al238

leen ïï IV moleculen bevat zodanig worden benut dat zijn uitgangs238

frequentie nagenoeg in het gat van het gebie'd van de ïï Fg
P- of R-takken zal vallen. Indien deze laserfrequentie verder
fijn wordt afgestemd op of bij toeval samenvalt'met een piek
235
van het ïï Fg spectrum, zou een dergelijke piek-gat coincidentie
frequentie tevens een goede isotopen-scheiding bevorderen.
Kromme A van figuur 3 stelt het absorptiespectrum
—1
258
in het 615 tot 635 cm"" gebied voor ïï Fg moleculen voor, die
overwegend aanwezig zijn in het filtergas aanwezig in filtercel
58 of 58' bij een typerende temperatuur van ongeveer 235°K en
een druk van 0,1 tot 1 Torr. Kromme B van figuur 3 toont de
absorptiekromme van de
rovibratieband van ïï2^Pg moleculen
onder dezelfde omstandigheden als kromme A, De absorptiekromme
235
B van de ïï Fg moleculen in het gasmengsel aanwezig in reactiekamer 12 of 12', omhult in wezen dezelfde rovibratielijnen
als dié bedekt onder kromme A, met uitzondering
dat alle lijnen
-1
in frequentie met bij benadering 0,68 cm

haar boven verschoven

zijn. De afstand en breedte van de rovibratielijnen onder kromme
B is praktisch gelijk aan de rovibratielijnafstand en breedte onder
kromme A. Kromme E van figuur 3 toont een vergroting van een deel
van kromme B bij hetzelfde frequentie-interval als dat van kromme
D« Kromme P van figuur 3 toont de verschillende mogelijke ultrafijne afstembare laserresonatorlijnen die beschikbaar zijn van
binnen de lijnomhullende van een enkele laserbare overgang van
de C1P laser (de XII-12 laserbare lijn van C l ^ V ^ in de illustratie van figuur 3), waarvan elk daarvan verkrijgbaar is via
fijninstellingen in de lengte van het laserresonatordeel met
het korte been gevormd door de spiegels 40 en 46 i n figuur 1 of
46' en 94' in figuur 2. In figuur 3 wordt één dergelijk^ resonatorlijn
van de XII-12
weergegeven
die ultrafijn
moet
23S
worden
afgestemd
op een overgang
piek in kromme
E die behoort
tot ïï
Pr
070
en een gat in kromme D behorende tot ïï Fg.
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De toelaatbare resonator laserli,jnen zijn extreem
monochromatisch en hebben breedten die geschat worden op
minder dan 10"

cm" . Bij elk van de rovibratielijnfrequenties

van de C 1 5 V 9 of C 1 5 V 9 laser, b.v. de XII-12 lijn van
37 10
j
y
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bij 621.770
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principes van de uitvln<Un$ mot. oneven»p 0,00^ om ' u-i-u« m»»
hogere of lagere frequentie binnen de Cli' drukvurbi-ede rovibratie laserlijnbreedte die onder typerende werkomstandigheden
van p=25 Torr en T=200°K bij benadering 0,006 cm"1 breed is.
-1
Aldus kan de C1F laserlijnfrequentie bij 621,770 cm

gevarieerd

worden door een fijnafstemming die als bovenvermeld bereikt kan
worden door kleine veranderingen in de spiegelafstand tussen
spiegels 40 e n 46 van fig. 1 of 84' en 46' van figuur 2 in het
korte been van het laserresonatorsysteem. Aangezien de effectieve
gemiddelde rovibratielijnafstand in
- 1 gebieden van deÏÏF/--P-en
R-takken van de orde van 0,0006 cm

is, kan een dergelijke

ultra-fijn afstemming inderdaad de laserresonatorlijn uit een
piek-absorptie naar een gat of vice versa in het ÏÏFg spectrum
brengen.
Zoals gesteld zal de filtercel die geplaatst is in de
lasertrilholte (het lange been van de resonator) garanderen
dat slechts die resonatorlijnen worden gelaserd. en uitgezonden
in de fotonbundel 18 'die
o-z O praktisch vallen tussen de rovibratie
absorptielijnen van ïï Fg. Teneinde de gefilterde laserlijnfrequenties in de fotonbundel 18 te laten samenvallen met een
235
piek in de ïï Fg absorptie, wordt het dubbele resonatorsysteem
weergegeven in figuren 1 en 2 gebruikt waarbij de laserresonatorfrequentie fijn wordt afgestemd op een plaats binnen de drukverbrede rovibratie emissielijnomhullende, waarbij experimenteel
235
238
is w&asf§a©m®a dat ÏÏ Fg het meest en U
Fg het minst absorbeer
De resonatorfrequentie wordt dan aldaar geblokkeerd door middel
van het terugkoppelings-plaats regelsysteem 88 en 92 v<an figuur
1 of 88' en 92' van figuur 2- De optimale frequentiestand wordt
bepaald met behulp van een bundelsplitser 86 of 86', die laseruitgangs fotonen passeert door twee kleine absorptiécellen gevuld
235Fg en ïï
238Fg bij 0,1 Torr, die een deel vormen
met resp. ïï
7 6 1 3 7 6' 7 ':l;f
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van de meter 88 of 8é!", Het verschil in absorptie tussen de
twee hulpabsorptiecellen wordt continu gevolgd door een fotosensor in 88 of 88' waarbij elke afwijking van de maximale
differentie-absorptie elektronisch kan worden gedetecteerd en
het signaal versterkt teneinde de piezo-elektrisch bediende
spiegel microplaatser $2 of $2' aan te drijven. De microplaatsings
inrichting 92 of 92' veroorzaakt veranderingen in de resonatorafstand van de korte resonator door axiale translaties van de
eindspiegel 40 öf 46' zodanig dat de juiste laserresonatorfrequentie wordt teruggebracht tot de waarde waarin een maximaal
absorptieverschil bestaat.
De drukken weergegeven in het genoemde voorbeeld zijn
slechts illustratief en een goede scheiding kan bij andere durakken
eveneens worden verkregen. De hoofdoverweging bij het kiezen van
een druk voor een uitvoering volgens de piek-gat methode is dat
de rovibratielijn-breedten in de gebieden van de P- en E-takken
niet te breed zijn zodat zij aanmerkelijk overlappen. Dit betekent
dat de waarde van d.ê druk, in verhouding waarmede de rovibratielijnbreedteh bij benadering lineair varilren, zodanig moet worden
gekozen dat de rovibratielijnbreedte niet aanmerkelijk groter
is dan de rovibratielijnafstand.
235
Uiteraard zal in sommige toepassingen waar de ïï
238

en ïï isotopen worden verwisseld het filtergas een gas bevatten
235
dat in hoofdzaak is samengesteld uit. ïï moleculen in plaats
Q7Q
.
U
A7C
van ïï Pg moleculen en alle gegevens met betrekking tot ïï en
U^® moeten worden gepermuteerd.
In het algemeen vereist een piek-gatuivoering sterkere
laserfrequentieregelingen dan de Q-hellingsuitvoering. Door de
piek-gat methode zijn echter gewoonlijk hogere doorsnedeverhoudingen en aldus een grotere isotoop-verrijking mogelijk.
Indien het bereiken van de maximaal mogelijke absorptie-doorsnecleverhouding niet essentieel is, zoals dit in sommige toepassingen
het geval kan zijn, heeft de Q-hellihgsmethode dikwijlstde voorkeur. In de Q-hellingsmethode kan in het algemeen een hogere
werkdruk worden getolereerd dan in de piek-gatmethode en optimale
drukken kunnen worden gekozen op basis van optimale chemie
quantumdoelmatigheid en dé temperatuurafhankelijke dampdruk van
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ÜFg, in plaats van de overweging van open ruimten tussen de
rovibratielijnen. De isotoopabsorptiedoorsnedeverbouding van de
3 ^ j ^and vanÏÏFg,veroorzaakt door de isotoopverschuiving
is b.v. van ae orde van 4 op

randen van de gebieden van

de vaste Q-takken (bij een temperatuur van 2 35°& of minder)
hetgeen afdoende is voor het in één trap produceren van een
laag-verrijkte uraniumbrandstof voor kernreactors. Yoor de
( \J j +

+ Vg) band, is een maximale verhouding van ongeveer

2,75 bereikbaar (bij een temperatuur van 265°K of lager), terwij
de fundamentele ^ 3 band, wanneer beschouwing voor de Q-hellings
iethode, in staat is een vérhouding van 5 "fce leveren'(bij 235°&
of lager),
Behalve overwegingen om in de lagere toestand lage
thermische reactiesnelheden te verzekeren, worden de werktemperaturen van hetÏÏFggas in de filtercel 58 en 58' en de
reactiekamer 12 en 12' zodanig gekozen dat:
k) hetÏÏFgin de gasvormige toestand blijft;
B) een goede absorptiedoorsnedeverhouding bestaat
in het van belang zijnde frequentiegebied; en
C) lijnverbreding minder is dan de lijnafstand,
voor die uitvoeringsvormen die gebruik maken
van de piek-gat methode.
In bovengegeven illustratieve voorbeeld, waarin de
temperatuur van hetÏÏFgin de filtercel en de reactiekamer gekozen werd op 235°K, is de temperatuur hoog genoeg om UFg bij
een deeldruk van 1 Torr of minder in gasvormige toestand te
houden. De andere gassen in de reactiekamer, HC1 en HF, zijn
tevens bij 235 K gasvormig, indien hun dsldrukken niet groter
zijn dan resp. 1000 en 60 Torr, terwijl het produktgas ïïFrCl
o
y
bij een deeldruk van ongeveer 0,01 Torr bij 235 X zal uittreden door condensatie.
Uiteraard kan elke andere temperatuur in plnnfca van
de in de voornoemde illustratie gebruikte temperatuur1 toegepast
worden vooropgesteld dat gunstige omstandigheden voor de isotopenscheiding kunnen worden gehandhaafd. B.v. kan het doen .
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verken van de reactiékarjsr "bij een druk van 6 Torr UFg + 24 Torr
ÏÏC1 bij een temperatuur Ivan ongeveer 290°K, met een CO-laser afgestemd om bij de maximale absorptie-doorsnedeverhouding op de
Q-helling van de 3 ^

band van UFg te absorberen, een isotopen-

scheiding leveren met een doorsnedeverhouding van ongeveer
2,5 die in sommige toepassingen afdoende kan zijn. Het voordeel
van het werken bij hogere drukken, uit processtandpunt is uiteraard een groter materiaaldoorvoer.
235
238
Voor de isotopenscheiding van IJ Fg en ü
Fg, kan
de laser 38 van figuur 1 aldus een C1F laser zijn die op een aantal
35 19
laserbare rovibratielijnfrequenties van de Cl F
moleculen
-1

in het 614 tot 638 cm

gebied als weergegeven in kromme C van

figuur 3 kan werken. De sterkste lijnen uitgezonden door een
met vloeibare stikstof gekoelde, stromende, door elektrische
ontlading gepompt C1P laser zijn van de v = 13 tot v " 12,
v = 12 tot v = 11 en v = 11 tot v = 10 overgangen. De rotatielijnen J = 11 — ^ J = 12 zijn gewoonlijk bij de piek van de
rovibratiebandcontouren indien de C1F-temperatuur ongeveer
200ÓIC is. De lijnbreedten van de laserbare rovibratielijnen van
C1F zijn typerend 0,006 cm- 1 , terwijl de laser resonator—8 v1
lijnen van de orde van 10"

cm*" zijn als weergegeven in kromme

F van figuur 3» die een vergroting is van een van de laserbare rotatielijnen van C1F in hetzelfde frequentieinterval als dat voor
krommen D en E. Het is duidelijk dat'de laser resonatorlijnen
als ware monochromatische lijnen beschouwd kunnen word.en.
Voor uitvoeringen op de 3 ^j-band van UFg in het
1860-1880 cm"'' gebied-van het spectrum, kan laser 38 van figuur 1
een door elektrische ontladings gestuwde, door vloeibare stikstof
gekoelde, stromende koolmonoxyde (CO) laser zijn. Deze laser heeft
sterke emissielijnen van J = 11—£ J= 12, J = 10 —
J

B

— v

9 —S'-1Q, J

a

8 — » J = 9 en J a

=

11,

J = 8 van de v = 10

= 9 vibratieband, en J = 15 — ^ J = 17» J = 14 — ^ J = 15,

en de J = 13 —** J = 14 van de v = 9 —?>v-=
8 vibrat^eband van
-1
CO in het gebied tussen 1860 en 1880 cm
het bovendeel van figuur 4'
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, als weergegeven in

V
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Tenslotte kanjlaser J8 van figuur 2 een door elektrische ontlading gestuvle, water-gekoelde, stromende COj-laser
zijn die op alle lijnen tussen P-2 en- P-J8 en R-2 en R-38 van de
P- en R-takken van de ^3 —^ ^ vibratie-overgangsband van COn,
-1

5

die zich uitstrekt van 927 en 958 cm

gelaserd kan worden. De

COp laser emissielijnen tussen P-10 en P-30, die bij benadering
-1

1,82 cm

gescheiden zijn, vallen in het 935-953

van de ( V^ + V^ +

cm - 1

gebied

absorptieband van UFg als weergegeven

in het bovendeel van figuur 5« Extra UFg absorptiebanden in het
927-985 cm"1 gebied van de COg laser zijn de

10

de (yj + / 5 + Vg) en de
K

+ ^

2 +

~ j/ ),

- i4) banden die bij he-

nadering gecentreerd zijn bij resp. 958, 9^8 en 972 cm"''. Deze
laatste drie combinatiebanden van UFg kunnen tevens voor de
isotopenscheiding worden gebruikt door een geschikte COg laser-

15

lijn te kiezen. Extra C02-laserlijnen worden uitgezonden in het
1010-1080 cm""' gebied van d e ^ — h - 2 ^ 2 vibratie-overgang van
002. Opnieuw kan de isotopenscheiding van UFg uitvoerbaar zijn
bij toepassing van êên van de C02 laserlijnen in het 1010-1080
-1
cm
gebied van het spectrum.

20

Yoor het werken op de dubbele combinatieband ('_+•'
-1

van UFg gecentreerd bij 1292 cm

5

, kan een door elektronontlading

gestuwde gas-dynamische of chemische BP laser worden gebruikt,
-1

die werkt in het 1150-1300 cm

frequentiegebied volgens dezelfde

principes als de CO-laser. Sommige laserlijnen van de BF-laser
25

kunnen tevens samenvallen met een deel van de ( ^ + ^ ) band
—1
181236
van UFg, gecentreerd bij 1157 cm" . De 0 C S
laser en de CS
laser hebben tevens laseremissielijnen die samenvallen met
de (/„ + ^3) band van UF6. Door elektronontlading gepompte
*
• V, J8 12 36 l6 l} }6 «18-1-34 - ni8J3-,36
gas-dynamische 0 nC 0S , n0 n0 a3 , 0 C S
of 0 C li
laser met gesloten kringloop met laserbare emissies tussen

30

1150 @n 1200 cm

van

overgangen werkt volgens dezelfde

principes als de 002-laser. Een sleutel tot de succesvolle
werking van een OS- of OOS-laser is de zodanige zuivering; van
OCo en C'J dat ae jfgS-verontreiniging minder is dan 1 deel per
miljoen. Een chemische CS-laser waarin CS wordt geproduceerd
35

.

•

door

dissociatie van 0CS of CS2 of via een chemische reactie

'• 7 6
.
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kan bijzonder doelmatig zijn indien een dergelijke laser nodig
is voor behandelingen op de ( ^g

band vanïïFg.Een

doelmatige door elektronenontlading gepompte, gas-dynamische
CS-laser kan echter tevens voor dit 'doel worden ontwikkeld. De
-1

CS-laser met emissies tussen 1050 en 1200 cm

werkt volgens

dezelfde principes als de C0-laser.
De waarden van de vibratiefrequenties, isotoopverschuivingen en de gemiddelde li jnafstanden in.ïïFgtoegepast
in de voornoemde illustraties zijn slechts benaderend, en zijn
bij de huidige stand van het onderzoek niet nauwkeurig gemeten.
De fundamentele afstand van de rovibratielijnen in
de P- en R-takken van elke hete band van b.v. de ^-vibratie
vanÏïFgis niet constant maar varieert langzaam (vanwege een
quatratische term) en neemt toe vanaf het bandcentrura in de P-tak
en neemt af vanaf het bandcentrum in de R-tak. Als resultaat 235
zullen sommige rovibratielijnen van de *-vibratieband van IJ 5V
2*58
altijd tussen de rovibratielijnen van ïï 7 Eg in bepaalde delen van
de gebieden van de P- en R-takken vallen. Tanwege de niet-constante lijnafstand en de niet-constante hete bandverschuivingen,
is
235
er evenmin een kans dat alle lijnen van de ïï Fg band toevallig
alle lijnen van de ïï Fg band zouden overlappen indien de isotoopver schuiving een geheel veelvoud van de lijnafstand is. Aangezien de meeste infraroodlasers zoals GIF het laseren op ongeveer 30 of meer mogelijke rovibratie-spectraallijnen gescheiden
door intervallen met een afstandwaarde die typerend in het gebied
van 0,5 tot 2,5 cm

ligt zullen toelaten zullen bepaalde laser-

7
lijnen darvan zeker praktisch vallen2 tussen
de pieken van de
8
gebieden van dé P- of R-takken van ïï ' F,- en op of bij een piek235

absotptie van ïï Fg zoals geïllustreerd door krommen D, E en F
in figuur 3.
Ia toepassingen waasin de Q-hellin^cpectraaltechniek wordt toegepast in plaats van de piek-gat-techniek, is
een enkel reoonators,73toom mt esn ix&lio aan

"ü tei/jfJö

«i&/>

uitgangs deelspiegel aan de andere zijde gewoonlijk toereikend
aangezien de fijnafstemming en blokkering van de laserfrequentie
die alleen mogelijk is ©et een dubbel resonatorsysteem, niet
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noodzakelijk is. Een'filtercel is tevens gewoonlijk onnodig.
Het grof afstemmen met de tralie van heb enkele resonatorsysteem
zal voldoende zijn om de laser te laten werken "bij een gewenste
frequentie op een Q-helling.
Samenvattende zijn er voor piek-gat spectraaltechnieken
waar filterafstemming en fijnafstemming met een dubbelresonatorsysteem wordt toegepast in wezen drie trappen:
1) de traliespiegel in het dubbele resonatorsysteem
wordt ingesteld teneinde een enkele gewenste
CIS1 lijn te kiezen;
2) de filtercel dwingt tot laserwerking op die resonatorlijnen binnen deze laserende C1F lijn
238

waarvoor ïï Fg het minste absorptief is;
terwijl
3) de uiteindelijke ultrafijn afstemming op een

235
ïï Fg piek van een bepaalde resonatorlijn binnen
de laserbaf-e C1F rovibratielijn wordt gedaan door
instellingen in de tussenruimte van de spiegels
in het korte been, door middel van absorptieverschilmetingen en terugkoppelingregeling, Gevonden
is dat er situaties bestaan waarin sturing door de filtercel
teneinde te laseren op een
238resonatorlijn die samenvalt met een
gat m het spectrum van ïï Fg tevens het doen samenvallen of
235
het bijna doen samenvallèn met een piek in het spectrum van ïï
Fg zal veroorzaken» In dit geval is alleen de filtercel nodig
en zijn het fljnafstemmende dubbele-resonatorsysteem en de terug
koppelingsregelsysteem niet nodig.
Aangezien de absorptiedoorsnede van het andere iso~
238 F^ nooit volledig nul kan zijn, zal
topische molecuul, b.v. ïï
238
er altijd een bepaald aantal ïï Fg moleculen door de laserbunde
worden opgevoerd tot de bovenste rovibratie-energietoestand die
tevens met het wateretofchloride zullen reageren. Dit produceert
238
ïï F^Cl moleculen, die uiteraard deïï-235verrijking van het
ÏÏFcjCl produkt altijd minder dan ideaal maken (100^) en deze
evenredig houden met de doorsnedeverhouding of begrenzende ver>
238 '
rijkingsfaktor. Haast de rechtstreekse laserexcitatie van ïï
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238

kan geëxci.teerde ïï Fg worden gevormd door de botsingsvibratie-vibratie (VY) overdracht van laser geëxciteerde
235
ïï Fg. Deze z. g. VY "isotope scrambling" blijkt echter langzaam
te zijn indien HOI als concurrerende (snelle) reactant wordt
gebruikt en wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een dergelijke
238
isotoopgedrag in de tegengestelde richting, d.w.z. van ïï Fg
tot ïï255Fg.
Haast de

3 ^ , en (

+ V*4 + Vg) rovibratie-

banden die in het frequentiegebied van resp. de C1F, en CO en
COg laser vallen bestaan er voor uraniumhexafluoride vele andere
rovibratiebanden in andere frequentiegebieden waar andere lasers
uitzenden.
Tabel A toont verschillende extraïïFgrovibratieabsorptieband centrumfrequenties en laserfrequenties die er het
dichtst bij liggen beschikbaar uit thans bekende lasers. Sommige
van de üliserfrequenties aangegeven in tabel A zijn "gedoubleerde"
frequenties die verkregen kunnen worden door een frequentieverdubbelaar *J6 binnen een laserresonatorsysteem te plaatsen
zoals hiervoor beschreven. De natuurlijke frequentie van de laser
wordt tevens in sommige gevallen aangegeven, Zoals blijkt uit
tabel A levert in sommige gevallen de verdubbelde frequentie
de gewenste fotonfrequentie voor gebruik metÏïFg.ïïiteraardkunnen
de lasers hetzij continu in werking worden gesteld of kunnen zij
gepulseerd worden waarbij hun bundels al of niet scherp gesteld
kunnen worden teneinde elke gewenste fotonintensiteit te leveren.
Een tabel soortgelijk aan tabel A kan worden samengesteld voor
de vibronische energieniveauveranderingen vanÏïFg.In een dergelijk geval moet de' laser worden gekozen teneinde uiteindelijk
een protonfrequentie te leveren die overeenkomt met a e gewenste
vibronisch energie-niveauveranderingen.
Naast de C1F, CO, CQ2, S02, BrF, 3Br, CS, BF, FgO,
ClgO, OsO^, BC1, SCP, OCS, ïï20 en HF-lasers weergegeven in
tabel A kunnen tevens lasers als DF, 12, NO,ÏÏC1,CSg,, H2Se,
HCN, N20, NHj, BCI3, SFg,ÏïFg,en andere moleculaire lasers
alsmede argonionen, kryptonionen, xenonionen, jodium, kleurstof,
en andere lasers worden gebruikt. De bepaalde fotonfrequentie-
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uitgang, hetzij niet-verdUbbeld, verdubbeld, verschoven of
afgestemd op elk van de2e: lasers kan hetzij rechtstreeks worden
gebruikt teneinde de selectieve excitatie van het voorafbepaalde isotoopmolecuul dat in de reactiekamer 12 of 12' aanwezig
is, te leveren óf indireót na frequentieverschuiving door middel
van het omzettingskristal J2 en de idler stralingsbron 4»
De keuze van de bepaalde laser en de bepaalde frequentielijn
of lijnen van die laser zullen uiteraard afhangen van de door
fotonen opgewekte rovibratie of vibronische energie-overgangen
van het in de reactiekamer 12 of 12' aanwezige mengsel van
chemische identieke maar isotopische verschillnnde moleculen
Op soortgelijke wijze zal het filtergas of materiaal tevens
worden gekozen teneinde fotonen geassocieerd met de energieabsorptie van de andere chemisch identieke maar isotopisch verschillende moleculen praktisch geheel te verwijderen of te
onderdrukken zodat de bundel van gefilterde fotonen vrijwel
zuiver is wat betreft fotonen met een energie in de frequenties
dië overeenkomen met sterke overgangen van de voorafbepaalde
isotopische moleculen en zwakke of geen overgangen van de
andere isotopische moleculen.
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Laser type

TABEL A
Benaderde centrale

Cen ,rale frequentie

(laserovergang)

frequentie of gebied

van UPg rovibratie

van laserlijnfre-

absorptie band

quenties (cm"'')

(cm"1)

co 2 ( Ü

920 - 989

953,6(^

0Sp

1120-1l60(gesti-

1157

h^)
+

muleerde Raman)

10

so.

610-650

624,4 C ^ 5 >

Hg/ (rotatielijn)

302.76

624,4 (

verdubbel 605.52

15

F 2 0 ( J 3 -4- \/2)

600-640

624,4 ( 1/5)

ci2o

620-660

624,4 (v>3)

0s04 (/ 1

620-660

624,4

1150-1 00

1157 (

580-624

624,4 ( v/5)

692,5

676,6 ( v/J+ j/4 - i/6)

)

(V5)

018c12s36

( U^/,)
HCP
HP (5°/o H2-95/O 012*4)
(rotatielijnen)

of ( 'Jz +

20

CO

1850-1990

1870 ( 3^3)

CS

1050-1200

1157 ( / 2 + J^)

610 - 670

624,4 ( v/3)

C1 F

600 -650

624,4 (i/3)

C157F

600-650

624,4 ( 1^3)

Br79F

530-630
530-630

624,4 ( ^3)
624,4 ( v>5)

1150-1300

1292(

BC1
55

25

B

1(

V

9

10

11

B P ; B 'F

1157 (^o +

Verhitte SFg gepompt
30

+

door 10,6 um C0g
laser fotonen

(a

+»h
*

{

•
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623 - 640

624,4 ( ^3)

;
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vervolg tabels
COg gepompt door 7 >78
um laser fotonen

600 - 630

624,4( ^

of elektrische
ontlading

3E

De meesteÏïFgbanden strekken zich uit over een gebied
-1

van ongeveer -10 cm

tot ongeveer + 10 cm

-1

vanaf de

centrale frequentie.
Als boven opgemerkt is een van de hoofdtoepassingen
235
van de uitvinding het in grotese mate verrijken van ïï dan
voor het in de natuur voorkomende uranium het geval is. De
uitvinding is echter niet beperkt tot het gebruik van uraniumhexaf luoride als het mengsel van chemisch identieke maar
isotopisch verschillende moleculen, ^erder kunnen vele
andere uraniumverbindingen met voordeel worden gebruikt teneinde
235
het verrijkte ïï te leveren. In sommige toepassingen is m
het algemeen gevonden dat het voordelig is te werken met
ureaniumbevattende moleculen waarin alle atoomtypen met
uitzondering van ureanium monoisotoop zijn. Mono-isotopische
elementen zijn uiteraard die waarin slechts éln stabiel
isotoop in de natuur bestaat. Aldus zullen de isotopische verschillen worden geleverd
door
235
238 de verschillende isotopen van
uranium, nl. het ïï - en ïï . Verder is het in het algemeen
voordelig een uraniumhoudende moleculaire verbinding met een
laag smeltpunt en een laag kookpunt te hebben zodat deze
als een fluidum kan worden gehandhaafd, d.w.z. in de vloeibare
6f gasvöïmigë toéstaiid met de mogelijkheid het rsactieprodukt

in eên gemakkelijk isoleerbare toestand te verkrijgen, zoals
een verschillende chemische toestand, die door differentieel
uitvrizen of destillatie uit het oorspronkelijke reactiemengssl
kan worden afgescheideh, of een verschillende fysische toestand,
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zoals de vaste toestand jte uit het reactantgasmengsel zal
neerslaan en aldus daarujt wordt afgescheiden. Lage verkteraperaturen zijn in het algomeen gewenst vanwo^e de vorbfedint?
van de spectrale absorpt.'isli jnen en banden als bovenbeschreven.
Verder is gevonden dat teneinde grote isotopenverschuivingen in de frequentie van de fotonabsorptiebanden
tussen deÏÏ235bevattend» moleculen en deÏÏ238bevattende
moleculen te verkrijgen de gecombineerde massa van de andere
binnen de moleculen aanwezige atomen zo hoog mogelijk moet zijn.
Bij gevolg is naastÏïFggevonden dat b.v. de moleculen van
UClgïïBrgyÏÏF5CI,ÏÏF51»ÏÏF^Br,ÏÏI^ïïCl^ïïl^,ÏÏI2F2,ÏÏCIF^,ÏÏIFy
ÏïFg,ïïSg,ïï(BH^)^,uraniumfosfiden, uraniumarseniden, uraniuraat\U mond den» urnnittumeleniden» urawtum't»?) HhM.Iph,
uraniumhalogeniden anders dan de reeds vermelde tevens moleculen
zijn die met voordeel gebruikt kunnen worden in de werkwijze van
de uitvinding voor het afscheiden van de ÏÏ -bevattende mole- •
culen uit dêïï2^Ö-bevattendemoleculen.
Tevens kunnen bepaalde andere elementen naast
uranium evenzo goed in de werkwijze van de uitvinding worden
toegepast teneinde een scheiding van een of meer van een voorafbepaald isotopisch molecuul uit een mengsel van chemische identieke maar isotopisch verschillende moleculen te verkrijgen. B.v.
rangschikt tabel B de elementen , de moleculen en isotopen daarvan
die afgescheiden kunnen worden teneinde een verrijking van dat
isotoop volgens de principes van de uitvinding te bereiken,
ïïiteraard kunnen vele andere isotopen naast die weergegeven
in tabel B worden gescheiden volgens de principes van de uitvinding . In het bijzonder kunnen elk ander hexafluoride XFg,
zoals SFg, SeFg, TeFg, TcFg, RuFg, HhFg, W { 1 OsF^, V W f i irpïy,
XeF6 on ^rFg, waur ho t yuwomj t. ia d«j Y'.Tn'.ih 1.1 I o/i'!« 1 rj», ?,r»
van het atoom X te scheiden, gemakkelijk volgens de hier beschreven methoden worden gehanteerd.
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TABEL B

Element

Molecuul

Isotopen

Chloor

cifj c n y

Koper (Cu)

Cul; CuNj

CU-63;CU-65

Gallium (Ga)

GSI-7 5 GslCX?
3
3
BrF; BrF,;BrFc
3
5
MoP/-

Ga-69; Ga-71

Broom (Br)
Molybdeen (Mo)

ci2o?

Cl-35

Br-79; Br-81
(Mo-92; MO-94;MO
95
(MO-96;MO-97?
Mo-98; Mo-100)

Zilver (Ag)

A gEj

Antimoon (Sb)

SbFj;SbF^; ShHJ

Sb-121;Sb-• 123

Lanthanium (La)

Lal^; LaFj

La» 13 8;La-•139

Euproim(Eu)

EUI 2

Eu-151 ;Eu-• 153

Rhenium (Re)

RePg

Re-185;Re-•187

Iridium (Ir)

IrF6

Thallium (Tl)

TIF; TINOj

Ir-191jlr-'193
Tl-203;Ti- 205

Plutonium (Pu)

PuF^

Pu- 236;Pu-238;
Pu- 239;Pu-24P?
Pu-241;Pu- 242

Hoewel waterstofchloride in het bovengegeven voorbeeld gebruikt is .als het chemische reactieve middel dat een
chemische reactie aangaat metÏÏFg,kunnen vele andere chemisch
reactieve middelen tevens worden gebruikt. B.v. kunnen HBr,
HI, H2, I 2 , Cl2, Br2, NH^, CH^, verschillende gasvormige koolwaterstoffen en He, Ne, Ar, Kr, Xe, N2, O2 gebruikt worden in
'plaats van HCl, afzonderlijk of in elke combinatie teneinde de
gewenste reactie van het TJFg te bevorderen, of de reactie van
andere isotopische verbindingen in uitvoeringsvormen waarbij
gebruik wordt gemaakt van gasvormige halogenideverbindingen
of andere gasvormige verbindingen van andere te scheiden isotoper
zoals die weergegeven in tabel B te bevorderen.
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B.v. kunnen de volgende isotoop-selectieve lasergeïnduceerde reacties tevens een economische werkwijze opleveren
voor het scheiden van isotopen van uranium:
UF**

+ H2

. 2ÏÏF6 **

+ 2HF
+ H 2 —2>2UF 5

(4)
+ 2 HF .....

' (5)

In deze reacties, wordt vast ÏÏF^ of UF^ zodanig neergeslagen dat het neergeslagen UF/ of UF,- hetzij verrijkt of uit5
235
geput is in U
. De isotoop-selectieve laserexcitatie en reactie
wordt in dit geval bereikt door zodanig pulseren en scherpstellen
van de invallende laserbundels dat multifoton-absorptie wordt
bevorderd. Het hoge geëxciteerde UFg (UFg** ) wordt botsingsgewijze gedissocieerd door Hg dat tegelijkertijd de ontstaande
F-atomen verwijdert door daarmede te reageren. Gewoonlijk zullen
lichte moleculen, zoals H2, het beste dergelijke dissociaties van
hoog geëxciteerde UFg moleculen bevorderen.
Zowel het middel alsmede de bijzondere isotopische
halogenideverbinding waarmee het middel significant moet reageren,
of waarvan het de 'chemische reactie moet bevorderen wanneer de
halogenideverbinding in de geëxciteerde toestand is, bepaalt de
druk en de temperatuur waarbij de halogenideverbinding en het
chemisch reactieve middel in reactiekamer 12 of 12' worden gemengd
De druk en de temperatuur van het mengsel in kamer 12 of 12'
wordt zodanig gekozen dat praktisch geen chemische reactie van de
halogenideverbinding en het reactieve middel in het beginmengsel
kan ontstaan, waarbij de reactie alleen plaatsvindt nadat de
halogenideverbinding door laserbestaling is aangeslagen. Aldus
moeten bij het kiezen van bepaalde combinaties van isotopische
verbindingen en reactieve middelen, gedetailleerde chemische
reactie kineticaparameters voor de paren reactanten bekend zijn
teneinde de optimale mengdrukken en temperaturen te bepalen.
In sommige toepassingen kunnen zowel het isotopische molecuul
waarvan de isotopen moeten worden afgescheiden en de chemische
coreactant door de laser worden geëxciteerd, elk door dezelfde
laser of door twee verschillende lasers. De door lasers ge-
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exciteerde chemische coreactant mag echter niet in staat zijn
significant te reageren met niet-laser geëxciteerde isotopische
moleculen, anders zal de isotopenscheiding niet goed zijn»
Yoor een doelmatige isotopenscheiding is het
belangrijk dat de vibratie-tot-translatie (YY) en de vibratievibratie (YV) relaxatiesnelheden van de door laser-aangeslagen
vibratietoestanden langzaam zijn in vergelijking met de chemische
reactiesnelheid waarmee het gewenst isotoop wordt verwijderd.
YoorÏÏFgis b.v, experimenteel gevonden dat de botsings YT en YY
de-excitatie-intensiteiten van de

10

^ vibratie van UFg voldoende

langzaam zijn ên dat de bevordering van een reactie van TJFg met
K

HOI onder vorming van ÜFgCl voldoende snel kan worden uitgevoerd,
waardoor het quantumrendement van de laser-geexciteerde fotochemische reactie:'üF* ( j) + HOI - — ^ UF^Cl -f HF

15

bij kamertemperatuur ongeveer 25fó is.

(6)

Soortgelijke omstandigheden

overheersen voor andere isotopische moleculen bij gebruik van
andere chemische' reactanten.
In de hiervoor gegeven voorbeelden werden in hoofdzaak
zuivere rovibratie excitaties vanÏÏFgen.andere isotopische ver20

bindingen beschouwd. Een vibronische excitatie'van ÜFg echter d.w.
z, een excitatie waarin er zowel een verandering in de elektronentoestand als in' de vibratietoestand is kunnen soms tevens worden
beschouwd. Yoorbeelden zijn deÏÏFgvibronische excitatie-absorptieof emissiebanden gecentreerd bij een frequentie van bij benadering

'25

27.410 cm"1, 27-490 cm"1 en 28-415 cm"1, in het nabije ultraviolet. Lasers met uitgangssignalen in deze banden zijn de xenon-1

ionenlaser die een frequentie uitzendt van 27.400 cm

en de

-1

argonionenlaser die een frequentie van 27.485 cm
quentie van 28.465 cm
30

en een fre-

uitzendt. Op soortgelijke wijze kunnen

de krypton-ionen laseremissies bij een frequentie van 28.480 cm
en 28,000 cm

tevens worden gebruikt in verband met de excitatie

van
de TJFg vibronische
absorptiebanden gecentreerd om 28-415
-1
-1
cm

en 28-080 cm

. Tenslotte kunnen stelbare kleurstof en

jodiumlasers of edel gas lasers worden gebruikt waarvan de
frequenties kunnen worden afgestemd in het ultra-violette
absorptiespectrum van UFg.
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Beschrijving vi.a een isotopenscheidingsinstallatle
vo or do verri .1 klns: van ur ar) 1 umi r-ot'p p^n
Fig. 6 geeft ee;i schematisch stroming'a dia gram voor
een uraniumlaserisotoopschsidingsfabriek die in het algemeen
wordt aangeduid als 99 en werkt volgens de principes van de
uitvinding. De fabriek is :.n staat in één trap natuurlijke
radium te verrijken van de in de natuur voorkomende 0,7 i<> tot een
gebied tussen 2,5 en 7

(verrijkingsfaktor bij benadering 4 tot

10) of meer, tegen kosten die geschat worden op 100 tot 1000 keer
minder dan de kosten die men maakt voor het bereiken van een
dergelijk gebied van verrijkingsfaktoren in een diffusie-installatie die b.v. gebruik maakt van de diffusie-werkwijze. NatuurlijkeÏÏFgin gas vormige toestand uit tank 100 wordt gemengd met
gasvormige HOI uit reservoir 102 in een mengtank 104 waaruit het
wordt gepompt door pomp 106, via een afsluitklep 108 in een
reactiekamer 110 door een verzamelleiding 112. Seactiekamer
110 is voorzien van een geschikt venster 114 voor het doorlaten
van de gewenste laserstraling die in kamer 110 door het voor237
235
gekozen isotopische molecuul, hetzij ïï ^'Fg of ÏÏ Fg, afhankelijk van de frequentieinhoud van de laserfotonen worden geabsora
beerd.
Een orgaan 118 voor", het produceren van laserfotonen
bij een frequentie die overeenkomt
met238
hoge isotopische
235
absorptieverhoudingen van ïï F^ tot ïï Fg of desgewenst
238
235
ïï Fg tot ïï Fg is boven beschreven.
De voorkeurslaser is een C1F, BF, OCS, CS. CS2, CO
of COg laser, ais boven beschreven, terwijl het voorkeursreactiemengselÏÏFgmet HC1 is in een moleverhouding tussen 1/20
en

waarbij een typerende molverhouding van het mengsel

ïïFg/HCl 1/4 is. In'plaats van HC1 kunnen de halogeniden HBr of
EI tevens worden gebruikt» Een typerende totale druk van het
ÏÏF./HCI
mengsel is 2 Torr terwijl de temperatuur typerend 235 K
is. Drukken en temperaturen boven en beneden deze waarden
kunnen echter volgens de voornoemde principes worden gekozen
en zij kunnen tevens voor een doeltreffende scheiding worden
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gebruikt. De nominale 2 ï'orr druk en het 255 K temperatuurgebied van het gasmengsel kunnen worden verkregen volgens
standaardmiddelen die in; de chemische procesindustrie toegepast worden, zoals afkoeling, uitzetting uit een mondstuk
enz. juist vóór het inlaten van het mengsel in kamer 110,
Bij laserbestraling van het UFg/HCl mengsel in
kamer 110 vinden de volgend e chemische reacties plaats:
U 2 5 5 Pg

(

5)

+ HCl

*IT 255 F 6 C1 + HF( V= 0,1 of 2)

U 2 5 8 P 6 S ( j) + HCl—^ïï258PéCl + HP(v=0, 1 of2)

(j)

(8)

met een typerend kwantumrendement van ca. 25$ bij de nominale
druk van 2 Torr en de temperatuur van 235°K. Aangezien de
absorptiegraad van laserfotonen door het voorgekozen isotoop
235
/
238
U
Fg (of ïï Fg indien deze benadering wordt gekozen) hoger
is, zal de isotopenverhouding ïï255F,Cl/ïï258F5Cl (of ïï258FRCl/
235
\
ïï ^P^Cl) groter zijn dan de oorspronkelijke isotopenverhouding
ïï255Pg/ïï258Pg (of ïï258Pg/ïï235Pg) van het mengsel in mengtank 104.
Een typerende verblijftijd van het mengsel voor een C1P laser
bestraling met 1000 Watt door een kamer 110 met een straal van
35 cm en een lengte van 5 mtr. is ongeveer 0,024 sec. Voor
bestraling met een CO laser bij 1 kilowatt door een kamer 110
met een straal van 35 c® en een lengte van 280 mtr. kan de verblijftijd typerend 29 sec. zijn, terwijl bestraling met een COglaser door een kamer 110, 420 mtr. lang en met een diameter van
35 cm typerend een verblijftijd van 198 sec. vereist. Hogere
of lagere verblijftijden, onder toepassing van verschillende
laserenergieniveau's en/of twee of meer lasers en/of verschillende werkdrukken en temperaturen met andere diameters en lengtes
van de kamer kunnen tevens met voordeel worden toegepast.
Een typerende opstelling 130 die gebruik maakt van
twee 500 Watt C1F, BP, 0CS, CS, CS2, CO, C02 lasers 132 of 134,
één aan elk uiteinde 136 en 138, van een kamer 140 met een dwarsdoorsnede van 1000 cm2 via vensters 114' en 114'' wordl! weergegeven in figuur 7- Indien een C1P laser wordt gebruikt in de
opstelling van figuur 7 zijn de typerende procesparameters als-
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volgti
ÏïFg toevoersnelheid door inlaatverdeelleiding 142 = 0,21 mol/
sec? reactiekamerlengte = 5 mtr.;ÏÏFg-druk= 0, 12 Torr;
temperatuur » 210°K, verblijftijd = 0,024 sec. Indien in
plaats daarvan een CO-laser wordt gebruikt, is deïïFgtoevoersnelheid 0,07 mol/sec. en zijn de reactiekamer-parameters:
lengte - 280 mtr;ÏïFgdruk^0,95 Torr; temperatuur = 235°X;
verblijftijd r^ 29 sec»
Tenslotte is in het geval dat een C0^ laser wordt
toegepast, deÏïFgtoevoersnelheid 0,14 mol/sec., terwijl de
de reactiekamerparameters zijn: lengte = 420 mtr; ïïFg-druk
= 10 Torr; temperatuur = 265°K; verblijftijd & 198 sec. Steeds
is de''doorsnede" genomen ais ongêveer 10 fo, d.w.z. dat de verhouding geproduceerdeÏÏF^Clten opzichte van de ïïFg-toevoer
bij benadering 0,1 is. Een molverhöuding van 4 voor HCl/ïïFg
wordt als nominaal aangenomen, maar elke verhouding tussen
1 en 10 kan gebruikt worden.
Voor de C1F laser kan een effectieve verrijkingsfaktor van ongeveer 6 worden verkregen met behulp van de Q-rand
spectraal uitvoering, terwijl een faktor van ongeveer 10
tot 15 verkregen kan worden indien de lijn-steun-techniek
wordt toegepast voor de

band als bovenbeschreven. 7oor de

CO- en C02~lasers blijken Q-rand uitvoeringen momenteel de
meeste belofte in te houden. Een effektieve verrijkingsfaktor
van bij benadering 3,5 kan worden verkregen wanneer de C0laser werkt op de

3^3 band vanÏïFgen een faktor van ongeveer

1,5 is mogelijk indien de 002-laser wordt gebruikt, werkende
op de

(^3 + V^ + l/g) band.
Aangezien de gasstroomsnelheden voor het geval van

de C1F laser gematigd hoog zijn (verblijftijd 0,024 sec.) wordt
§e& a&fïêSê eprtslliag 150 we®a?pg®ven in figuur S di® tevens kan

worden gebruikt. In de opstelling 150-is ër minder "hold-up"
lengte en zijn lagere stroomsnelheden mogelijk. Opstelling 135
weergegeven in figuur 8 maakt gebruik van twee 500 Watt C1F
lasers, 152 en 154* Een 20 mtr lange bij 2 mtr. brede bij 25 cm
hoge reactiekamer 156 wordt toegepast waarin de ClF-laser-
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straling wordt geïntroduceerd door een reeks vensters 158 in de
zijwanden van de kamer ,156. De UFg toevoersnelheid in kamer
156 uit het bovenste ve',?deikamer 160 voor de opstelling weergegeven in figuur 8 is opnieuw bij benadering 0,2 mol/sec, terwijl
de verblijftijd bij ber.adering 1,6 sec, is. De toename in
de verblijftijd die meb de opstelling van fig. 8 bereikbaar is
ten opzichte van de waarde van 0,24 sec, vereist in de buisvormige opstelling in fig. 7 maakt lagere pompsnelheden mogelijk
en aldus kan een goedkopere pompinstallatie worden gerealiseerd.
Deze winst wordt echter ten dele gecompenseerd door de kosten
van een extra reeks bundelsplitsers 162 en vensters 158. In de
praktijk zal de keuze tussen de opstellingen 130 van fig. 7 en
150 van figuur 8 afhangen van een economische waarderingsstudie
tussen de twee kostenfaktoren.
Onder verwijzing naar fig. 6 zal in bedrijf,
nadat de laeer-opgewekte isotopische specifieke reactie in
reactiekamer 110 heeft plaatsgevonden, de uitgaande stroom
gassen in de uitlaatverdeeleiding 113 samengesteld zijn uit
een mengsel van gassen met een typerende samenstelling van
78?S HCl, 2 $ HF, 1 SfoïïFgen 2 $ UP,-Cl. Indien de laser in
werking zou worden gesteld bij een frequentie waar de isotopische

(Tot235
c
is, zal het
Oö
niet-omgezetteïïFgworden verrijkt in ïï en hetÏÏF^CIzal
absorptie-doorsnedeverhouding

worden verarmd, terwijl indien de verhouding ^ ^ / p j g

1 is,

het reactieproduktÏÏF^Clverrijkt zal worden in ïï2* en het
UP^ verarmd zal worden. Indien het toevoermateriaal natuurlijk
235

uranium is (0j7

ïï

)> hebben uitvoeringen m e t ^ ^ / ^ j g 7 1

gewoonlijk de voorkeur, aangezien een hogere effektieve verrijkingsfaktor vekkregen kan worden voor praktische waarden van
de "doorsnede" 0 ( 9 =

(produktïïPcjCl)/(toevoerÏÏF6))in een

continue werkwijze.
Het verwerkte gasmengsel van HCl/HF/ïïP6/ïïF^Cl
wordt eerst samengeperst in compressor 180 tot een dr^ak van
ongeveer 745 Torr en een temperatuur van 350°K en daarna gepasseerd door een differentiele uitvriessectie 181 samengesteld
uit een reeks van uitvrieskamers 182 en 182', 184 en 184' en
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186 en 186', waarin elk van de vier componenten wordt verwijderd door differentieel uitvriezen, waarbij de noodzakelijke leidingen, kleppen.: pompen e.d.voor een passende onderlinge verbinding worden voorzien, zoals weergegeven in figuur
6. Dit is mogelijk aangezien elk van de vier gassen een verschillende dampdruk versus temperatuurkromme heeft. In figuur
6 wordt eerst UF^Cl dat de laagste dampdruk heeft uitgevroren
in kamer 182 of 182' bij een temperatuur van bij benadering
295°K en een totale druk van 472 Torr. Twee UF^Cl-uitvrieskamers 182 en 182' worden weergegeven in figuur 6 en deze
laten met tussenpozen de verzameling van het UF^Cl-produkt
toem terwijl de laserisotopenscheiding zonder onderbreking
voort kan gaan. Terwijl b.v. uit één UF^Cl-uitvrieskamer verzameld UF^Cl-jsrodukt wordt verwijderd (door verhitten en wegpompen) wordt in de andere UF^Cl-üitvrieskamer 182' versus UF^Clpródukt verzameld.
De achterblijvende gassen, UFg , Hel, en HF kunnen
niet in de kamers 182 en 182' uitgevroren worden aangezien
hun deeldruklcen ver beneden hun dampdrukken bij 295°K zijn.
Aldus worden zij door de UF^Cl verzamelkamers 182 of 182'
gepompt en geleid' naar de- kamers 184 of 184', waar het eerstvolgende minst vluchtige gas, nl. UFg wordt uitgevroren bij
een temperatuur van bij-'benadering 222°K. Zoals weergegeven in
fig, 6 kan, indien een grotere verrijking gewenst is, het UFg,
HC1 en HF mengsel gedeeltelijk of totaal worden teruggevoerd naar
de mengkamer en opnieuw worden onderworpen aan laserbestraling
in kamer 110. In vele toepassingen echter is slechts een ééntraps-verrijking nodig, of wordt een verdere verrijking uitgevoerd in een aansluitende trap, verwijderd van de procesinstallatie weergegeven in figuur 6, in welk geval deze reflux"bshaadeling niet nodig is, In figuur 6 worden weer twee kamers
184 en 184' weergegeven die continue iiitvoeringen en tussentijdse
verwijdering van uitgevroren UFg mogelijk maken.

1

De gassen HF en HC1 zijn nog in onverzadigde toestand in kamers 184 of 184' en worden aldus verder gepompt naar
kamers 186 of 186', waarin HF wordt uitgevroren bij een tempera-
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tuur van ongeveer 17*5°'>« Opnieuw zijn twee kamers 186 en 186'
voorzien teneinde continue uitvoeringen mogelijk te maken,
terwijl HP uit de andere verzamelkamer wordt verwijderd en
gezuiverd. Het achterblijvende HCl wordt tenslotte gerecirculeerd
5

naar de HCl tank 102 voor heigebruik in de kringloop.
HetÏÏF5C1verzameld in kamer 182 of 182' is-ver235

armd aan IJ

indien de uitvoering wordt gekozen bij de om-

standigheid dat ö^^g/ ^"235 '> ^

^^

ket ÜE5CI

worden teryggevormd in een reformer 189 teneinde verarmde ïï,
10

F2 en Cl^ naar behoefte terug te winnen teneinde de totale
bewerkingen van de uraniumverrijkingsinstalltie in evenwicht te
brengen. Indien het gekozen werkpunt het punt is waar f 0X JCTozo
z>1 is, wordt daarentegen hetÏÏF^Clverrijkt aan

ïï

en kan

worden getransporteerd naar een brandstofvervaardigingsfabriek
15

als weergegeven bij 193- Het Fg en Cl2 kunnen dan in de brandstoffabriek worden teruggewonnen en naar de verrijkingsfabriek
voor hergebruik.teruggezonden.
Yoor hetÏïFgverzameld in kamers 184 en 184'
geldt het omgekeerde, D.w.z. indien het werkpunt zo wordt gekozen

20

datiö^g/

^ 1 is»

hetÏïFgverrijkt worden aan ïï2^ en in

dat geval wordt het produkt getransporteerd naar een brandstoffabriek. Indien het werkpunt zodanig is dat
(T^g > 1 is
n
zal hetÏïFgverzameld in kamers 184 e 184' verarmd zijn aan ,
235
ïï en dit materiaal zal het "residu" van de verrijkingsbehandeling
25

voorstellen. Het HF verzameld in kamers 186 en 186' kan worden
gezonden naar deÏÏF^Clreformer of naar een brandstofelement vervaardigingstrap waar het gebruikt kan worden voor het winnen van
C1 afval teneinde recirculatie-HCl te leveren. .

30
J
u

Een centrale koelinstallatie 188 kan worden toedie 0gebruik maakt van de koelmiddelen CF,(ï .
=
*
'
vriespunt
146°K),
.
,= 214°K)'Freon-22 (T
.
r
v
'' Kuleen - 1J1
^ -(Tv vriespunt
vriespunt
233°K)

Ggepast,

en water teneinde de verschillende vrieseenheden als
weergegeven in fig. 6 te bedienen.
In figuur 9 wordt een andere uitvoeringsvorm,
35

die in het algemeen wordt aangeduid met 190, van een verwerkingsfabriek volgens de principes van de uitvinding weergegeven,
w
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waarin de reactieprodukten ÏÏF^ (of UF^) + HF +

CX2 gevormd

kunnen worden naast of in plaats van UF^Cl in reactiekamer 1J2,
die soortgelijk kan zijn aan kamer 10, met uitzondering van
de aanwezigheid van een extra chemisch actief middel van het
type dat niet wordt verbruikt, in de vorm van draden, ringen,
kralen of schilfers zoals wee gegeven in de reactiekamers
192a, 192b en 192c weergegeven in figuur 10 die oppervlakkatalytisch platina, kobalt, nikkel, aluminiumoxide, magnesiumoxide, siliciumoxide en dergelijke of een gasvormig middel zoals
Hg of He bevatten, die de vorming van vast UF^ (ofÏÏF^,)bevorderen
in plaats van alleen het produkt IJF^Cl + HF, als bovenbeschreven
voor de reactie van laser-geëxciteerdeÏïFgmet HC1.
Figuur 10 illustreert verschillende opstellingen
voor het benutten van een oppervlakte-katalysator in een reactiekamer ter bevordering van de vorming van vastïïF^of ÏÏF5. Reactiekamer 192a, die in de uitvoeringsvorm 190 weergegeven in fig. 9
gebruikt kan worden als de reactiekamer 192, wordt voorzien van
een spiraaldraad-katalysator 192a' . De spiraaldraadkatalysator
192a'kan worden samengesteld uit de als bovenbeschreven vaste
katalysatoren en heeft een as 192a' waarlangs de laserbundel
wordt gericht zodat daarmede geen interferentie optreedt.
Reactiekamer 192b kan tevens gebruikt worden als
reactiekamer 192 weergegeven in figuur 9 en worden voorzien van
een veelvoud van ringelementen 220 op onderlinge ruimtelijke
afstanden. Eijk ringelement 220 is samengesteld uit een kraalhoudende draad 222 met een veelvoud van daaraan gekoppelde
kralen 224» De kralen 224 kunnen gemaakt worden uit de bovenbeschreven vaste katalysatoren. De ringelementen 220 worden
in hun ruimtelijke .configuratie ondersteund binnen de kamer 192b
dar zich longitudinaal uitstrekkende draadsteunmiddelen 2 26.
Ue laserbundel wordt langs de as 192b' gericht vrij van interferentie met de ringelementen 220 of draagmiddelen 226.
De reactiekamer 192c kan tevens worajen gebruikt als de reactiekamer 192 weergegeven in fig. 9 en worden
voorzien van een halfcirkelvormige, dubbelwandig orgaan 228
dat een ringvormige ruimte 230 tussen de wanden 252 en 234
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afbakent. Wanden 232"en ;34 zijn vervaardigd uit een zeef- of
schermachtig materiaal ej. bevat een veelvoud van katalysatorschilfers 236 in de ringvormige ruimte 230, zoals geïllustreerd
in figuur 11. De sohilfe::-s 236 kunnen worden gefabriceerd uit de
als bovenbeschreven katalysatoren en de laserbundel wordt langs
de as 238 gericht zo nder orgaan 228 te raken.
In bepaalde uitvoeringsvormen wordt het tussenprodukt IJF5CI in het geheel niet gevormd en vervangt Hg het
HCl in tank 193 geheel. In andere uitvoeringsvormen wordt een
H2/HC1 mengsel in tank 193 gebruikt in plaats van^ zuiver HCl.
Excitatie wordt geleverd door lasers 194 en/of 196, die soortgelijk zijn aan lasers 118, 132 en 134 als bovenbeschreven. Natuurlijke UFg wórdt toegevoerd aan kamer 192 uit tank 191. Het uiteindelijk in kamer 192 gevormde UF5 is niet-vluchtig en slaat
neer in de reactiekamer 192 evenals elk UF,, of andere vaste
4
reduktieprodukt die gevormd kunnen worden. De overblijvende
vluchtige componenten ÜF6, HCl, HE, C12 en elk restant UF5CI
(indien aanwezig) worden weggepompt en gewonnen in een differentiële uitvriessectie 196, soortgelijk aan sectie 181 weergegeven in figuur 6. UFg (en UF5C1 indien aanwezig) worden
uitgevroren en in kamers 198 en 198' verwijderd bij T = 235°K;
HF wordt verzameld in kamers 200 of 200' bij T = 175°K en
HCl wordt verwijderd in kamers 202 of 202' bij 1/lfl°If,
Ifet a chtecbli jvondo 01
wo rd t w m r du ohomifioh*»
20
reactor 204 geleid waar het met Hg wordt omgezet onder vorming
van HCl voor recirculatie naar kamer 193» Als weergegeven in
figuur 9 kan het Hg voor deze HCl winningsreactie worden verkregen lit cel 206, waarin HF, verzameld in kamers 200 of 200'
in een elektrolytische cel wordt omgezet met KF onder vorming
van Hg en Fg. Het in cel 200 geproduceerde Fgwordt naar de opslagtank 195 gestuurd.
In uitvoeringsvormen waarin in het geheel geen
HCl wordt gebruikt en slechts zuiver Hg wordt toegepast zal
uiteraard geen Clg worden gevormd. De HCl-verwijdering via
uitvrieseenheden 202 of 202' wordt in dit geval weggelaten
en in plaats van Cl? naar eenheid 204 te recironloren wordt
ÏÏ2~gas naar kamer 193 gerecirculeerd.
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Ter verwijdering van het vaste ÏÏF5, ÏÏF^, of
andere vasteÏÏFg-geredtbeerdeprodukten die in reactiekamer
192 zijn neergeslagen, iordt de laserisotoop scheidingsbehandeling intermit terend stopgezet en F 2 ui't
5

195

toegelaten in kamer 192'voor het bij enigszins verhoogde
temperaturen herfluorer-n vanÏÏF5,ÏÏF^of andere UFg-reduktieprodukten tot gasvormige'ÏïFg»Een uit een opstelling van tien
eenheden 190 kan op een bepaald tijdstip vorden stopgezet
voor b.v. deze terugwinningsbehandeling.

10

Zoals in het systeem 82 van fig. 8 worden twee
uitvrieskamers (198 of 198'f 200 of 200'; 202 of 202') in het
^

systeem 196 voorzien voor de differentiële uitvriestrappen die
ÏÏF6, HF en HC1 verzamelen, Terwijl één kamer wordt gereinigd,
wordt in de ander het produkt verzameld, waardoor een continue

15

uitvoering mogelijk is en waarbij de invoerstromen van de ene
kamer naar de andere omschakelbaar zijn. Opnieuw zal het U5V

verzameld in 198 Of 198' verarmd zijn aan

235
ïï en het ÏÏF^,

ÏÏF4 of andere vasteÏÏFgreduktieprodukt, neergeslagen in 192,
235
zal verrijkt zxjn aan ÏÏ , indien de verhouding v an de
20

absorptiedoorshedenCf

(f g voor de laser-opgewekte reactie-

werkwijze als eerder beschreven > 1 is, terwijl daarentegen
hetÏïFgverzameld in 198 of 198' verrijkt
235 zal zijn en het
neerslag in 192 verarmd zal zijn aan ïï ' indien de omgekeerde
verhouding Ö"g/
25

,>1 is.

ïïiteraard

dienen alle aangegeven procesparame ters

slechts ter illustratie en gelijkwaardige of betere verrijkingsbehandelingen kunnen bereikt worden met enigszins gotoodifioeerde
waarden van dö boh&ncloliflf.öparu/rKj tor/i 0/1/0I «mi i w/A

</omo<if ..

ficeerde stroomschema's, De getoonde schema's kunnen uiteraard
30

eveneens worden toegepast voor de scheiding van isotopen anders
dan uranium. Het hoofdverschil zou zijn dat andere vriestemperaturen gekozen moeten worden in de volgorde van de differentiële
uitvriesbehandelingen teneinde de verschillende produkten te
scheiden, aangezien andere gasvormige verbindingen andere

35

dampdrukken en vriespunten zullen bezitten. Tevens kunnen
andere methoden dan differentieel uitvriezen, zoals oplos-
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middelextraktie, absorptie en andere bekende scheidingstechnieken in de chemische techniek toegepast kunnen worden.
Uit bovenstaande zal men opmerken dat de uitvinding niet alleen een verbeterde werkwijze voor het tot
5

stand brengen van een verrijking van een voorafbepaalde
isotoop in een mate die veel groter is dan die aangetroffen
in een natuurlijke voorkomende element, beoogt, maar tevens
een verbeterd systeem voor het uitvoeren van de werkwijze.

10
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C 0 y C L IT S X K g.
1.

Werkwijze voor het verkrijgen van een voorfifbepaald-

isotoop door het afscheiden van voorafbepaalde isotopische
moleculen van het voorafbepaalde isotoop uit een mengsel van
chemische identieke maar isotopisch verschillende moleculen
teneinde een verhoogde concentratie van de voorafbepaalde
isotopische moleculen te verkrijgen, wnarbij dp iwIpohIph,
die hi»t mengel w m rlumitioh idmiiI^lit» n u w 1 -hiI,m>i .-.^i! vui-schillende moleculen omvatten, foton-induoeerbare overgangen
tussen een lagere moleculaire-energie-toestand van rovibratienivenu' R en. «><*« hoft'tn'c' mol.ti<Hiltt£r«~0ttgVAileioo0i-Hu(l van tvvji
bratieniveau's hebben, waardoor een rovibratie fotonabsorptieband wordt gedefinieerd, en waarbij de moleculen met de hogere
moleculaire energietoestand een voorafbepaalde moleculaire
vibratie hebben, en de genoemde absorptieband van de chemisch
identieke maar isotopisch verschillende moleculen die het voorafbepaalde isotoop bevatten in frequentie is verschoven met
betrekking tot de absorptieband van de andere chemisch identieke
maar isotopisch verschillende moleculen, en de genoemde
absorptieband voorafbepaalde gebieden heeft, waarin de absorptie
doorsnede van de voorafbepaalde isotopische moleculen groter is
dan de absorptiedoorsnede van de andere isotopische moleculen
bij een voorafbepaalde frequentie binnen het voorafbepaalde
gebied, met het kenmerk, dat deze de trappen omvat van:
het opwekken van een fotonenbundel met een frequentie
die overeenkomt met de voorafbepaalde frequentie;
het handhaven van het mengsel van chemisch identieke
maar isotopisch verschillende molton!«sti Oo e*-.i> vooraf-

bo [M/l 1/Uj 'l/'ilk <51) fjyft V'J'J 1-nJ'hniiiui I'In i.tuujvw
het bestralen van het mengsel van ch&ndsch identieke
maar isotopisch verschillende moleculen met fotonen
bij de genoemde voorafbepaalde frequentie teneinde
overgangen van de chemisch identieke maar isotopisch
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verschillende moleculen naar de genoemde hogere
moleculaire energietoestand te veroorzaken, waarhij
de genoemde fotonen een zodanige fluxdichtheid
hebben dat een intensiteit van de genoemde overgangen wordt geleverd die groter is dan de "botsing
de-exeitatie .intensiteit van de voorafbepaalde moleculaire vibratie, waardoor een bezetting van moleculen
met de voorafbepaalde moleculaire vibratie van ce
hogere moleculaire energie-toestand wordt verkregen
die groter is dan de bezetting van de moleculen met

10

de voorafbepaalde moleculaire vibratie van de lagere,
moleculaire energietoestand;
het toevoeren van een chemisch reactief middel aan
het mengsel van chemisch identieke maar isotopisch.

., 15

verschillende moleculen dat met het mengsel een bapaalde gekozen reactie kan aangaan, waarbij het
chemisch reactieve middel esn rsci ctiesnelheid met de
moleculen in de hogere energietoestand met de voorafbepaalde moleculaire vibratie heeft die groter is dan
20

de reactiesnelheid van het middel met de moleculen
in de lagere energietoestand, en deze reactie een
chemische verbinding in een voorafbepaalde fysicochemische toestand oplevert die verschilt van de
fysico-chemische toestand van het mengsel van chemisch
25
identieke maar isotopisch verschillende moleculen
in de genoemde lagere moleculaire energietoestand;
het selectief verwijderen van de geroeide chemische
verbinding; en
30
het selectief winnen van het vooraf bepaalde ieotncr.
2»

Werkwijze \rolgens conclusie 1, met het kenmerk, dat

het voorafbepaalde gebied van de absorptieband een nagenoeg
continue absorptiecontour omvat met een hoge absorptiedocrsnede
in een centraal gedeelte daarvan, en een lage absorptiedoorsnede
kleiner dan de genoemde hoge absorptiedoorsnede op de hellingen
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daarvan, welke isotpische frequentieverschuiving een verschil
oplevert tussen de grootte van de fotonabsorptiedoor snede van
het voorafbepaalde isotpische molecuul en de grootte van de
fotonabsorptiedoorsnedé van de andere isotopische moleculen,
welk verschil bij een voorafbepaalde frequentie groter is op het
genoemde hellingsgedeelte dan in het genoemde centrale gedeelte,
3.

Werkwijze volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat

het mengsel van chemisch identieke maar isotopisch verschillende
moleculen

Vis omvat:

• isotopische moleculen II235£V
de voorafbepaalde
235
238
een mengsel van IJ Fg en U Fg omvatten;
het voorafbepaalde absorptiegebied de omhullende van de
Q-takken van de hete banden omvat;
de voorafbepaalde frequentie een frequentie omvat op
een hellingsdeel van de genoemde Q-takken omhullende tussen het
centrale deel van de Q-takken omhullende en naburig aan het
gebied van de hete R-takken;
235
en de absorptiedoorsnede van IJ Fg groter is dan de
OQO •

absorptiedoo rsnede van U

Fg bij de genoemde voorafbepaalde

frequentie.
4*

Werkwijze volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat

het mengsel van chemisch identieke maar isotopisch verschillende
moleculen UF^
6 omvat:
238
de voorafbepaalde isotopische moleculen IJ Fg een mengsel
235
238
van IJ Fg en U Fg omvatten;
het voorafbepaalde absorptiegebied de omhullende van de
Q-takken van de hete banden omvat;
de voorafbepaalde frequentie een frequentie omvat op
een hellingsdeel.van de Q-takken omhullende tussen het centrale
deel van de absorptieoahullende en naburig aan het gebied van

de ï>-takken ; en
c
238
de absorptiedoorsndde van het IJ F/- groter is, dan de
235
absorptiedoorsnede van IJ Fg bij de voorafbepaalde frequentie.

5.

Werkwijze volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat

de voorafbepaalde frequentie op de genoemde Q-takken-helling
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in deVj absorptieband van UFg is.
6.

Werkwijze volgens conclusie 3, met het kenmerk;

dat de voorafbepaalde frequentie op de Q-takken helling in de
(V-j + Vj) absorptieband van UFg is.
7.

Werkwijze volgens conclusie 3? met het kenmerk,

dat de voorafbepaalde frequentie op de Q-takken helling in
de (

2+

absorptieband van UFg is.

8.

Werkwijze volgens conclusie 3? met het kenmerk,

dat de voorafbepaalde frequentie op de Q-takken helling in de
( ^3 + V^) absorptieband van UFg is.
9.

Werkwijze volgens conclusie 3, met het kenmerk,

dat de voorafbepaalde frequentie op de Q-takken helling in de
3

absorptieband van UFÖ is.

10.

Werkwijze volgens conclusie 3? met het kenmerk,

dat de voorafbepaalde frequentie op de Q-takken helling in de
( /3 + V4
11.

+

1^5) absorptieband van UFg is»
Werkwijze volgens conclusie 4, met het kenmerk,

dat de voorafbepaalde frequentie op de Q-takken helling in de
absorptieband van UF6 is,
13.

Werkwijze volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat

de voorafbepaalde frequentie op de Q-takkenhelling in de

+

^3) absorptieband van IJF g is.
14.

Werkwijze volgens conclusie 4, met het kenmerk,

dat de voorafbepaalde frequentie op de Q-takken in de helling
( ^3 +^5) absorptieband van UFg is.
15.

Werkwijze volgens conclusie 4, met het kenmerk,

dat de voorafbepaalde frequentie op de Q-takkenhelling in de
3 ^3 absorptieband van UFg is»
16.

Werkwijze volgens conclusie 4, met het kenmerk,

dat de voorafbepaalde frequentie op de Q-takkenhelling in de
( ^

17.

+ ^4 + ^g) absorptieband van UFg is.

Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk,

dat de absorptieband tenminste êên continuem dichte hete Q-takken
contour in het centrale deel van de absorptieband omvat met
naburig daaraan gestruktureerde gebieden van hete P-takken en
E-takken die een veelvoud van hoge absorptiepieken en lage

7 615 7 6 7

69

absorptiegaten "bevatten,' waarbij het voorafbepaalde gebied
van de absorptieband de {jestruktureerde gebieden van de hete
P-takken en R-takken omvjt, die de veelvoud van de genoemde hoge
absorptiepieken en lage absorptiegaten bevatten;
welke voorafbepaalde frequentie_een frequentie is,
waarbij tenminste één var de hoge absoèptiepieken van het voorafbepaalde isotopische moleculaire samenvalt met een laag absorpti
gat van de andere isotopische moleculen.
18.

Werkwijze volgens conclusie 17? met het kenmerk,

dat het mengsel van chemisch identieke maar isotopisch verschillende moleculenÏÏFgomvat;
235
dat de voorafbepaalde isoto'pische moleculen ïï Fg
235
238
in een mengsel van ïï Fg en ïï . FgOmvatten;
de voorafbepaalde frequentie in tenminste het gebied
van één van de genoemd e P-takken en R-takken van de ^

absorptie-

band vanÏÏFgis;
235
de absorptiedoorsnede van ïï Fg groter is dan de
absorptie doorsnede van ïï' Fg bij de voorafbepaalde frequentie.
19»

Werkwijze volgens conclusie 17, met het kenmerk,

dat het mengsel van chemische identieke maar isotopisch verschillende moleculenÏÏFgomvat;
238

de voorafbepaalde isotopische moleculen ïï Fg in
235
238
een mengsel van ïï Fg enïï' Fg omvatten;
de voorafbepaalde frequonfcIn in Unmirinhot
van één van de genoemde P-takken en R-takken van de

bied

absorptie-

band vanÏÏFgis en
238
de absQEptigdooisnede van ïï Fr groter is dan

235
de absorptiedoorsnede van ïï Fg bij de voorafbepaalde frequentie.
20.

Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk,

dat de voorafbepaalde moleculaire vibratie de Vvibratie is.
21.

Werkwijze volgens conclusie 5j met het kenmerk,

dat de trap van het opwekken van een fotonenbundel verder de trap
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omvat voor het opwekken van de emissie van fotonen uit een
laser gekozen uit C1F, BrF, BC1, S02, C02 en SFg lasers.
22.

Werkwijze volgens conclusie 11, met het kenmerk,

dat de t ap van het opwekken van een fotonenbundel verder
de trap omvat van het opwekken van de emissie van fotonen uit
een laser gekozen uit C1F, Br F, BC1, S02, C02 en SFg lasers.
23»

Werkwijze volgens conclusie 18, met het kenmerk,

dat de trap van het opwekken van een fotonenbundel verder de
trap omvat van het opwekken van de emissie van fotonen uit
een laser gekozen uit C1F, BrF, BC1, en S02, CO2 en SFg lasers.
24.

Werkwijze volgens conclusie 19» met het kenmerk,

dat de trap van het opwekken van fotonenbundel verder de trap
omvat van het opwekken van een emissie van fotnnen uit een
laser gekozen uit C1F, BrF, BC1, SO2, C02 en SFg lasers.
25.

Werkwijze volgens conclusie 9? met het kenmerk,

dat de trap van het opwekken van een fotonenbundel verder de
trap omvat van het opwekken van de emissie van fotonen van een
CO laser.
26.

Werkwijze volgens conclusie 10, met het kenmerk,

dat de trap van het opwekken van een fotonenbundel verder de trap
omvat van het opwekken van de emissie van fotonen van een CO
laser.
27.

Werkwijze volgens conclusie 10, met het kenmerk,

dat de trap van het opwekken van de fotonenbundel verder de
trap omvat van het opwekken van de emissie van fotonen ui t een
CO2 laser.
28.

Werkwijze vólgens conclusie 16, met het kenmerk,

dat de trap van het opwekken van een fotonenbundel verder de
trap omvat van het opwekken van de emissie van fotonen u i t een
COg laser.
29»

Werkwijze volgens oonolusie 6, met hot kenmerk,

dat de trap van het opwekken van een fotonenbundel verder de
trap omvat van het opwekken van de emissie van fotonemuit een
BF laser.

30.

Werkwijze volgens conclusie "], met het kenmerk,

dat de trap van het opwekken van een fotonenbundel verder de
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trap van het opwekken 'an de emissie van fotonen uit de laser
16 13 34- 18 12 7,2
omvat, gekozen uit de sroep bestaande uit 0

C

S

,0

C

S*' ,

0 1 8 C 1 V 4 , CS en BF lasers.
31.

Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat

de trappen van het selectief verwijderen van de chemische
verbinding en het selectief winnen van het voorafbepaalde isotoop verder de trappen omvatten van het differentieel uitvriezen van de chemische verbinding, de niet-omgezette chemisch
identieke maar isotopisch verschillende moleculen en het
niet-omgezette chemische reactieve middel voor het daaruit
afscheiden van de bestanddelen.
32.

Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk,

dat aan het mengsel van chemisch identieke maar isotopisch
verschillende moleculen het chemisch reactieve middel wordt
toegevoegd in een molverhouding van delen chemische identieke
maar isotopisch verschillende moleculen tot chemisch reactief
middel van 1 : 1 - 1 : 20»
33»

Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk,

dat het chemisch reactieve middel wordt gekozen uit waterstofchloride, waterstofbromide en mengsels van waterstof en
waterstofchloride, waterstof en waterstofbromide, waterstofchloride en waterstofbromide en waterstof, waterstofchloride
en waterstofbromide.
34»

Werkwijze volgens conclusie 32, met het kenmerk,

dat het chemisch reactieve middel wordt gekozen uit waterstofchloride, waterstofbromide en mengsels van waterstof en waterstofchloride, waterstof en waterstofbromide, waterstofchloride en
waterstofbromide en waterstof, waterstofchloride en waterstofbromide .
35.

WerkwijzeTOlgens.conclusie1, met het kenmerk,

dat het mengsel van chemisch identieke maar isotopisch verschillende moleculen ÏïFg omvat, het chemisch reactieve middel
waterstof chloride is, en de chemische reactie een exo'therme
en thermoneutrale reactie vanÏïFgmet waterstofchloride is
waarbij gasvormigeÏÏF5CIen gasvormig HF wordt geproduceerd, •
en waarin het HF in een van grond en geëxciteerde vibratie-
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niveau's is.
36

Werkwijze volgens conclusie 32, met het kenmerk,

dat het mengsel van chemisch identieke maar isotopisch verschillende moleculen UFg omvat, het chemisch reactieve
middel waterstofchloride is en de chemische reactie een
exotherme en thermoneutrale reactie van UFg met waterstofchloride is, waarbij gasvormig UF^Cl en gasvormig HF wordt
geproduceerd en waarin het HF in een van de grond en geexciteerde vibratieniveau's is.
37»

Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk,

dat het mengsel van chemisch identieke maar isotopisch verschillende moleculen UFg omvat, het chemisch reactieve middel
waterstofbromide is, en de chemische reactie een exotherme
en thermoneutrale reactie van UFg met waterstofbromide is
waarbij gasvormig UF^Br en gasvormig HF wordt geproduceerd en
waarin het HF in een van de grond en geëxciteerde vibratieniveau' s is.
38.

Werkwijze volgens conclusie 32, met het kenmerk,

dat het mengsel van chemisch identieke maar isotopisch verschillende moleculen UFÖ omvat, het chemisch reactieve middel
waterstofbromide is, en de chemische reactie een exotherme
en thermoneutrale reactie van IFg met waterstofbromide is waar
bij gasvormig UF^Br en gasvormig HF wordt geproduceerd en
waarin het HF. in een van de grond en geëxciteerde vibratieniveau' s is.
39»

Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk,

dat het mengsel van chemisch identieke maar isotopisch verschillende moleculen UFg omvat, het chemisch reactieve middel
een mengsel van waterstof, waterstofchloride en waterstofbromide is en de chemische reactie UFsCl, UF-Br en HF iroduoeert.
40.

Werkwijze volge
ns conclusie 32, met het kenmerk,

dat het mengsel van chemische identieke maar isotopisch verschillende moleculen UFg omvat, het chemisch reactieve middel
een mengsel van waterstof, waterstofchloride en waterstofbromide is en de chemische reactie UF5C1, UF5BR en HF producee
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41.

Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk,

dat de voorafbepaalde temperatuur 100 - 3-00°K is.
42.

Werkwijze volgens conclusie 2, met het kenmerk,

dat de voorafbepaalde druk 0,01 - 7^0 Torr is.
43.

Werkwijze volgens conclusie 3? niet het kenmerk,

dat de voorafbepaalde reactie de dissociatie vanÏÏFgin tenminste een vast reduktieprodukt vanÏÏF^enïïF^is; welke verder
de trap omvat van het met tussenpozen verwijderen van de vaste
reduktieprodukten.
44*

Werkwijze volgens conclusie 43, met bet kenmerk,

dat overgangen van de chemisch identieke maar isotopisch verschillende moleculen worden opgewekt door multifotonabsorptie,
en de trap van h&t opwekken van een fotonenbundel verder de
trappen omvat van het opwekken van de emissie van fotonen uit
een scherpgestelde laser.
45»

Werkwijze volgens conclusie 44, ®et het kenmerk,

dat deze verder de trap omvat van het pulseren van de laser.
4-6.

Werkwijze volgens conclusie 43, ®et het kenmerk,

dat het chemisch reactieve middel wordt gekozen uit gasvormig
waterstof en helium.
47»

' Werkwijze volgens conclusie 33»

bet kenmerk,

dat het chemisch reactieve middel een oppervlakte-actieve
katalysator is gekozen uit platina, nikkel, aluminiumoxide,
en magnesiumoxide, en de oppervlakte-actieve katalysator in
een vorm is gekozen uit draden, schilfers en ringen.
48.

Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat

deze verder de trappen om-vat van het vasthouden van het mengsel
van chemisch identieke maar isotopisch verschillende moleculen
en het reactieve middel in een reactiekamer gedurende een
voorafbepaalde verblijftijd;
welke i-rappen van het selectief verwijderen van de
chemische verbinding en het selectief winnen van het voorafbepaalde isotoop verder de trap omvat van het verwijderen van
de inhoud van de reactiekamer en het onderwerpen van de inhoud
de werking van een reeks van differentiële uitvrieskamers die
op voorafingestelde verschillende temperaturen worden gehouden,
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waarbij elke chemische verbinding met een verschillend uitvriespunt achtereenvolgens wordt uitgevroren, verzameld en afgescheide
en waarbij de vervlijfstijd in de reactiekamer zodanig wordt
gekozen dat de chemische reactie met bij benadering 5 tot 99f>
van de voorgekozen isotopische moleculen plaatsvindt.
49.

Werkwijze volgens conclusie 48? met het kenmerk,

dat de reactiekamer voor de genoemde fotonen met de voorafbepaalde frequentie een zodanige optisch weglengte heeft, dat
bij benadering 10 - 9 9 v a n de fotonen wordt geabsorbeerd door he
mengsel van chemisch identieke maar isotopisch verschillende
moleculen.
50.

Werkwijze volgens conclusie 48, met het kenmerk,

dat het mengsel van chemisch identieke maar isotopisch verschillende moleculen en het reactieve middel continu worden toegevoerd aan de reactiekamer en het chemische produkt en denietomgezette componenten continu uit de reactiekamer worden weggepompt.
51.

Werkwijze volgens conclusie 48, met het kenmerk,

dat het mengsel van identieke maar isotopisch verschillende
moleculen en het reactieve middel met tussenpozen in voorafbepaalde gemengde hoeveelheden worden toegevoerd aan de reactiekamer en het chemische produkt en d e niet-omgezette componenten
met tussenpozen uit de reactiekamer worden verwijderd teneinde
een werkwijze met ladingsgewijze toevoer en een ladingsgewijze
afvoer te leveren.
52.

Werkwijze volgens conclusie 45, met het kenmerk,

dat deze verder de trap omvat van het koelen van een voorafgekozen deel van de reactiekamer waarbij de vaste reactieprodukten worden neergeslagen in het gekoelde deel van de
reactiekamer en met tussenpozen het vaste neergeslagen prcdukt
uit de ïeaetiêkamsr werat veswijdgrd*

53»

Werkwijze volgens conclusie 44, met het kenmerk,

dat de trap van het met tussenpozen verwijderen van het raste
produkt verder de trappen omvat van het opnieuw fluoreren en
vergassen van het vaste reduktieprodukt teneinde opnieuw gasvormig tHiV te vormen waarbij het opnieuw gevormde gasvormige
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UFg uit de reaotiekamer wordt gepompt.
54*

Werkwijze volgens conclusie 52, met het kenmerk,

dat deze verder de trappen omvat van het continu toevoeren van
het maigsel van chemisch identieke naar isotopisch verschillende
moleculen aan de reactiekamer en het continu verwijderen van de
niet-omgezette en andere gasvormige produkten uit de reactiekamer.
55*

Werkwijze volgens conclusie 52, met het kenmerk,

dat deze verder de trappen omvat van het met tussenpozen toevoeren
van het mengsel van chemisch identieke ma?r isotopisch verschillende moleculen aan de reaotiekamer en het met tussenpozen verwijderen van de niet-omgezette en andere gasvormige
produkten uit de reactiekamer.
56.

Isotopenscheidingsopstelling van het type waarhij

tenminte één isotopisch molecuul van een medium omvattende een
mengsel van chemisch identieke maar isotopisch verschillende
moleculen fotonopgewekte overgangen bij een voorafbepaalde
frequentie bezit mét het kenmerk, dat deze omvat:
een laserorgaan voor het opwekken van een fotonenbundel
met een energie bij de voorafbepaalde frequentie, welke laserorgaan verder omvat:
een gekoppeld, optisch laserresonatororgaan met twee benen- ,
met een kort been met variabele lengte en een lang been;
een tralie voor het grof afstemmen op de frequentie van
de fotonen, aanwezig in de fotonenbundel;
regelorganen verbonden aan het korte been voor het
variëren van de-lengte daarvan;
waardoor variaties in de lengte van het korte been
binnen een voorafbepaalde gebied van lengten een fijnafstemming
leveren op de frequentie van de fotonen in de fotonenbundel.
57»

Opstelling volgens conclusie 56, met het kenmerk,

dat deze een laserorgaan omvat voor het opwekken van een fotonenbundel met een energie bij de voorafbepaalde frequentie^, welke
laserorgaan verder omvat een paar spiegels, een filtercelorgaan
opgesteld tussen het genoemde paar eindspiegels; een medium in
de filtercel, welk medium een verzameling van de isotopische mole-
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culen omvat dat nagenoeg vrij is van tenminste een isotopisch mole
ceel waardoor de opwekking van fotonen met frequenties anders dan
de voorafbepaalde frequentie wordt onderdrukt.
58.

Opstelling volgens conclusie 56, met het kenmerk,

dat deze verder omvat:
het regelorgaan voor het variëren van de lengte van
het korte been omvattende detectormiddelen voor het detecteren
van variaties in de frequentie van de fotonen en het opwekken
van een eerste regelsignaal in antwoord daarop:
een piezo-elektrisch microplaatsingsorgaan voor het
ontvangen van het eerste regelsignaal en het ten antwoord daarop
variëren van de lengte van het korte been.
59»

Opstelling volgens conclusie 56? met het kenmerk?

dat het verder omvat een oseillatieorgaan voor het lange been
voor het cyclisch variëren van de lengte van het lange been
bij een frequentie van tenminste 50 hert en bij een oscillatieamplitude die tenminste de helft zo klein is als

de golflengte

van de fotonen in'de fotonenbundel, welk oscillatieorgaan verder
omvat een piezo-elektrisch micro-plastsingsorgaan verbonden
aan het lange been;
middelen voor het aanleggen van een spanningsingangssignaal aan het microplaatsingsorgaan,
en middelen voor het cyclisch variëren van de grootte
van het spanningsingangssignaal.
60.

Opstelling volgens conclusie 56, met het kenmerk,

dat deze eerder omvat een reactiekamer voor het medium samengesteld uit het mengsel van chemisch identieke maar isotopisch
verschillende moleculen;
de laser verder een paar eindspiegels omvat en de
reactiekamer opgesteld is tussen de eindspiegels van de laser,
waarbij tenminste een isotopisch molecuul in hst medium een molaire concentratie omvat van minder dan bij benadering 2 )o,
61.

Werkwijze volgens conclusie 1 met het kenmerk,

dat het chemisch reactieve middel nagenoeg vrij is van sterke
absorptie van de fotonen bij een voorafbepaalde frequentie.
62.

Werkwijze volgens conclusie '12, met het kenmerk,
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dat de trap van het opwekken van een fotonenbundel verder de
trap omvat voor het opwekken van de emissie van fotonen uit een
BF laser.
63.

Werkwijze volgens conclusie 13, met het kenmerk,

dat de trap van het opwekken van een fotonenbundel verder omvat
de trap voor het opwekken van emissie van fotonen uit een laser,,gekozen uit

0 1 W 6 f 0 1 W 6 , 0 1 V*S 3 6 , 0

18

C1

V 4 , 0 'C 3

CSm en BF lasers.
64.

Werkwijze volgens conclusie 17? met het kenmerk,

dat de voorafbepaalde druk 0,01 - 10 Torr is.'
65.

Werkwijze volgens conclusie 17, met het kenmerk,

dat het mengsel van chemisch identieke m a r isotopisch verschillende moleculenïïFromvat:
6
235
de voorafbepaalde isotopische moleculen U SV in
235
238
een mengsel van ïï Fg en ïï Fg omvatten; de voorafbepaalde fre-

quentie in het gebied van tenminste één van de P- en E-takken
van een combinatie vibratie-absorptieband vanÏïFgis en een
veelvoud van normale vibraties omvat waarin tenminste een van de
normale vibraties de 3 vibratie is, en de absorptiedoorsnede
235
"
238
van ïï Fg groter is dan de absorptiedoorsnede van ïï Fg bij
de voorafbepaalde frequent ie.
66.

Werkwijze volgens conclusie 17, met het kenmerk,

dat het mengsel van chemische identieke maar isotopisch verschillende moleculenÏïFgomvat;
238
de vorafbepaalde isotopische moleculen ïï Sg
- 235
238
in een mengsel van ïï Fg en ïï Fg omvatten;
de voorafbepaalde frequentie in een gebied van
tenminste een van de P-takken en R-takken van een combinatie
vibratie absorptie band vanïïFgis, samengesteld uit een
veelvoud van normale vibraties waarbij tenminste eer. van de norfiialê vibraties de

vibmtia ig;
•

238

de absorptie doorsnede van ïï Fg groter is dan
23s
de absorptie doorsnede van ïï Fg bij de voorafbepaalde*frequentie .
67.

Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk,

dat het chemisch reactieve middel wordt gekozen uit waterstof-
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chloride, waterstofbromide, waterstof en elk mengsel van
waterstofchloride, waterstofbromide en waterstof.
68.

Werkwijze volgens conclusie 18, met het kenmerk,

dat de voorafgekozen reactie ae dissociatie van UFg in tenminste een vaste reduktieprodukt van UF^ en UF^ is en die verder
de trap omvat van het met tussenpozen verwijderen van de
vaste reduktieprodukten.
69.

Werkwijze volgens conclusie 60, met het kenmerk,,

dat de overgangen van de chemisch identieke "maar isotopisch
verschillende moleculen worden opgewekt door multifotonabsorptie
en de trap van het opwekken van een fotonenbundel verder de
trappen omvat van het opwekken van de emissie van fotonen uit
een scherp gestelde laser.
70.

Werkwijze volgens conclusie 69, met het kenmerk,

dat deze verder de trap omvat van het pulseren van de laser.
71.

Werkwijze volgens

conclusie 68, met het kenmerk,

dat het chemisch reactieve middel wordt gekozen uit gasvormige
waterstof en helium.
72.

Werkwijze volgens conclusie 68, met het kenmerk,

dat het chemische reactieve middel een oppervlakte-actieve
katalysator is gekozen uit platina.,nikkel, aluminiumoxide en
magnesiumoxide, en de oppervlakte-actieve katalysator in de
vorm is van draden, schilfers of ringen.
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