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I . ALGEHEEH

I.I. ACTIVITEITEH VAN ALGEMEEN BESTUUR (AS). DAGE-
LIJKS BESTUUR (DB) SN WETENSCHAPPELIJK AOVIES-
COLLEGE (UAC)

Bet Algemeen Bestuur heeft in het veralagjear twett-

aaal vergaderd. Da eerata vergadering, die eind 1977

ia gehouden, vaa bedoeld om de laden van het AB op

de hoogte te brengen van de atand van zaken betref-

fende de beatuuraatructuur, hun raaetiea hierop te

vernemen on met het DB ta overlegger boe verder

diende te «orden gegaan in het overleg ast verte-

genwoordigen van da IKI-medawerkera. Oitgengipunt

bij dit overleg vaa geweest ta komen tot ean be-

atuuraatructuur in ovaraansteaaing aat da atrakking

van da Hl», voorzover deze verenigbaar ia met het

karakter van ean interuniversitair instituut als

samenwerkingsverband tussen da deelnemende instel-

lingen. In verband met een verschil van aening ovar

de uitwerking van dit principe tuasen het DB en de

vertegenwoordigers van de IRI-medewerkera, waa een

aantal zogenaamde kernvragen betreffende de be-

etuurestructuur voorgelegd aen de Coaaiaeie voor

de Beetuurshervoraing ex art. 51 van da HUB (Com-

miaaic-Folak). Op uitnodiging van het DB vee de

secretarie van deze commissie, ar. B.K. Olivier,

in de AB-vergadering aanwezig teneinde de voorlo-

pige rcacti« van de coamïasie op de kernvragen ne-

der toe te lichten.

Op genoemde vergadering werd het vooratel aanvaard

om 10 gekozen leden uit de IRI-gemeenschap als

wairnemers aan het AB toe te voegen, en van deze

groep twee als waarnemer in het DB op te nemen.

Na afloop van de AB-vergadering werd een veten-

achappelijk symposium gehouden, dat in aamenwerking

met de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging,

sectie Radio- en Stralingschemie, waa georganiseerd

ter gelegenheid van de ingebruikneming van de uit-

breiding Oostvleugel ala definitief onderkomen van

de Van de Greaff versneller en bijbehorende labora-

toria.

De tweede AB-vergedering, in het voorjaar van 1978,

verd voorafgegaan door een wetenschappelijke voor-

dracht van Dipl.Ing. Z. Kolar.

Ra de gebruikelijke vaststelling van het jaarver-

alag, begrotingsstukken etc. werd in deze vergade-

ring veer aandacht besteed aan de ontwikkeling be-

treffende een nieuwe beatuuraatructuur. Een uit-

voerige discussie vond ,li»t« over het al dan niet

invoeren van een in«tifui't«c*^ a«ï beslissingsbe-

voegdaaid.

Verschillende AB-leden bleken in principe positief

ten opzichte van het instellen van een dergelijke

raad ta ataan, echter werd een meer gedetailleerde

uitwerking ten aanzien van de bevoegdheden van een

dergelijke raad wenselijk geacht.

Besloten werd dst het DB de mogelijkheden van een
bestuursmodel aet een instituutsraad nader zou on-
derzoaken en zo mogelijk met een voorstel dienasn-
gaandc zou komen.

Het Dagelijks Bestuur kwsm in het varalagjaar acht

kaar in vergadering bijeen, waarvan da laatate drie

vergaderingen verden bijgewoond door de twee geko-

isn waarneaers uit de instituutsgenesnochap. In de-

sa vargadaringen is zeer vaal tijd bestead aan da

ontwikkalingsn aet betrekking tot da nieuwe bestuurr

structuur.

Ma het beëindigen van de reglementaire zittingster-

mijn van de Interim Instituutsraad in asart 1977

heeft het DB met betrekking tot het invoeren van

een nieuwe bestuursstructuur eerst overleg gevoerd

met de Kommissie Bestuursstructuur van de oude II

(KBSII), daarna met de twee waarnemers van de IRI-

aedewerkers die aan het DB waren toegevoegd over-

eenkomstig het AB-besluit. Te zamen met deze twee

waarnemers hebben leden van het DB verscheidene

malen van gedachten gewisseld met ambtenaren van

het ministerie, om te komen tot een - ook voor het

ainistcrie - aanvaardbaar voorstel.

Door de werkgroep Interuniversitaire Instituten van

de Academische Raad, de Coomissie-Linsaen, is op

9 mei 1977 een interim-rapport uitgebracht dat,

met verzoek om reacties, aan de betrokken instel-

lingen is gezonden. Het IRI is verzocht haar alge-

meen landelijke functie nog duidelijker weer te

gaven, mede in verband met een mogelijke andere

wijze van financiering van IUI's. Hierop is door

prof.ir. J.P.W. Houtman op verzoek van het DB een

overzicht aamengesteld en aan de comaiasie ter

hand gesteld.

In verband met het verzoek van prof.ir. Houtaan oa

par I september 1977 te worden ontheven van zijn

lidmaatschap van het Daglijks Bestuur ven het IRI

er, van zijn functie ala wetenschappelijk directeur

van het instituut, heeft het AB prof.dr. A. Hummel

1 r
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als xijn opvolger benoead. Aanvankelijk vaa da be-
nosaint toe eind 1977, arvan uitgaande dat dan een
nieuwe bestuursstructuur geëffectueerd zou zijn.
Aangezien dit niet bet geval is, beeft het AB een
beroep op prof.dr. Ai Huaaal gedaan oa voorahanda
in deze functie u u ta blijven, hatgean door bas
ia geaccepteerd.

Op verxock van de Vakgroep Chaai* heelt hot 3B in-
gestead aet de splitting van daza vakgroep in de
Vakgroepen Radiochaaie an Stralingscheaie. In sa-
aanhang hiamaa heeft het DB da aacrataria opge-
dragen aan raglaaent voor de vakgroepen in het IRI
uit ta verken.

Teneinde da contacten aat Ja lokale overheid ta

verstevigen, ia het collega van B i W van Delft -

door het DB voor een bezoek aan het IRI uitgeno-

digd. O U bezoek, dat op 30 aupteaber 1977 plaata-

vond, is ala zaer positief' ervaren. Aan hat colle-

ge ia een globaal overzicht van de activiteiten

van het IRI gegeven.

Het Wetenschappelijk Adviescollege heeft in dit

verslagjaar een dr', al vergaderingen gehouden,

die werden voorafgegaan door een overzichtsvoor-

dracht van een IKI-aedewerker over een deel van de

onderzoekactiviteiten.

Veel tijd is besteed aan de bespreking van hat con-

cept ontwikkelingsplan 1979-1982, terwijl voorta de

aanvragen van apperatuur waarvoor een beroep op de

paxkcergelden zal worden gedaan en de aanvraag tot

uitbreiding van het aantal personeelsplaatsen wer-

den behandeld.

In de plaats van prof.dr. G.C.A. Schuit is als HAc-

lid door het AB prof.dr. R, Prins, hoogleraar in

da anorganische chaei* te Eindhoven, benoead, ter-

wijl in de plaats van prof.dr» H.B.G. Caaiair

prof.dr. A.J. Dekker, directeur van het Laborato-

riua voor Taste-stof Fysica to Groningen is benoead.

i .2 . ttrraiEs SAMEHSTEIZINO COLLEGES

Tijdens het verslagjaar vonden da voigende Kutatias
plaats:

Algcaeen Bestuur;

DU Utrecht : prof.dr. D.I. Zandae- vervangen

door dr. P.A. Voogt

TH Eindhoven : prof.dr. O.J. Poppcaa - vervan-

gen door prof.dï.ir. Hagedoorn

Dagelijks Bestuur: prof.ir. J.P.W. Koutasn vervan-

gen door prof.dr. A. Husnel

WAc : prof.dr. G.C.A. Schuit - vervan-

gen door prof.dr. S. Prins

: prof.dr. H.B.G. Caaiair - vervan-

gen door prof.dr. A.J. Dekker

2. PERSOHEEL

De vooral in de laatste jaren gegroeide interuni-

versitaire aaaenmrking legt tevens een steeds gro-

tere druk op de verschillende erbij berokken per-

soneelsleden. Oa hun taken in het instituut op ni-

veau te kunnen blijven vervullen, ia voor hen vol-

doende assistentie noodzakelijk.

Hut bestuur heeft zich dan ook in de loop van 1978

tot hst ainiataria gewend oa een versterking van

da IRI-parsonealafonnatie aet ten ainste zes forna-

tiaplaatsen te bepleiten, ter verbetering van de

infrastructuur. Daarnaast vordt voorgesteld oa een

drietal (tijdelijke) formatieplaatsen ter beschik-

king te stellen, specifiek bestemd voor samenwer-

kingsprojecten. Dit voorstel wordt ook door het

Vetcnschsppelijk Adviescollege gesteund. Bij hono-

rering ervan zal het WAc bij d* beoordeling van de-

ze projecten worden betrokken.

In verband aet de langdurige ziekte van het hoofd

van de reactorbedrijfsgroep, heeft de directie het

noodzakelijk gevonden een tijdelijk hoofd van de

groep reactorbedrijf aan te trekken. Na overleg aet

de directie van het ECN te Petten is £en van de

personeelsleden van het ECN bereid gevonden voor

twee jaar bij het IRI te worden gedetecheerd.

Hierdoor zal de continuïteit van de bedrijfsvoering

zijn gewsarborgd.

Het aantal personeelsleden per 30 juni 1978 bedroeg

42 wetenschappelijke medewerkers en 116 niet-weten-

schsppelijkc medewerkers, terwijl er 7 vacatures

waren. Daarnaast wordt aan 40 medewerkers van de

deelneaende instellingen (aerendeels Technische

Hogeschool Delft) en aan 16 studenten huisvesting

verleend.

17 MBO/HBO-leerlingen brachten hun stage op het in-

stituut door, te weten van de:
Christiaan Huygensschool 4

Chr. MTS Dordrecht 3

Chr. HTS Den Haag 2

RK MTS Den Haag 2
Chr. KIS Rotterdaa 3
Van l«euwenhoek Instituut Delft 3
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Op verzoek v w het Hahn-Haitner Institut für Karn-

forschung te Berlijn it prof .dr. A. Huaaal ptr no-

veaber 1977 all lid toegetreden tot de Hatanachap-

palijfc« Adviearaad (Wissenschaftliche M i n t ) van

dat instit jt.

T«n bahoave van aan nauwere taaanverking aet da

ID Utrecht heeft par au|uatua 1978 ir. M. da Bruin

aan onderwijsopdracht gekregen aan da univaraitait

van Utracht.

Op I februari van hat verslagjaar viarda da haar

H. van Dan cijn 25-jarig dianatvarband aet da THD/

Uil.

In da varalaiparioda ia tot doctor in da Wiskunde-

an Natuurwetenschappen «an da Rijkiunivaraitait

lalden geproaoveerd dra. H.F. Paaachier, aadever-

kar van da StraUngabescharaingsdlenst, op 3 aai

1978.

3. FDWICIELE TOEWIJZIHGEH

Bat verheugt hat baatuur dat, in tegenstalling tot

voorgaande jaren, da financiële toawijxing voor hat

fralandarjaar 1978 zodanig la gamaat, dat da in da

bagxoting opganoaan apparatuur kan «ordan aanga-

aehaft. Riardoor wsrdt baraikt, dat da in da laat-

ata jaran onttcana achtoratand in da aanschaf van

apparatuur enigszins kan wordan ingalopan.

Op da paraonaalalsstan over 1977 ia ar aan tekort

geweest van ongeveer t 300.000,- waarvoor van het

•inisterie coapensatie is verkragan. Oatrent da

oorzaak van hat opgatradan tekort, dat ook over

1978 wordt verwacht, zijn besprakingan aet het «i-

niataria gaande.

4. RUP1IEBEH0EFTEH

Bat etreven van bestuur en directie blijft erop ga-

richt oa op zo kort aogalijka taraijn aan vardara

uitbreiding van het gtbout. :a realiseren, teneinde

da sinds jaren bestaande ernatige ruiatenood op ta

haffan, fliartoe vordt aan herzien plan van aisan

opgesteld, viarin de noodzakelijke uitbreiding van

hat IRI-gabouw staat aangegeven.

Nat plan zal door da TH Delft aan het ainlsterla

worden toegezonden.

Op grond van een nauwkeurige analyse van de beno-

digde ruiate ia gebleken dat aan totale uitbrei-

ding met 7500 a* netto vloeroppervlak (zonder gan-

gen e.d.) noodzakelijk is bij da huidige bezetting.

Hierbij ia is aanaarking genonen dat da activitei-

ten, dia nu noodgedwongen in de kelderruiaten wor-

den uitgevoerd, bovengronds worden gebracht, da

twee bestaande barakkan wordan geschleeht, onder-

wijsfaciliteiten, aede voor het HBO, worden gecre-

ëerd en ruiate voor de werkgroep TNO in bat nieuwe

gebouw wordt gereserveerd.

Voor de te verwachten toenaaa van de inetituuts-

bevolking zal in da koaende jaran ca. 1500 a* net-

to vloeroppervlak noodzakelijk zijn, zodat het pro-

graaaa van eisen dat zal wordan ingediend, geba-

aaerd ia op de uitbreiding van het instituut act

in totaal 9000 a1 netto vloeroppervlak.

Een overzicht van de wetenschappelijke aadewarkera naar hun dienstverband per 30/6/1978
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W E T E N S C H A P S B E O E F E N I N G

I. STRALINGSFYSICA

I.I. HOLECUVLFÏSICA

' Het onderzoek op het gebied van de aolecuulfyaica
in het IRI heeft in de eerste plaat* betrekking op
ncutronenverstrooiingsexperinenten. Doel van het
onderzoek ia inzicht te verwerven in de statiich*
en dynamische structuur van vatte stoffen, vloei-
stoffen en verdichte gassen. Binnen dit kader zijn
de centrale onderwerpen van ondertoeki vloeibare
en verdichte edelgassen bij verschillende tempera-
tuur en druk, en rotatUbevegingtn van moleculen
en moleculair* groepen in kristallen, terwijl daar-
naast de trantporteiganschappen van snleculaira
vloeistofJen worden bestudeerd.

Gegevens over de ruimtelijk* verdeling van atoaen

in vloeib.tr* «dolgassan kunnen uorden verkregen uit

neutronendiffractie (2.1). Aangezien in dez* ver-

dicht* systemen de inturatoaair* wisselwerking

wordt bepaald door meer dan twee deeltjes, is het

experimentele onderzoek erop gericht intonatie te

verkrijgen over de driedeeltjes-correlatiefuncti*.

Hiertoe zijn de statisch* structuutfactoran in

vloeibaar argon en krypton bij een bepaalde tempe-

ratuur en verschillende druk nauwkeurig geaeten ten-

einde de dichtheidsafgeleide van de atructuurfactor

van deze vloeibare edclgassen te kunnen bepalen die

voor informatie over de driedeeltjes-correlatie-

functie noodzakelijk is (2.1.1).

Het behulp van inelastische ncutronenverstrooiing

(2.2) kan het dynamisch gedrag van atoaen en aole-

culaire groepen worden bestudeerd. Het experimen-

tele onderzoek *«n edelgassysteaen is erop gericht

oa informatie te verkrijgen over de tijdsafhanke-

lijke driedeeltjes-correlatiefunctie in vloeibaar

argon. Hiertoe zijn de dynamische ttructuurfact -en

voor coherente respectievelijk incoherente neutro-

nenverstrooiing gemeten in " A T respectievelijk een

"Ar-**Ar isotopemengsel in de vloeibare fase bij

120 K en verschillende druk tot 8S0 bar, overeen-

komend met een dichtheidsvariati* van maximaal 20Z.

Teneinde de dichtheidsafgeleide van de dynaaischa

•tructuurfactorer. in vloeibaar argon zo volledig

mogelijk te kunnen bepalen is ook een reeks metin-

gen uitgevoerd bij de hoge-flux reactor van het

Instituut von Laue-Langevin in Grenoble (2.2.I).

Daarnaast is de coherent dynamische structuurfactor

gemeten van "Ar gas bij 140 K en dichtheden varië-

rend van 1/6 tot 1/3 van de kritische dichtheid.

De experimentele gegevens zullen worden vergeleken

met voorspellingen van de theorie over het korte

tijdsgedrag van de dichtheidscorrelatiefunctie

(2.2.2).

Door gebruik te naken van de nieuwe roterend-kris-

talipectrometcr is het rotatiegedrag van de acmoni-

uagroep in NH*ZI\FJ boven de structurele fase-over-

gang in detail bestudeerd in samenwerking met een

XUL-ECN team. Het reoriëntatiegedrag van methyl-

groepen in (CH&SnFi i» uitvoerig onderzocht en in

nauwe samenwerking met. de neutronengroep van het

National Bureau of Standards, Washington, is in dit

kristal een, vermoedelijk, tweede-orde fase-overgang

gevonden. De beweging van de methylgroep ttan zowel

boven als benedan de fase-overgang worden beschre-

ven door een sprongreoriëntatiemodel met drie even-

wfahtsposities voor de groep (2.2.4).

De uit inelastische incoherente neutronenverstrooi-

ing aan vloeibaar neopentaan verkregen intermedi-

aire verstrooiingsfuncties blijken goed overeen te

koae», act de uitkomsten van moleculaire-dynamica

berekeningen aan min of meer ruwe bollen, uitge-

voerd door een FOM theoriegroep in Delft (2.2.4).

Inzicht in het dynamisch gedrag van moleculen in

een vloeistof wordt ook verkregen door een studie

van de transportcoëfficiënten zoals de viscositeit

en de zelfdiffusie. Gebleken is dat zowel de zelf-

diffusie als de viscositeit in moleculaire vloei-

stoffen bij constante dichtheid door middel van een

Arrhenius-vergelijking kunnen worden beschreven,

zodanig dat de activeringsenergie voor de transport-

coëfficiënten in vloeibaar C(CH])t, CCU en

Si(CHj), met de dichtheid toeneemt en in vloeibaar

methaan daarentegen daarvan onafhankelijk is in de

buurt van het smeltpunt. Een en ander hangt vermoe-

delijk samen met afwijkingen van de bolvormigheid

van de eerstgenoemde groep van moleculen, waarvoor

ook uit diffractie-onderzoek aanwijzingen zijn ge-

vonden (2.4).

1.2. MAGNETISME

Onderzoek op het gebied van het magnetisme wordt in
het IRI uitgevoerd met behulp van gepolariseerde
neutronen en het aössbauereffect. De doelstelling
van het onderzoek is om een aantal magnetische ei-
genschappen van magnetisch geordende materialen te
bestuderen.
De resultaten van neutronendepolarisatieaetingen
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aan een nikkel-Hnkriatal in de buurt van T laten

sien dat de voorkeurarichting van magnetisatie in

het tcaperatuurgebied tot 0.01 K beneden de curie-

teaperatuur ook langs de Clll] fcriatalrichting ligt,

zoals bij kaaertaaparatuur het geval ia. Uit het,

in samenwerking act de GU-groep aaf.natisae en ae-

talen, verrichte depolarisatia-ondcrzoek aan een

nikkel-platina legering act een saaenatelling, zo-

danig dat deze een bijna paraaagneet ie, blijkt dat

de apreiding in de apontane aagnetitatie en in T

het gevolg ia van concantratiefluctuatiei (3.1.1).

De nicuiie in het IRI ontwikkelde aethode van tijds-

afhankelijke neutronendepolariaatia blijkt een ge-

voelige techniek te zijn aee behulp waarvan het op-

treden van buiging van een 180° doaelnwand in een

raaavoraig ijzer-fjnkristal op directe wijze kan

worden aangetoond. Voort» is een gedetailleerde

atudie gmuakt van da aanier waarop oamagnetise-

ringiprocesaen in dit kriatal verlopen (3.1.2).

Deze aathode van onderzoekt tot nu toe gedaan in

het kader van de FOH beleidaruiate, opent intcrea-

aanta perspectieven die het inzicht in het verloop

van het «agnetisatieprocee in een ferroaagneet

(w.o. triinsforaatoraateriaal) in belangrijke aate

kunnen verdiepen. Ten alotte ia een atudie geoaakt

van de statische neutronendepolarisatie in een gra-

naatkristal, aet de bedoeling de uit de aeetresul-

taten afgeleide dooeinatructuur in verband te bren-

gen act de door toepassing van optiache aethoden

waargenoaen aagnetiaehe doaeinstructuur (3.1.3).

Het systcaatische onderzoek van het aössbauereffect

in interaetallisshe verbindingen van ijzer act ele-

aenten uit de reeks van de zeldzame aarden of yt-

triua, dat de afgelopen jaren in het IRI is gedaan

in nauwe saaenwerking aet het Philips Natuurkundig

Laboratoriua, is uitgebreid met een onderzoek aan

een aantal pseudo-binaire verbindingen waarin ijzer

gedeeltelijk gesubstitueerd is door aluainiua, co-

balt of iridiua. Hierdoor ia een beter inzicht ver-

kregen in de Fe-Fe wisselwerking in dit type var-

bindingen (3.2.1). Daarnaast is een begin geaaakt

aet de bereiding van voor da studie van het aöss-

bauereffect geschikte radioactieve bronnen van

zcldzaae aarden, waarvoor "'Er respectievelijk
>(lIb zijn gekozen. Het behulp van eerstgenoeade

bron ia het aössbauerapectrua van thuliuaaetaal

( I MTa) bij kaaerteaperatuur geaeten door gebruik

te aakan van da nieuwe snelheidstransducer gebouwd

naar een ontwerp van de RU Groningen (3.2.2).

In nauwe samenwerking net chemici van de TH Eind-

hoven ia het mössbauercffect met succes toegepast

bij de karakterisering van katalysatoren in gebruik

bij het Fischer-Tropsch proces (3.2.3). Een verdere

uitbreiding van dit type onderzoek is te verwachten

door samenwerking met cheaici uit Utrecht. He,t mSss-

baucronderzoek aan enkele ééndimensionale magneti-

sche systemen, in samenwerking met Delftse chemici,

heeft geleid tot enkele interessante resultaten

(3.2.5).

1.3. INSTRUMENTATIE EN COMPUTER

Dank zij een nauwe samenwerking tussen da instru-

aentatiegroep• da computergroep en wetenschappelij-

ke medewerkers zijn de meeste meetopstellingen in

d* reactorhal door middel van Camac op de FDP 11/

70 procescomputer aangesloten. Ook ia programma-

tuur ontwikkeld om neetgegevens van de PDF 11/70

naar de IBM 370 van het Rekencentrum van de TH

Delft over te brengen voor verdere verwerking. De

aössbauerspectrometers worden via een microproces-

sor op de procescomputer aangesloten.

De vakgroep zal de achterstand die er is oa meet-

resultaten op overzichtelijke wijze zichtbaar te

kunnen maken zo snel mogelijk inlopen. Een door de

eigen electronici ontworpen eenvoudige videodriver

heeft aftrek gevonden bij een Nederlands bedrijf.

2. REACIOCTYSICA

De twee hoofdprojecten van het reactorfysische on-

derzoek betreffen de studie van fluctuatieverschijir

•elen in kernreactoren (reactorruis) en het onder-

zoek van stralingsschade in metalen.

Op het gebied van reactorruis is onderzoek gedaan
aan fluctuatieverschijnselen in de Hoger Onderwijs
Reactor. De procesgrootheden die worde» geneten
zijn neutronenfluxdichtheid, ganmafluxdichtheid,
intensiteit van de Eerenkovstraling en aechanische
trillingen; metingen van tenperatuurfluctuaties
zijn in voorbereiding en akoestische metingen wor-
den overwogen. Het doel van dit onderzoek is zoveel
aogelijk informatie over het reactorgedrag te ont-
lenen aan de zeer kleine "spontane" fluctuatiea in
de procesgrootheden. Uit het oogpunt van reactor-
beveiliging kunnen deze meetmethoden interessant
worden, waarbij het onderzoek gericht is op een zo
goed nogelijk karakteriseren van het "aoraale ge-
drag" van een reactor en het nagaan met welke ze-
kerheid en snelheid een "abnormaal" gedrag kan wor-
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den gedetecteerd. Tot nu toe concentreert het IRI-

onderzoek zich op de overdrachtsfuncties die d«

responsie bepalen van sensoren op ruisbronnen in

de reactor. De plaats- en frequentieafhankelijkheid

van deze overdrachtsfuncties worde experimenteel en

thcoretiich bestudeerd. Naast de ««tingen in de HOR

is ook een simulatie-experiment uitgevoerd in het

subttritisch ensemble, waarbij da responsie van een

ncutronendetector op txrcegende luchtbellen in de

moderator (water) werd geaeten en vergeleken act

berekeningen; de aethodc van deze berekeningen wetd

binnen da eigen groep ontwikkeld. Voort* zijn in

saaenwerking met da KEMA en GKN ruismatingen ge-

start in de kerncentrale te Dodawaard, waardoor de

coepasbaarhaid van de maaCaetnodat op grotere reac-

toren kan worden nagegaan. Ten behoeve van de ruis-

metingen ia ook een aanvang gemaakt aat de fabrica-

ge van neutronen- en gamnagevoelige "self-powered"

detectoren die niet commercieel verkrijgbaar zijn.

Een speciaal type voor toepassing in kokend-water-

reactcren ie in ontwikkeling en zal eerst in de HOK

norden beproefd.

Naast het ruisonderzock worden in sanenwerking met

of ten behoeve van anderen reactorfysische bereke-

ningen uitgevoerd; in het verslagjaar betrof dit

de evaluatie van splijtstofopslagrekken, berekenin-

gen aatt ontwerpen voor een zgn. gaskernreactor en

berekeningen ten behoeve van een nieuw veiligheids-

rapport van de HOR.

Bij het project "stralingsschade in metalen" zijn

de meetopstellingen in het verslagjaar verbeterd «n

uitgebreid. Het accent ligt hierbij op de toepas-

sing van de heliumdesorptietechniek voor Je bestu-

dering van de eigenschappen van, eventueel door

straling veroorzaakte, structuurdefecten in netalen

en hun agglomeraties <vacature- en interstitiëlen-

coaplexen). De metalen waaraan onderzoek wordt ver-

richt zijn toe nu toe molybdenum, wolfraaa en <x-

ijzer, in verband met hun toepasbaarheid in reacto-

ren. Uitbreiding met andere metalen en legeringen

(bijv. roestvattstasl) ligt in da bedoeling. Een

eerste aanzet is gegeven aan de studie van de in-

vloed van verontreinigingen (zoals H, C, N en 0) op

atructuurdefectcn; gebleken is dat met de helium-

desorpti«techoiek informatie kan worden verkregen

over stikstof in vacatures. InCensieve saaenwerking

vond wederom plaat* met groepen die met andere tech-

nieken (weerstandsheretelmetingen, tnSssbaueraetin-

gen) onderzoek a&n defecten doen, waarbij de heli-

uadesorptietechniek waardevolle additionele gege-

vens blijkt te kunnen verschaffen.

3. STRM.INOSCHEME

Zn het afgelopen jaar zijn de nieuwe behuizing van

da Van de Graaff elektroncnversneller en de nieuwe

werk- en zitruimten ten behoeve van de Vakgroep

Stralingschenie gereedgekomen. Momenteel is al het

stralingschemisch». onderzoek geconcentreerd in

ruiaten in de nabijheid van de versneller. Bij het

opnieuw opbouwen van de verschillende meetopstel-

lingen bij de versneller in de nieuwe ruinten is

van da gelegenheid gebruik genaakt verschillende

verbeteringen aan te brengen. Veel aandacht is ook

besteed aan het nieuwe dataverwerkingtmystcem. Alle

pulsradiolyse-oectopsccllingeri zijn nu gekoppeld

aan da FDP 11/70 procescomputer.

Metingen van de fluorescentie van verzadigde kool-

waterstoffen in de vloeistoffase met (sub)nanose-

conde tijdresolutie heeft het mogelijk gemaakt con-

clusies te trekken ontrent de eigenschappen van de

aangeslagen toestanden die ontstaan bij recombina-

tie van "exces-elektronen" (elektronen in thermisch

evenwicht met de vloeistof) en "defect-elektronen"

(migrerende positieve lading, ook wel "gaten" ge-

noead). Deze merkwaardige aangeslagen toestand

lijkt een orbital ce hebben met een buitengewoon

grote overlap met de nabuunooleculen. Migratie van

energie op andere wijze dan via aoleculaire diffu-

sie lijkt niet op te treden.

Bij de bestudering van de migratie van lading in

vloeibare dielektrische vloeistoffen is de aandacht

voornamelijk gericht geweest op CSj. Het is geble-

ken dat in deze vloeistof migratie van zowel de po-

sitieve als de negatieve lading optreedt. De migra-

tie van de negatieve lading is interessant omdat

CSz een elektronenvanger is. De negatieve lading is

hier in eerste instantie op een molecuul gelocali-

seerd (zoals bij de positieve ladingsmigratie), in

tegenstelling tot tot dusver bekende migrerende ex-

ces-elektronen, waarvan auigenomen wordt dat zij ge-

associeerd zijn met lokale potentiaalputten in de

vloeistof.

Het onderzoek van ladingsmigratie in de vaste stof

met behulp van meting van nicrogolfabsorptie en me-

ting van de geleidbaarheid in een elektrostatisch

veld is vooral geconcentreerd geweest op het elek-

tronentransport in ijs. Het is mogelijk gebleken om
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de beweeglijkheid ven het elektron in ij* te neten
(20 ca2 V a " 1 bij -120°C). Een aantal exploreren-
de «tingen aan de migratie van lading in vaat DNA
ia verricht.

Beatudering van de tnelheidaconstante van de reac-

tie van het gesolvateerde elektron act DNA in water

heeft tot interessante conclusies geleid omtrent

het potentiaalveld rosdoa DNA-aoleculan. Bet is

voor het eerst mogelijk gebleken oa een absorptie-

tpactria van het ructicprodukt van DNA aet gesol-

vatcerda elektronen in vater te vinden. Het optre-

den van het absorptiaapactrua blijkt saaan ta han-

gen aet da stapeling in het DHA-aolccuul.

Recoabinatie van elektronen art poaiti -va ionen in

verschillende moleculaire gassen, vanonder water-

demp, ia net behulp van de aicrogolf absorptietech-

niek bestudeerd.

Uit de resultaten is de belangrijke rol van neutra-

le gasaoleculen in het recoabinatieprocea duidelijk

aangetoond.

4. RADIOCHEHIE

Het onderzoekprogranaa van de Vakgroep Radiochemie,

loal» dat in de loop der jaren is ontstaan door

toetsing aan de wensen der deelnemende instellin-

gen, bleek ook in het verslagjaar goed te voldoen.

Het induceren van radioactiviteit in monsters door

aiddel van da kernreactor en het toevoegen van ra-

dio-isotopen als tracer zijn complementaire metho-

den, die in een aantal onderdelen van chemie, bio-

logie, geneeskunde, toxicologie, ailieuwetens-hap,

landbouwkunde, civiele en ander* technische weten-

schappen, geologie, archeologie en kunst van belang

zijn. De toenemende belangstalling van vakgroepen,

werkzaam op dergelijke gebieden bij de di-Tie dtit-

nemcode instellingen en andere overheidsinstituten

in Nederland, is reeds verscheiden* aaien gesigna-

leerd. In bet verslagjaar steeg vooral het aantal

vragen om wetenschappelijke assistentie op het ge-

bied van de fysiologische functie van apooralemen-

ten en d* relatie aat enerzijds aenselijk* ziekten,

anderzijds milieuhygiënische factoren. Zo'n ont-

wikkeling lag reedt geruine tijd voor da hand en

het verheugt ons dat ondarzoekactiviteitcn op dit

gebied, in het begin van de jaren I970 aangevangen,

nu hun nut voor de volksgezondheid blijken op Ce

brengen. Het moet echter duidelijk zijn dat deze

toenemende vragen vanuit univeraitaire en aaat-

scbappelijke instellingen niet alle kunnen worden

beantwoord door de relatief kleine staf, die boven-
dien door financiële maatregelen van het ministerie
wordt beperkt. Het is daarom verblijdend dat men
van andere zijde bereid is versterking van het on-
derzoekpotentieel te bevorderen op basis van onder-
zoekcontracten. Daarnaast ondervindt het werk, be-

bij diverse afjtudeerstudenten.

In de analytische sector, waar het wordt verzorgd

door de onderzoekgroepen voor "cheninche scheidin-

gen" respectievelijk "stralingsmeting en dataver-

werking" lag de nadruk sterk op de verzorging van

ncutronenactivaringsanalyaen ten behoeve van di-

vers* samenwerkingsprojecten met biologen en aedici

(zl* 3.1.) en daarnaast geologen (zie 3.2.). Daar-

binnen vielen "intercoaparisons" van analytisch*

methoden an hun resultaten bij special* monsters en

standaarden. Aan zekere beroepen, door internatio-

nal* orgaoisatiea in dit opzicht op ona gedaan,

kunnen wij ons niet onttrekken'

Aan d* ontwikkeling van nieuwe uthoden (zie 2.1.}

kon dit jaar weinig aandacht worden gegeven. Op bat

gebied van de radio-isotopentechnicken wordt bat ,

werk verzorgd door twee onderzoekgroepen respectie-

velijk op gebieden van fysisch* an technologisch*

chemie (zie 4.) en biochemie (zie 5.). Eerstgenoem-

de groep heeft zijn aandacht vooral geconcentreerd

op uitwisseling»- en kristallisatieprocessen aan

vaste stoffen en aan diffusie en adsorptie. Binnen

de tweede groep lag de nadruk bijna geheel op het

onderzoek van biocheaisch en fysiologisch gedrag

van spoorelaaenten in proefdieren en mensen (zie

5.2.). Het werk werd geconcentreerd op koper en

zink, op erfelijke afwijkingen zoals aanwezig bij

de ziekten van Wilion en Henkes, bij primaire bil-

liaire cirrhose, aaag-darastoornissen en ondervoe-

ding.

S. SIBALIHCSHYCIENB EN DOSMETRIE

Het onderzoek van deze groep betreft problemen van
atralings- en hygiënische aard die qua wetenschap-
pelijke vraagstelling en benodigde tijdsduur uit-
gaan boven het dagelijkse werk van de Stralingsbe-
scheraingsdienst. Het onderzoekprogramma is in het
algeaeen gericht op dosiaetrie en activiteitsbepa-
lingen. Door gebrek aan personeel zijn in het ver-
slagjaar vrijwel geen vorderingen gemaakt. Het door
het ainisterie van Volksgezondheid en Hilieuhgiëne
gesubsidieerde onderzoek naar de stralingsdosis bij
patiënten als gevolg van de medische röntgendiag-
nostiek is eind 1977 beëindigd.
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A. SIKALIHGSFYSICA

I . ALGPffiEH

In hat verslagjaar zijn da expariaenteerBogelijkna-

dtn vergroot door bat gereedkomen van HAMU3 alt

diffractomater voor langgolvlga nautronan (4Â) an

da ingebruikneming van it rotarand-krietalepactro-

oatar IKS II voor hat ondarioak van quaai-elaati-

sche an inalaitiacha.varatrooiint van neutronen aat

ingaande golflengte variërend van I toc 4.8 Î. Data

apactroaatar ia aan balanirijka aanvinet, loals o.a.

gableken la bij aan ondarioak van hat rotatiagadrag

van da aaaoniuagroap in NHtZnFi in aamenwerking aat

aan MJLHECN-team. Da nlauw ontuikkalda tMthoda van

tijdiafhankalijka nautronandipolarifati« ia aan ga-

voelige tachniak voor hat metan van «andbulglng an

maakt aan gedetailleerde studie aogalijk van da

vljaa waarop oaoagnatiiaringaprocaiaan in aan raaa-

vonig FaSi(3X)-ffnkriatal plaatavindan. Dit ondar-

ioak wordt uitgavoard in hat kader van da FOM ba-

laidsruiate an gatian da vaalbalovanda paripectie-

van dia da dynamisch« nautronandapolariaatiaaathoda

blade, diant data ook na afloop vaa da TOH-ataun

•at kracht ta wordan voortgatat.

Da meeste meetopstellingen in da raactorhal xijn
intuiaan aangesloten op da PDF 11/70, waardoor da
•akgroap Stralingnfyeiea « n van da grootata ge-
bruikara ia gawordan van da initltuuticoaputer.
Daarnaaat wordan da BÖssbauarspectroaetera via aan
aicroprocaiaor aan da procescomputer gakoppald. Da
raaliaaring aet bahulp van da hiarvoor banodigda
hardvara an aoftwara ia (lacht« aogalijk sweest
dank lij aan grota iniat van alla arbij batrokkan
medewerkers.

In hat kadar van hat bouwplan 2d« faaa xijn da wen-

aan van da vakgroap ingabracht. Uitgangspunten wa-

r m : toapaaaing van da ainiatariäla richtlijn«!

voor xitruiata, aaar laboratoria«- e.q. warkruiata

aa aan in da toakoaat ta varwachtan klaina perao-

naalauitbraiding, in hat bijzondar in da watantchap-

yalijka afaar an voor hat adaquaat ondarbrangan van

gaatan.

2. W0LEC0ULFT31CA

A.J.W. Souaat
B. Fndrikxs
L.A. dt Graaf
Che. Sttmtomgm

<f.B. van Trieht
P. Vtrktrk
A.A. van Vtll

2.1. NEUTRONENDTFFBACTIE

Uit nautronandiffractia kunnan gagavani word«, var-
kragan ovar da ruimtelijk« vardaling van atoswn zo-
wal in atonair« lyataaan ala in nolaculaira ayatc-
aan. Da dichthaidaafgalaida van da aeatitcha atruc-
tuurfactor voor atoaaira aystaaan ia nauw varbonden
aat da driadaeltjaa-correlatiefunctie.

2.1.1. Statiach« atruetuurfactor varkragan jet

0.9 X nautronan

Da vurwarkinß van da diffractianating«n aan "Ar

bij 120 K an drukkan van 20 riip. 270 bar ward

voortgatat. Hat corrigaran voor varatrooiing aan

da aluainiua praparaathoudar lavarda tan gavolga

van da hoga bragg-piakan nog aoa»'.lijkhadan op (zia

flg. I jaarvaralag 1976/77, bit. J5). Ook da nornt-

ring varoorzaakta problaaan, oadat deot da gaoma-

tria nautronan, varatrooid aan aan net da hoak va-

riärand gadaalta van hat praparaat, da datector kon-

dan baraikan.

Vit da aatingan ia aan voorlopig« «chatting gemaakt

van da fouriergatranaforaeerde (F.T.) van de dicht-

haidaafgeleida van da atatiacha paazcomlatiefunc-

tia

' o f -PJ

Dcxa uitdrukking ia aen funetionaal van da tijdaon-

afhankalijka tripla correlatiefunctie. Da dicht-

heidaafgalaide ia benaderd door een differentiequo-

tiënt. In fig. I ia da dimentieloze grootheid

[S>(k*)-1 . St(k*)-l"|
Pi Pi

PJ - Pi J

uitgezet tegen de diaenaieloze variabele k*-kc «n
vergeleken act het reaultaat voor neon (L.A. da
Craaf an B. Mozer, J.Chea.Phya. 55(1971), 4967).
Beide eyataaen zijn bij ongeveer dezelfde geredu-
ceerde taaperatuur T* en dichtheid p* gemeten (T* -
k_T/c«l.O; p •po'; k- ia de constant* van Botxmann;
£ en o xijn da Lannard-Jonea-paraaatera voor da
diapta van de potentiaal en de diameter van het a-
tooa). De vorm van beide krommen ataat binnen da
experiaentele nauwkeurigheid goed aet elkaar over-
een. De argonmatingen moeten •>.*. nog voor reaolu-
tia worden gecorrigeerd.

Oa te onderzoeken hoe de driedeeltjea-functionaal
zich gedraagt bij hogere waarden van T*, zijn me-

10
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tingen uitgevoerd aan vloeibaar krypton langa de
200 K isotherm bij drukken van 45, 60 en 80 bar in
een ciliodtiiche vanadium preparaatkaaer. Ket diche-
beidiverecbil tuisen de beide uiterste toestanden
bedraagt ongeveer I0Z. Da vaarde van T bij deze
••tingen ia 1.2. De etatiatiacha nauwkeurigheid van

* m

O

It
a

• O..

-2

de geneten intensiteiten na correctie voor de ver-

strooiing van de preparaatkamer in het gebied van

k - 0.4 tot 13.0 A"1 (Ak-0.05 X"1) ia ongeveer 0.4Z,

zodat hieruit structuurfactoren kunnen «orden be-

paald die, na correctie voor incoherente- en meer-

voudige veratrooiing, een statistische nauwkeurig-

heid van ongeveer 0.5Z hebben.

- o " " l . - _

«oo0o°oo «

r K P'Z
o Neon 0.95 069 0.7S
«Argon 1.00 0.69 0.77

o

o

10 15

Fig. 2 De voor vloeibaar Ar bij 120 K en drukken van SO en 270 bar
verkregen ttruotuurfaatoren S(k) zijn uitgedrukt in de dimen-
sieloze grootheid A* (zie tekat) uitgezet tegen k* = ka, en
vergeleken met dezelfde grootheid afgeleid uit literatuur-
gegevens voor vloeibaar neon. De gebruikte Lennard-Jones
panmetera zijn, argon: o = 3.405 & en e/kg = 119.8 K;
neon: o " 2.788 i an e/kg = 36.76 .'.'.

2.1.2. Oif fractie pet Xanggolvif,e neutnnen

Da diffractoMtar HANUS nat ingaande neutronen net

acn golflengte van 4.1 i if. in gebruik genenen en

aangesloten op de FDP 11/70 pi-oceti-ttputer. De pro-

.cucoaputer maakt het aogcll.jlt dat de everdracht

van •eetgegevena ntar de IHI 370 van het Rekencen-

trum van de Technische Hogeiiehool, Delft, betrekke-

lijk «nel kan plaatsvinden. Het functioneren van

MAMUS ia bestudeerd ean de hand van het neutronen-

diffractiepatroon van Snit. Da neutronenflux op de

preparaatpositie is ongeveer 6 x 10' n ca"1*'1. Hat

•nuchroaatorkristal bestaat uit vier parallelle

lood-ffnkristallan waardoor da resolutiefunctie

niet eenvoudig in de instruawntparaswters is uit te

drukken.

Keutronendiffractie-experiawnten tijn uitgevoerd
•et bet doel o» uit de ligging van de cerate piek

in her. diffractiespectrun van bolvormige moleculai-

re vloeistoffen een effectieve molecuuldiaaeter te

berekenen. Deze netingen op HANUS werden gedaan door

studenten van de Afdeling der Technische Natuurkunde

van de TH Delft ter afsluiting van hun derde-jaars-

prawtica. De aard van deze experimental naakte het

wal noodzakelijk programatuur voor d a n op- en

overslag te wijzigen en aan te passen. Ten gevolge

van de geringe bundelintensiteit blijven de resulta-

ten ook bij neettijden van enige weken pover.

De ontwikkeling van een systeem voor plaatsgevoelige
neutronendetectie waarbij neutronen verstrooid in
verschillende richtingen simultaan worden geregis-
treerd, nadere zijn voltooiing. Gedurende het afge-
lopen jaar ziji< in nauwe samenwerking met dr. W.
Lourens (Vakgroep Kernfysica van de Afdeling der
Technische Natuurkunde, TH Delft) verschillende
testmetingen uitgevoerd, die hebben aangetoond dat

V
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het systeem functioneert. Door het plaatsgevoelige

detectiesysteem te conbincren nee MANUS wordt een

gedeeltelijke oplossing gevonden voor de laf bun-

delintensiteit. Een verdere verbetering kan worien

verwacht door het plaatsgevoelige detectiesysteem

Meervoudig parallel uit te voeren, terwijl «en

vinitfactor van drie 3 vier wordt vervacht in de

bundelintensiteit met het in bedrijf konen van de

koude neutronenbron (zie aldaar).

2.1.3. Dataverwerking

De normering van diffrtctiemetingan «an vloeistof-

fen nat behulp van de incoherent* verstrooiing van

vanadiua vereist dat een schatting wordt genaakt

van da coherente verstrooiing ten opcichtc van da

total* verstrooiing. Een pragrasna RISF tP VAN is

geschreven dat, uitgaande van da grootst* coherente

verstrooiingsbijdrage tot d« totale verstrooiing,

deze bijdrage voor het gehele mter.interval alimi-

nurc, hetgeen «en effect betreft van ongeveer een

half procent.

De limietwaarde van de structuurfactor voor kleine

verstrooiingsparaaetar bevat de isothenae coaprea-

aibiliteit. Een conputerprograona RISFOON? is ge-

schreven wsarae* isotheme conpressibiliteiten kun-

nen vorden berekend, uitgaande van een toestands-

vergelijking voor niet-polaire vloeistoffen opge-

steld door B.I. Lee en M.G. Keiler. Het program*

is getoetst aan de hand van experinentel* gegevens

vin Icoolstoftetrachloride en benzeen. De experimen-

tal* isotheme compressibiliteiten van CCU en

CtHi werden in het algemeen binnen 10Z in de bere-

keningen gereproduceerd. Het programs is gebruikt

ver- de berekening van de isotheme conpressibili-

celt van vloeibaar gasvormig SFt bij kanertenpera-

tuur waaraan diffractieaetingen zijn gedaan (zie

jaarverslag 1975/76).

2.1.4. Optimalisatie van neutronenaetingen

Daar da keuze van meettijden voor achtergrond, le-

ge preparaatkaaer en preparaat bij neutronenver-

*trooiingsexp*riaenten aeeital nogal adhoc ge-

schiedt, is gepoogd deze keuze te optimaliseren.

Daarbij is van de volgende corrcctieprocedurc uit-

gegaan: Eerst worden de telsnelhoden bepaald uit de

acting van de lege preparaatkaaer (p) en de acting

net preparaat <LsJgecorrigeerd voor de teisnelheia

verkregen uit een achtergrondmetins (a). Vervolgens

wordt de aldus gecorrigeerde telsnulheid voor de

preparaatkaner net een transmissiel'actor f afgetrok-

ken van de gecorrigeerde telsnelheid van het prepa-

raat, zodat we ten slotte voor de telanelheid voor

het preparaat (c) na correctie voor achtergrond en

lege preparaathouder krijgen: c - (s-a) - f(p-a).

De optimalisatie geschiedt nu door de statistische

fout in c zo klein mogelijk te maken bij gegeven

tclsnelheden, door de meettijd gebruikt voor de be-

paling van da diverse telsnelheden optimaal tb ver-

delen. Als ve aannemen dat de statistische nauw-

keurigheid van de diverse metingen wordt gegeven

door Poisson-statistick en de metingen van de lege

preparaatkaner en achtergrond worden gebruikt on

N-aetingen net een preparaat te corrigeren, kunnen

ve afleiden dat geldt voor de verhouding van de op-

timale teltijden T voor da achtergrond, T Q voor de

lege preparaatkamer en T voa* een individuele me-

ting net preparaat

t, . tp . T, - fa"
2 : (.-f)p'/2 , . " V * .

Bij transraissiemetingen met neutronen om de waarde

van x te bepalen, als exp(-x) de transmissie van

het preparaat is, treedt een soortgelijk probleem

op. Daarbij speelt nu ook de efficiency van de ge-

bruikte monitor een rol. Om de optimale waarde van

de transmissie en de te gebruiken monitor-efficien-

cy te bepalen, kan nu geen gebruik warden genaakt

van Poisson-statistiek, naar zal voor de variantie

van de gemeten intensiteit de uitdrukking

&2I • Kl+I/M) ,

waarbij H de preset monitors tand is, moet worden

gebruikt. Als resultaat wordt gevonden dat de opti-

•aale transmissie voor zo'n experiment 4$Z is en de

optimale fraccie van de bundel die door de monitor

wordt gemeten, 28Z is. De teltijden van de lege bun-

del en de doorgelaten bundel verhouden zich in de

optimale opzet als 1:2.5. De gebruikte methode om

tot optimale parameters te konen, kan worden toege-

past on voor netingen, waarbij men te aaken heeft

aet exponentiële verzwakking, optimale dikten en

teltijden af te leiden, waarbij de grootste winst

in nauwkeurigheid te verkrijgen is door de teltij-

den optimaal te kiezen.

12
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2.2. INEUSTISCBE USaTFOSESVERSTFOOIHia

2.2.1. Vloeibaar atfon

a. DynarrUdiê atruatuurfaetor

In da afgelopen periode zijn de in bat jaarverslag

1976/77 aangekondigde «tingen aan bat maximal in-

coherent verstrooiende isotopeuMOgacl 0.9 "'Ar +

0.1 " A r net da roterend-kristalspectroaater M S I

uitgevoerd. Da temperatuur vaa 120 K, de druk raap.

20, 270 en 850 bar. Daarnaaat ia coale gebruikelijk

ook da varetrooiing aan da lag* praparaathoudar en

aan vanedium(raaolutieaeting) bepaald. Elka meting

duurde tvee vakan ovaraenkoawnda «at 400 KWh. Omdat

de aetingen Tan da coberanta dynaaiache atruetuur-

faetor aan "Ar bij dezelfda temperatuur an drukken

zijn gedaan, kunnen da resultaten daarvan «orden

gebruikt om da metingen aan hat itotopenmangstl ta

corrigeren voor da coherente varetrooiing.

Haar aanleiding van da gevonden, aignificante ver-

schillen in de dynamische structuurfactor in vloei-

baar argon ala functie van da druk, waaruit infor-

matie over de tijdsafhankelijke driedeeltjes-corre-

laticfuncciea xal zijn te verkrijgen, ia beslaten

om te proberen bij de hege-flux reactor van bat In-

stituut von Laue-Langevin in Grenoble de hoeveel-

heid meetgegevena anal en efficient uit te breiden.

In november 1977 is door Bowman, De Graaf, Verkerk

en Van Well in bet ILL een serie aetingen verricht

met de roterend-kriatalspcctroaeter IN-4, in sasen-

verking net dr. J.R.D. Cooler en dr. J.B. Suck van

het ILL. Zovel van "Ar bij 20, 115, 270 en 400 bar

ala van bet argon-iaotopenmcngsel bij 20 270 en

400 bar, steeds bij 120 K, is da inelastische ver-

strooiing bepaald, tot een maximale golfvectorover-

dracht k ^ Tan « A"1 (vgl. RKS I met k.^^-2,2 X" 1).

De matingen aan "Ar zijn met een out , slechts tot

500 bar betrouwbare preparaathouder uitgevoerd, om-

dat het aluminium capillair, dat in da nieuwe, voor

deze metingen geconstrueerde houder was verwerkt,

van ondeugdelijk* kwaliteit bleek ta zijn en goed

materiaal niet meer op tijd kon worden geleverd.

Hiermee vervielen de metingen bij 850 bar. Dit werd

niat ala aan onoverkomelijk bezwaar gaiien, omdat

voorlopige analyse van de metingen met da RKS I aan-

toont dat de verandering van de dynamische struc-

tuurfactor tussen 270 en 850 bar groter ia dan tus-

sen 20 en 270 bar, hoewel da dichtheidsverschillen

gelijk zijn Cl3.

In tabel I zijn enkele instrumtatparameters van de

Iti-4 vergeleken act die van de RKS I. Onze metingen

met de IN-4 duurden elk ongeveer 30 uur (1600 MWh).

In tabel II is een overzicht gegeven van de tot nu

uitgevoerde metingen aan vloeibaar argon bij 120 K.

De verwerking van de gegevens behorende bij de in

tabel II genoemde metingen zal worden uitgevoerd

zodra het hiervoor benodigde pakket computerprogram-

ma's dugdani; is gestroomlijnd, dat de grote hoe-

veelheden data op een neer efficiënte en snellere

wijze dan tot nu toe mogelijk waa, kunnen worden

behandeld. Momenteel wordt hier nog aan gewerkt,

waarbij in het bijzonder de programma's voor da

correctie voor meervoudige veratrooiing en voor re-

solutie veel aandacht vragen.

b. Thaori»

In het afgelopen jaar zijn enkele berekeningen ge-

daan van de coherente dynamiache structuurfactor

S(k,u), zowel bij het triple-punt, als bij 120 K

(voor argon) volgens het aodel van M.S. John en

D. Forater (Phys.Kev. AI2 (1975), 254). Daarbij is

gebleken dat de uitkomsten bijzonder gevoelig zijn

voor de keuze van de tweedeeltjes-interactiepoten-

tiaal. Bij het triple punt geven onze berekeningen

mat de voor argon gebruikelijke waarden van de

Lennard-Jones parameters e/k, - 119.8 K an <J •

3.405 X goede uitkomsten. Bij 120 K echter geeft

hetzelfde model net dezelfde Lennard-Jonea parame-

tera hoogst onwaarschijnlijke resultaten. Er wordt

nog onderzocht waar dit aan ligt.

Tabel I Enkele instrumentparameters van de IN-4

vergeleken met die van de RKS I

Parameter RKS I IN-4

energie ingaande neutronen (meV)

energieresolutie (meV)

aantal detectoren

telsnelheid per detector (min*1;

bij 6Z verstrooiingspercentage)

totale telanelheid (min~';

bij 6Ï verstrooiingspercentage)

s
0.

30
20

55 0.
12

75-1

230

88

.0

600 20000

totale intensiteit (meting'1)
achtergrond per detector (min~')

signaal/achtergrond (6% ver-

strooiing)

golfvector overdracht (*"')

9x10*
2

10

0.2-2.2

3x10'
1.

5:

0.4-4

7

.0

13
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Tabel II Overzicht van de verrichte metingen aan
vloeibaar argon bij 120 K

Spectrometer preparaat druk
(bar)

dichtheid

nes i

IH-*

IM-*

IKS I

•Ar

0.9 MAr+0.1 "te

0.9 "'ta+O.l "At

20
270

BSO

20

115

270

«00

20
270

400

20

270
8S0

0.0176
0.0195

0.0216

0.0176

0.0185

0.0195
0.0201

0.0176
0.0195

0.0201

0.0176

0.0195
0,0216

2.2.2. Argon gai

CoJwrtnt* dynaniaéhe structuurfaotor

Op de RIS I zijn vliegtijdmotingen verricht aan

"Ar-gat bij een temperatuur van 140 X en drukken

van 20, 25 en 30 bar. De deeltjesdichtheden en neet-

tijden itoan vermeld in tabel III. Doel van deze me-

tingen ia onder andere het verkrijgen van nauwkeuri-

ge experimentele gegevens alt toett voor da theorie

beschreven in het proefschrift van H.H.U. Konijnen-

dijk ("Short time behaviour of density correlation

functions", Delft, 1976). De preparaathouder voor

het argongas ia dezelfde welke gebruikt is voor de

vloeistofmetingen aan het maximaal incoherent ver-

ttrooiende mengsel van "Ar en M A r . Deze betttat

uit 4 aluminium buitjet met een inwendige diameter

van 9.5 mm en een wanddikte van 2 ?5 mm. Voor de be-

paling van de vliegtijdreaolutie is een meting uit-

gevoerd aan vanadiumpoeder. De houder voor dit poe-

der bestaat uit 4 aluminium buitje» met een inwen-

dige diameter van 9.5 mm en een wanddikte van 0.25

mm. Hat een korrelgroottc van 0.075 mm it de vul-

gratd van de buitjes ongeveer 501, overeenkomende

met 8.5X verstrooiing. De meting aan het vanadium

duurde, evenals de meting aan de lege ergonhouder,

twee weken (400 MHh).

De triviale correcties op de meetgegevens zijn reeds

uitgevoerd (het aftrekken van tijdsonafhankelijke

achtergrond en normering op monitorintensiteit},

Voor een nauwkeurige correctie voor de verstrooiing

van de preparanthouder en voor de meervoudige ver-

strooiing van het argon is een goed model nodig

voor de dubbel-differentiële werkzame doorsnede van

bet argon. De voor dit model benodigde statische

ttructuurfactor wordt bepaald net behulp van een

iteratieprocedure volgens A.A. Broylct (J.Cheo.Phys.

35(1961), 493), die gebruik maakt van de Percus-

Yevick benedering. Verwacht wordt dat eind 1978 de

meetgegevens volledig gecorrigeerd zijn.

Tabel III Enkele gegevens betreffend* de "Ar gas

metingen

temperatuur (K)
druk (bar)

dstltjesdichtheid(F)
p/p„

140
20
0.0013

0.16

7

140
25
0.0017

0.22

9

140
30
0.0023

0.29
12verstrooiingspsreen-

tage

geïntegreerd vermogen 560 460 300
per meting (HWi)

golfvectoroverdrecht 0.13-2.2 0.13-2.2 0.13-2.2

(X-1)
totale intensiteit 5x10' 7x10* 9x10*
per 400 KWh

2.2.3. Vloeibaar neon

Cohtxvnte dynamische stmetuurfaotor

De preparaathouder, ontworpen voor de vliegtijdme-

tingen van vloeibaar neon op de RKS I, bestaat uit

dria Al cilinders met een inwendige diameter van

14 mm en een wanddikte van I na. Om de meervoudige

veretrooiing te beperken zijn in de cilindrische

cirkelvormige BH plaatjes van 0.5 mm dikte aange-

bracht op een onderlinge afstand van 10 mm. Aange-

zien er een aantal moeilijkheden is opgetreden bij

het vervaardigen van de preparaathouder, zullen de

metingen pat eind 1978 worden gestart.

Deze metingen zullen worden uitgevoerd bij condities

corresponderend met die van het vloeibaar ergon (zie

elders in dit verslag). Door vergelijking van de

meetresultaten van neon met die van argon zal het

mogelijk zijn de eventuele invloed van quantum-ef-

fecten bij het lichtere neon te onderzoeken.

2.2.4. Rotatiebeweninien van moleculen en molecule!»
groepen

Uit een analyse vaa enkele neutronenverstrooiings-
metingen aan dimechyltindifluoride op de RKS II (in
gaande energie 14 aeV) bleek, dat het reoriëntctie-
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gtdrag van de aethylgroepen in deze stof niet be-

schreven kon worden alt aan theraisch geactiveerd

proces aet « n activeringeenergie [2]. Haar infor-

aatie hicrovar ia verkregen uit neutronenveretrooi-

ingaaatingan, gadaan in samenwerking nat dr. J.J.

Iu:h (National Bureau of Standarda, Gaithersburg,

Hd, USA) op da BT-4 drie-assenspactxoMtax v u hat

MBS. Uit diffraetia- an inalaatiacha axpariaantan

ala functia van da teapexatuur banadan 80 R ia ge-

vonden, dat (CH,)aSnF> aan faaa-ovargang baxit [3].

Zovel bovtn ala banadan data faia-ovargtng (T : 70 K)

kan da aethylgroepbaweging worden baschravan ast

aao aprongrcoriëntatieaodtl nat dria evenvichtspo-

aitiaa voor da groap. Banadan da faaa-ovargang ba-

draagt da activaringtanargia voor da raoriäntatia

2.1 ± 0 . 3 kJ/mol, bovtn da faaa-ovargang ia data

•inatens gehalveerd.

Soortelijke-vuateaetingen, gadaan door dra. H. dan

Adal (KOL, Uiden), doen aaaan act da diffractierc-

•uitaten vamoaden dat ar tpraka is van «an twada

orde faae-overgang. Teneinde hierover uitsluituel

te krijgen, zijn neutronenverstrooiingeexperiaenten

uitgevoerd op de RKS II (ingaande energie 25 aeV)

in het aaperatuurgebied tussen 51 en 275 K. Da ana-

lyse vas deze netingen is nog niet voltooid.

De aetingen op de RKS II (energie van de ingaande

neutronen • 32 meV) aan anaoniuazinktrifluoride, ter

bepaling van het rotatiegedrag van de aaaoniiagroep,

zijn afgerond. Oit onderzoek is uitgevoerd saam

net drs. L. Bevaart (ECN, Pecten) in samenwerking

aat dr. J. BartolonS en dr. L.J. de Jongh (KOL,

Leiden) [4]. Een analyse van de kwa»i-elasti»che

verstrooiing als functie van de golfveetor leverde

het volgende resultaat. Bij teaperaturen boven de

kristallagnfische fase-overgang (T, - 115 K) draait

het NHt ion on één as. Het beeft daarbij vier even-

uichtsposities en de .aaaoniuagroep is oogelijker-

wijs iets gerekt langs de draaiaa onder invloed van

waterstofbruggen naar de fluoratonen in het kristal-

rooster. Het gedrag van de gemiddelde verblijftijd

op de avenwichtspoaities T als functie van de tem-

peratuur vordt getoond in figuur 2. Da gevonden ac-

tiveringsanergie (E^ - 4.8 + 0.1 kJ/aol) koat goed

overeen aat quantuaaechanische berekeningen aan da

hand van de genten overgang tussen het grond- en

bet eerste torsieniveau in de hinderingspotentiaal

van da aaaonitiagroep.

Bet onderzoek aan l,4-diaethoxy-2,6-diaethjrlbenzeei.

een gecombineerd project net de Vakgroep Magneti-

sche Resonantie (Afdeling der Technisch« Natuurkun-

de, TH Delft) dat reeds een jaar geleden is voltooid,

ia afgerond aet enkele publikatiea [5,6].

2 4 8 8

IOOO/TOC1)

Fig. 2 Cmiddalda verblijftijd T von dt
MU groap ala funatie von da tam-
paratuur in .

pttc

40

Fig. 3a Da inteimediaire verstrooiingsfiototie

I(K,t) voor volledig ruae bollen (getrok-

ken lijnen (vergeleken met neutronenver-

ttrooiingagegewna (symbolen). Da vaarden

voor de golfveotoroverdraaht < *ijn van

boven naar beneden: O.ZS, 0.44, 0.S0,

0.60, 0.73 en 0.93 A~l. De bovenste ho-

rizontale as geeft de tijd in picosecon-

de».

Tevens zijn uit de aetingan aan vloeibaar neopen-

taan intermediaire verstrooiingsfuncties bepaald,

die kunnen worden vergeleken met moleculaire dyna-

nicaberekeningen van dra. N.J. Lykleaa (Vakgroep

15
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Theorctitchc Natuurkuad* van de Afdeling der Tech-
oi*ch* Natuurkunde, TH Delft). Een deel van de re-
aultaten is weergegeven in figuur 3.

Fig. 3b I(K,t) voor half-rva* bollen.

Zit vtrder het onderschrift

ondtr 3a.

De in het kader van het onderzoek aan üe reeks

H(CHi)», met M - C, Si, Ge, Sn, gedane neutronen-

varstrooiingiexperimentea op de RKS I (ingaande

energie 5 aeV) zijn uitgebreid net inelastiache ne-

tingen bij 31 K aan Ge(CHj)i, en Su(CHs)it op de

RKS II (ingaande energie 32 aeV). Uit een combina-

tie van kvasi-elaitische en inelastiscbe resulta-

ten noet oorden geconcludeerd dat de vorm van de

hinderingspoeentiaal van de nethylgroepen in

Sn(CHj)t afwijkt van een simpele cosinus. Voor

C*(CRj)« is dit niet aentoonbear. De resultaten van

dit onderzoek voor M - Si, Ge en Sn worden gereed-

gemaakt voor publikatie.

Reeene zijn op verzoek van dr. K.O. Prins (V«., der
Waals Laboratorium, Amsterdam) enkele kwasi-elasti-
sche vitrstrooiingsnetingen gedaan aan ethaan in de "
gecondenseerde fases. Een analyse van de meetresul-
taten is nog niet uitgevoerd. Aan de hand van deze
analyse moet worden bes? iat of voortzetting van dit
onderzoek net de voorhanden zijnda spectrometers
zinvol il.

1.3. IRASSPOIITCOEFPICWITEH IS VLOEISTOFFEN

De « t behulp van de uit de gecorrigeerde enskog-

tbeorie afkomstige analytische uitdrukkingen voor

de viscositeit «1 en de zelfdiffusiecoëfficiënt D

zijn gebruikt on net toepassing van gepubliceerde

waarden voor n de zelfdiffutiecoefficient in vloei-
baar nethaan tussen T - 90 and 170 K onder druk
(tot ongeveer I kbar) te berekenen [7], Daarnaast
is een overzichtsartikel geschreven over de tempe-
ratuur- en dichtheids«fhsnkelijkheid van de zelf-
diffusiecoëfficiënt in kwasi-bolvormige moleculair»
vloeistoffen van het type ABt [83. De temperatuur-
afhankelijkheid van D in de moleculaire vloeistof
bij constante dichtheid kan met behulp van een
Arrhenius-vergelijking D - D Q exp (-B°/RT) worden
beschreven. De activeringsenergie voor zelfdiffusie
E^ in vloeibaar C(CH3)i,, CC1» en Si(CHj)» blijkt in
de buurt van het sneltpunt met de dichtheid toe te
nemen, terwijl EJ voor zelfdiffusie in vloeibaar ne-
thaan onafhankelijk is van dt dichtheid. Dit wordt
geïllustreerd in fig. 4, waarin E is uitgezet te-
gen de genormeerde dichtheid p/p£ van de vloeistof.

Fig. 4 DeaativeringsenergievoorviBcositeitenttlf-

diffusie in koaai-bolvomige moleculaire vloei-

stoffen en vloeibaar argon uitgezet tegen d* ge-

reduceerde dichtheid P/Pc- Ve pijlen geven de

dichtheid aan van de betreffende vloeistof bij

het normale ameltpuxt.

Hordt dit gedrag in verband gebracht net een net de

dichtheid toenemende hindering van de naburige mole-

culen, veroorzaakt door het niet-bolvomig zijn van

de moleculen, dan volgt hieruit dat de afwijking

van de bolvormigheid toeneeat in de volgorde CHi>,

C(CHJ)I,, CC1V en Si(CU>)t. Dit is op grond van de

geonetrische structuur van de moleculen aannemelijk.

Aanwijzingen voor het bestaan van hindering zijn

verkregen uit recente resultaten van diffractie-on-

derzoek aan vloeibaar neopentaan en tetrachloorkool-
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•tof, waarin oriëntatiecorrelatics tussen de aole-
culen zijn gevonden.

De temperatuurafhankelijkheid van n bij constante

dichtheid blijkt eveneens te kunnen «orden beschre-

ven aet behulp van de Axrhanius-vergelijking n>no

cxp(E^/RT). In fig. 4 i» ook E^ uitgezet regen p/Pc
en hee gedrag van de activeringsenergie voor visco-

•iteit als functie van de dichtheid is analoog aan

dat van E^. Ook het visceus gedrag in deze vloei-

stoffen wordt bij hoge dichtheden (p«.5pc) blijk-

baar beïnvloed door de hindering van naburige mole-

culen. Een verschil act de sselfdiffuiie is dat de

waarden van E^ een factor 2 tot 3 kleiner zijn dan

die van E° bij eenzelfde dichtheid. Er kan aan wor-

den toegevoegd dat de waarden van de activerings-

energie voor zelfdiffusie en voor viscositeie in

argon bij constante dichtheid (I.35+0.I5) rasp.

(0.42+0.08) kJ/snl zijn. Ten slotte «wet worden op-

gemerkt dat de gevonden activaringsenergieen bij

constante dichtheid een factor 2 tot S kleiner zijn

dan de activeringsenergieën die voor de beachrij-

ving van diffusie en viscositeit in een vloeistof

langs de coëxistentie-kromme worden gebruikt in de

literatuur. Hieruit blijkt dat deze transportcoëf-

ficiënten veel meer van de dichtheid dan van de

temperatuur van de vloeistof afhangen.

3. MAGNETISME

W. vat Dijk*
E. Cerkema
P.C.M. Oubbena
A.H. van der Kraan

W.H. Kraan
H.Th. Rekoeldt
F.'7, van Sahaik

3.1. SEUTROSESDEPOLABISATIE

3.1.1. Statische depolarisatienetingen net 1.6

neutronen

De in het jaarverslag 1976/77 beschreven automati-

sche calibratietechniek zal in de vona van een pu-

blikatïe worden opgeschreven C93. De methode, zoals

aanvankelijk ontwikkeld, is analytisch en gebaseerd

op een preciest kennis van het effect dat een be-

paalde instelling van de polarisatiedraaiers heeft

op de polarisatievector. Daar deze gevoelig is voor

eventueel aanwezige strooivelden, is het van belang

om de calibratiemethode uit te breiden met een em-

pirische benadering, waarbij het niet meer nodig is

van te voren te weten wat het effect van de instel-

vanaf 1 februari 1978

**F0H medewerker

ling van de polarisatiedraaiers ia. In deze benade-

ring wordt de werking van de polarisatiedraaiers

.successievelijk bepaald door de verandering van de

polarisatiecomponenten te meten na een kleine ver-

andering in de stromen door de spoelen van de pola-

risatiedraaiers. Deze uitbreiding van de calibra-

tietechniek is echter nog niet in de praktijk ge-

toetst, zo min als de uitbreiding van de analyti-

sche methode waarbij magnetische strooivelden in de

preparaathouder in rekening worden gebracht.

Hetingen zijn uitgevoerd aan een nikkel éénkristal

in de vorm van een ellipsoïde in het temperatuurge-

bied rondom de curietemperatuur Tc. Bij deze metin-

gen is de magnetisatie van het preparaat in drie

dimensies geanalyseerd. Teneinde dit mogelijk te

naken, moest de depolarisatietheorie, die tot nu

toe met slechts iin msgnetisatiecomponent werd ge-

bruikt, worden uitgebreid. Uit de resultaten van

deze experimenten is gebleken dat magnetisatiecom-

ponenten in het kritische gebied rondom T lood-

recht op de richting van het externe magneetveld

aanwezig zijn. Door het veld in een geschikte kris-

talrichting aan te brengen, kan uit het teken van

de loodrechte magnetisatiecompoiienteo de voorkeurs-

richting van magnetisatie in het kristal worden be-

paald.

Een preciese bepaling van deze componenten bleek

echter zeer moeilijk omdat correcties moeten worden

aangebracht voor de denagnetisatievelden ter plaat-

se van het gemagnetiseerde preparaat. Pogingen om

ook voor deze demagnetisatievelden te corrigeren,

mislukten in eerste instantie. Het probleem lijkt

te kunnen worden opgelost door de magneetveldspoe-

len zeer dicht om het preparaat te wikkelen waar-

door de magneetvelden buiten het preparaat op een-

voudige wijze samenhangen met de magnetisatie van

het preparaat en het aangebrachte veld. Metingen

met een dergelijk lokaal aangebrachte magneetspoel

om het preparaat zijn nog aan de gang. Uit de voor-

lopige resultaten kan reeds de conclusie worden ge-

trokken dat in Hi evenals bij kamertemperatuur de

Cll|] kristalrichting de voorkeursrichting van mag-

netisatie is in het kritische gebied tot 0.01 K be-

neden de curietemperatuur. Bij temperaturen boven

T werd geen voorkeursrichting meer waargenomen.

In tegenstelling hiermee zijn de depolarisatieme-

tingen in ijzer waar in aanwezigheid van een extern

magneetveld de invloed van een geringe anisotropie

in de magnetisatie nog waarneembaar is tot I a 2 K
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boven d« curicteaperatuur. De natingen zijn herhaald
•at ijzarpreparaten van varachillende vora en aan
lokaal aangebrachte magneetjpoel. Door gebruik te
maken van een analyse in drie dimensie» zijn kwali-
tatief dezelfde reaultatcn verkregen. De invloed
van de anisotropie blijkt kwantitatief aterk aaaen
ta hangen u t de denagnatisatiefactor voor het be-
treffende preparaat. Dit kan goed begrepen worden
door aan te nencn dat het effectieve veld op het
preparaat is opgebouwd uit het aangebrachte veld,
het anitotropiaveld en h«t deaagnttisatievald dat
afhankelijk ia van da vona van het preparaat. Het
onderzoek aan ijzer ia voorlopig afgealoten met het
afetudearveralag van ir. J. van Hoalik C103.

In aamenwerking net dr. J.J.H. Frame van de CU,

«atterdam lijn depolarisatie-experiaenten uitge-

voerd aan de legering Nitt.^Pt?;.!. Deze legering

heeft een zodanige samenstelling dat het een bijna

paramagneet is. De curietenperatuur Tc ligt in de

buurt van 13 K. Concentratiefluctuaties in deze le-

gering zullen zowel een spreiding in spontane nag-

netisatie als in Tc vertonen hetgeen via depolari-

aatieaetingen. zichtbaar kon worden genaakt. Bij 5 K

werd twee procent depolarisatie gevonden dia neer

dan lineair met de temperatuur afnam en bij onge-

veer 30 K kleiner is geworden dan de meetgevoelig-

heid van • 0.2Ï. Er werd geen anomaal gedrag waar-

genomen bij 13:K. Deze resultaten kunnen worden

verklaard door concentratievariaties in de grootte

orde van een procent in de legering aan te nemen

over afstanden in de orde van een millimeter. De

metingen zullen nog nader worden uitgewerkt.

3.1.2. Dynamische depolarisatie-experimenten

Dynamische depolarisatie-experimenten zijn uitge-

voerd aan een raamvornig FeSi(3,SZ) éénkristal et

het doel de snelheid van een 180° dooeinwand als

functie van het aangebrachte wisaelveld te neten.

Gen periodiek blokvormig nagneetveld werd opgewekt

net behulp van een stroom door een spoel, gewonden

on een van de benen van het raaakristal in da z-

richting. De doneinwandsnelheid wordt stark ver-

laagd door de aanwezigheid van wervelstromen die

de verplaatsing van de wand tegengaan. Deze wervel-

stroaen veroorzaken ook wandbuiging.

Tijdens de experimenten werd gevonden dat de mate

van wandbuiging kan worden bepaald uit de geaeten

tijdspectra van de xx en yx polarisatiecoaponenten

door de transnissieriebting van de neutronen paral-

lel aan de oorspronkelijke domeinwand in het x-z

vlak te kiezen (zie fig. 5).

Y !

I J.

r -i—

Fig. S. Een gedeelte van het raamvomige FeSi(3M-

ténkristal met erboven het diafragma waar

doorheen de gepolariseerde neutronen in de

x-richting êên van de benen van het kristal

kunnen passeren. Van de laatste ie een

doorsnede gemaakt, waarbij het gearceerde

gedeelte aangeeft het domeingeHed met een

magnetisatie die nog tegengesteld gericht

is aan het extern opgelegde veld H. De ge-

bogen domeinwand is voor de spleet getekend

(niet op schaal). Het aoBrdinatensysteem en

de rotatiehoeken +_ $ van de polarisatie-

vector x zijn aangegeven.

Hierbij wordt met de polarisatiecomponent ij be-

doeld dat de polarisatie voor hec prc;:r::t !?«£•

de richting j is georiënteerd en na transmissie

door h^t preparaat langs de richting i wordt geana-

lyseerd. De xx-component is niet gevoelig voor de

nagnetisatierichting van het kristal (cos$«cos(-$))

in tegenstelling tot de yx-component (sin$—si.nH0).

De wandbuiging naakt dat de polarisatievector tij-

dens transnissie door het preparaat veel ninder

ronddraait dan bij een rechte domeinwand het geval

it, omdat de draaizin van de polarisatie verandert

na doorsnijding van het neutronenpad net de doncin-

wand. Dit heeft tot gevolg dat voor het gedeelt van

het neutronendiafragma waar zich de gebogen wand

bevindt, totale depolarisatie optreedt.

Uit de depolarisatie gemeten in het xx-spectrum kan
de mate van buiging worden berekend', en dit resul-
teerde in een maximale buiging van ISZ bij een mag-
neetveld van 15.6 A/n. Bij een grotere buiging
blijkt de wand zich op te delen in afzonderlijke
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atukkan. De gemeten maximale buiging ia aan factor
4 lager dun de uitkomst vun berekeningen door dr.
W.J. Carr Jr. (J.Appl.Physio 470976), 4176), ter-
wijl hat veld wierbij opdeling van da wand optreedt,
goed blijkt overeen te atennen met da voorspellin-
gen van Carr. De gemeten windsnelheid ntemt lineair
nat het magneetveld toe an bereikt aan waarde van
I ea/a bij een veld van 15 A/B (S *xH c). Da reiul-
taten zijn gepubliceerd [11,12] an gebracht op da
Intaraag Conferentie ta Flotanca in nai 1978. Kaait
dete experimenten xljn nodelbarekenlngen uitgevoerd
oa ta Wachten krakteriatleke aigenachappan van da
Babogan wandvora uit da gaaaten apactra af ta lei-
den.

Da hoogvaldaatingan (H»He) waarvan aan raaultaat la
gageven In fig. 6 kunnen verklaard worden door aan
ta neaen dat aan het oppervlak, onmiddellijk na •
valdoakear, OBaagnetiaaringtftleaan ontataan dia anal
aanaengroeien tot aan aia uf aaar vlakke wand even-
wijdig aan het oppervlak.

f-

Fig. 6 Tijdaptatra vat dê neutronen g&mtnt bij
ttn Oêld Sa = USO A/ntntn frtqutntU
vat 770 •->. Van boomt naar btnêdm tijn
htt totgtpaMt* blokoomig» vtld, d» po-
tcritatitoaipontntmi D^, D «n Du, «n
dt itngU \D\ = /rD^. * Dtjm dé rota-
tiéhotk * = fen"» (OyJD^) van dt potte-
rttatUvtatm uitgtut at» flmetii ven
dt tijd.

Deze loopt vervolgana naar binnen en annihileen
aidden in bet krietel aet de wand dia van da tagen-
overliggande zijde arriveert (iisdwich-model).
De bobbeligheid van de wand kan worden afgeleid uit
da aanwezigheid van «Koolvelden die belangrijk
bijdragen tot da depolaritatia van da polarisatia-
coaponetiten o.a. zichtbaar in het zi-apectrua. Bet
oiclllercnd karakter van de xx- en yx-ipectra in
fig. 6, kan worden vertaald in aan netto rotatie-
hoek dia da polariiatiavactor draalt tijdant tranr
aiaaia door het kriatal gedurende de vlakke wand-
beweging en hieruit kan da anelheid van da wand
ala funktie van de politie in het kriatal worden
bepaald. Snelheden worden gevonden dia variëren
van 60 ca/a aan het oppervlak tot 30 ca/a in nat
Bidden van het krietal bij aagneetvelden van
2000 A/a. Deze reaultaten zijn tot een publicatie
[13] vermrkt en bovendien gerapporteerd op de
Intaraag Conferentie in Florence.

3.1.3. Statiacha depolariaatieaetiman met 4 A
neutronen

Da beichrijving van de neutronendepolariaatia in
ferroaagneten act uitaluitend 180° wanden in ter-
aen van de gemiddelde coaiuue en ainua van da hoek-
draaiing van de poleriaatia-vector per doaein (zie
jaarverelag 1976/77) ia afgerond met een publica-
tie 114].

Een atudie wordt geaaakt van een YIC(Ga)-{{nkria-
tal afkoaetig van dr. E.H. de Leeuw van het Phi-
lip» Natuurkundig Laboratorium, aat de bedoeling
da doaeinatructuur, afgeleid uit depoleriaatieaetin-
gen aet neutronen, in verband te brengen aet re-
eultaten verkregen door optiachc methoden toege-
paat bij het onderzoek van domeinstrueturen. Het
ia achter tot nu toe niet gelukt de reiultatan van
een depolariaatieacting en een optiechc meting van
dezelfde doaeinatructuur te vergelijken. Da gerin-
ge afaetingen (f 4 om) van het voor het onderzoek
geachikte gedeelte van het preparaat maken langdu-
rige neutroneaaetingen noodzakelijk, terwijl bo-
vendien de geringe aniaotropie tot gevolg heeft
dat telfa da geringete aagnetiache atrooivelden
aoeten worden vermaden. De depolariaatieaetingcn
aet een aangelegd aagneitveld zijn tot durver niet
interpreteerbaar.

Een belangrijk gedeelte van bet verelegjaar werd
beateed aan het aanaluiten van de apiegelpolari-
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attcr op de IDP 11/70 via bet CAHAC-ayateaa (xU
ook 5.5.). In eaatuverking aat de in«truaentatia-
(Focp «n rekengroep werd bat basturingaprograaaa
SF r ontworpen, wutrin da aeaet voorkomende laodee
cf oparation" lijn voorzien. Vrijval onmiddellijk
na hat gereedkoaen van dit prograaaa ward da aoga-
lijkhcid van automatische hoekinstelling v u bat
preparaat in da bundal ingebouwd.

In navolging van da kristalpolariaeter aard tan be-
hoava van aan corracta installing van 1* polarisa-
tiavactor hat CAMAC-prograaaa TJKSVIEGIL ontvikkald
Da hierMe varkragan nauwkeurigheid van da inatal-
lioj ia 5-7 graad hetgeen beduidend beter ia dan
da nauwkeurigheid van da vroegere nat da band ver-
kregen inetelling (10-20 graad).

3.2. HOSSBÂVEREFPECT

3.2.1. Intermetallische ijzerverbindingen

Bftt onderzoek in «aaenuerking aet dr. K.H.J. Buacbow

vim net Philip« Hatuurkundig Laboratorium in Eind-

boven aan de binaire t.F« intermetallische verbin-

ding (I » yttrium, thorium of «en eleaent ait de

reeks van da zeldzame aarden) ia uitgebreid act de

pacudobinaire verbindingen T C a i _ x
u
x ) 1 >

T(F«1_xI»x)J en Er(Fel_J(CoJ[)J. Voort» sija vroegere

aattingen verder uitgewerkt en de reaultatan ervan

gepubliceerd [15,16,17].

Het in het veralagjaar 1976/77 aangevangen onder-
zoek naar het magnetiach gedrag van T(Fel__Al_) -
verbindingen ia voortgezet aet aetingen in een ex-
tern magneetveld tot SO kOe parallel aan da bundal
v-stralen. Cetracbt ia am een verklaring te vinden
voor bet veraehil ia gedrag van bec aagnetiach ao-
aant van een Fe-atooa, bepaald aet behulp van aag-
aetiacha aetingen en bet hyperfijnveld ter plaat»
van een Fe-kern ala functie van de alumiaiuacoucn-
tratic. Bij 30Z Al wordt oog aleckta I0Z van bet
Fe-aoaeat in TT; geaatea, terwijl het geaiddeUe
hrparfijnvald nog 5SZ van het «ld in TFe» ia. Da
aatingen in aan extern aagoeetveld tonen aaa dat da
•agnatokriatalliJM aoi»otropie in *<'•,_,*!,>,
aterk toeneeat aet grotere x. In TTe, ia het aaiao-
tropiaveld kleiner da* 3 kOc terwijl dit veld voor
x " 0.20 groter ia dan 50 kOa. Dexa aniaotropie,
die aterk wordt bepaald door da locale oatiaging
van een Fe-atooa, zorgt er au voor dat da aegMti-
«che aawmten van de Pc-atoaaa bij hoger« aluainiua-
conceatratie niet aeer parall«! geordend «taan, zo-

dat da aacroacopiachc aagnetiaatie atark aat de Al-
coocentratia afnaeat. Kaaultaten van dit onderzoek
sijn gerapporteerd op de Internationale Conferentie
Möaabauer Spactroecopy in Bockareat CIS].

Metingen aan da pieudobinairc verbindingen

TCFej^Ir^), xijn ondentoaen oa inziebt te verkrij-

gen in da Fe-Fa-wiaielverking in de kubiaeba Luve»

faae RFct-varbindingcn. Iridiun ia een 5d-overgange-

aataal (onder a en p geleidingaelektronen zoal« in

Al, tarwijl hat op zichzelf geen Mgnetiach aoaent

bezit en eventueel een vaal kleiner geïnduceerd

«waant zal krijgen dan Co.

Ceaeten ia aan da varbindingen aet i-O.IO, 0.15,

0.29, 0.30, 0.40, 0.S0, 0.60, 0.65, 0.76 en 0.90.

Analoog aaa bet ayeteea T(F«,Co)i blijft tot en «et

1-0.90 «en aagnetiach hyperfijn apectria aanwezig

bij T-2 K. Voor x ï 0.95 ligt de curicteaperatuur

beneden 2 K. In figuur 7 ia het geaiddclde bvper-

tijnveld <H ..) ala functie van da Ir-concentratie

weergegeven. Bet blijkt dat bij x > 0.50 de gaaid-

delde hjrperfijnvelden op de recht« liggen die de

in zuiver ÏF«j en Y(P«M2jCo, ttt)i geaeten waarden

H t £ I verbindt. Aangezien bat Co-atooa in TCoj geen

aagnetiach aoaent <wzit, duidt bet lineaire gedrag

erop dat in Y(Fc,_xIr]|)I bij x > 0.50 de invloed

wordt' geaeten van de aagnetiache verdunning van het

Fe-rooeter. In dit concentratiegebied is ook de

voorkeursrichting van aagnetiaatie weer gelijk aan

die ia ÏT«j terwijl voor x < 0.50 deze voorkeurs-

richting ia veranderd onder invloed van het Ir.

tig. 7 Variatia vm hat ijxci» hyptrfijnotld fl#„

mt:

o iT-oonotntmti* in M¥*\^-*Ji bij T= 2 Jt

• Co-eonoentratU in *lV*i^pöj1 bij 7=1.7 X
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Het effectieve hyperfijnveld ter plaatie van de
ijzerkern ligt in de verbindingen act x < 0.50 bo-
ven eerder genoeade rechte, hetgeen erop wijet, dat
in dit concentratiegebied het Ie een geinduceerd
magnetisch moment bezit. In het systeem
T(Fet_xIrx)t neemt het magnetisch aoaent act toe-
aeaende x veel eterker af dan het geaiddalde ef-
fectieve veld zoals eerder in Y(Fe,Al)i werd gevon-
den. De verklaring hiervoor is dan ook analoog aan
dia welke hierboven ia gegeven voor Y(Fa,Al)i.
Resultaten van dit onderzoek zullen worden gerap-
porteerd op de International Conference on the
Application of the Hoaabauer effect die binnenkort
in Kyoto wordt gehouden.

In aai 1973 leek het onderzoek aan ErFej afgesloten

door rapportage van da resultaten in de literatuur!

Kagnetieatieaetingen aan een bij kaaerteaperatuur

opgelijnd preperaat en mossbauermetingen aan een

niet opgelijnd preparaat, toonden aan dat bij T <

50 K de spins gericht etaan langs de kristallogra-

fische c-as en bij T > 50 K langs de b-as. Recent

zijn in de literatuur tegenstrijdige resultaten ge-

publiceerd ten aanzien van de spinoriëntatie bij

T > SO K. Oa bier duidelijkheid in te brengen, lijn

anssbauereffectaetingen verricht bij T • 4.2 K,

77 K en 295 K aan een ErFei-preparaat dat bij ka-

aerteaperatuur oagnetisch is opgelijnd, parallel

aan de bundel Y-stralen en ia een Dabije-Scherrer-

opnaae van een bij kaaerteaperatuur aagnetisch op-

gelijnd poederpreparaat geaaakt bij 295 K. De bij-

na puntreflecties van de (0£Jt)-vlakken en van

het (l,0,l)-vlak in het bijzonder tonen aan dat de

voorkeurarichting van magnetisatie bij 295 K paral-

lel aan de b-as in het basisvlak is. Gebruikmakend

van dit resultaat en de verandering van de rela-

tieve intensiteiten van de 2e en 5e absorptielijn

in het aössbauerspectrua van het opgelijnde prepa-

raat volgt, dat er tussen 77 K en 295 K geen ver-

andering van voorkeursrichting optreedt, aaar tus-

sen 4.2 K en 77 K een draaiing over 90° plaatsvindt.

Deze resultaten bevestigen nogmaals hetgeen in 1975

door ons werd gepubliceerd. Aangezien de magneti-

sche overgang van de c-as naar de b-as bij T H • 50 K

waarschijnlijk een gevolg is van de coapetitie tus-

sen de kristalveldanisotropie van het Er-ion (c-as)

en de Fe-roosteranisotropie (b-as) is het onderzoek

uitgebreid aet de Er(Fe1_xCox)J reeks aangezien de

Co-xoosteranisotropie ook uniaxiaal is (c-as).

Dit de metingen volgt dat tot 40atZ Co T^ ligt tus-

een I • 40 X en 50 K en bij grotere waarden van x
zeer sterk toeneemt. De verbinding met x - 0.65 ia
tot aan de curietenperatuur uniaxiaal. Dit duidt
erop dat de enisotropie van het Fe-Co-rooster tot
40atX ongeveer constant blijft en deerne sterk af-
neeat aet toenemende Co-concentratie. De resultaten
van dit onderzoek worden gerapporteerd op hrt inter-
nationaal colloquium van "Physique des terres rara
i l'ftat mStallique" te St. Pierre de Chartreuse
[20].

3.2.2. 2eldzaae aardbronnen

ten uitgebreid onderzoek is gedsan oa ' "Er-bronnen

(T| ,x " 9,5 dagen) te maken net een ongeeplitst

•Sssbauerapectrua van '"Ta net een overgangfener-

gie van 8,4 keV. Uiteindelijk is de keuze gevallen

op een tweetal materialen: ErAl|(+Al) en

Er>lB|2<*llB), waarin Er een kubische omringing

heeft en dus een enkelvoudige lijn getit. Voor de-

ze pocdervormige naterialen wordt Ta •• vrij natuur-

lijk Er (27Z '"Er) - gebruikt. Ka activering in de

HOR blijken ErAl3(+Al) en Er
l lBu(+ l lB) elkaar als

bron i/iet veel in kwaliteit te ontlopen. Een na-

deel is dat bij activering veel L-röntgenfluores-

centiestraling afkomstig van l7lEr(Tj ,2:7 uur) uit
>T*Er optreedt in de buurt van de 8,4 keV. In fi-

guur Ca is het eerste gemeten mössbauerspectrum

van opgedampt metallisch Tm weergegeven, gemeten

act een l"ErllB12(+
lIB)bron.

In een later stadium zijn "fErAl3(+6Al)-plaatjes,
96Z verrijkt met '"Er, gekocht van het Oak Ridge
National Laboratory. Deze. hebben 'net grote voor-
deel dat ' n E r nauwelijks gevormd wordt bij acti-
vering. Bovendien is aet plaatjes beter te manipu-
leren dan aet poeders zodat zij na desintegratie
opnieuw zijn te gebruiken. Een nadeel is een kleine
l5ISa verontreiniging, die na activering tot
1>>Sa(T1.1 • 2 dagen) veel L-röntgenfluorescenti*
geeft in de buurt van de 8,4 keV. In figuur 8b is
een aö'ssbauerspectrua van opgedaapt metallisch Ta
weergegeven, geaeten met een ' "ErAla(+6Al)bron.

Oa de 8,4 keV te scheiden van de röntgenfluorescen-
tielijnen zal gebruik worden gemaakt van een Si(Li)-
detector act een scheidend veraogen ven 270 eV, die
besteld is bij Seforad.

Ma "'T« zal ook het aö'ssbauereffect worden gemeten

aan '**Dy aet een energie van 25,6 keV:
Hiervoor wordt "*GdFj gebruikt, dat zich na acti-
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varing in da HOR via 1*'GdF,(T1 .̂  - 3,7 ain) cnxat
in "'ibFift^.j - 7 dagen).

Fig. 8 HBtabauarapaatra van thuliun bij kantrtm-
peratuur
a. gmaUn mat aan l"Ei>llBu(+llB)bron

(natuurlijk Er)

b. gmtUn mat etn l%iErAU(*SAl)bron

(verrijkt lt*Er).

3.2.3. Karakterisering katalysatoren ten behoeve

van het Fifher-Troptch procaa

In saaenwerking nat drs. W. van Dijk van de Afda-
ling Scheikundige Technologie van de Techniacha
Hogeschool Eindhoven is een onderzoek begonnen naar
de karakterisering van een katalysator bestaande
uit metallisch Fe-poedar dia gebruikt wordt in het
Fiacüer-Tropsch procea (de voning van koolwater-
stoffen uit de reactie 00 + Hj). Hat blijkt dat,
wanneer het katalytisch procaa enige uren loopt, da
omzetting van CO en Ba naar koolwaterstoffen gaat
afneaen, terwijl tevens cao gevichtstoenasM van da
katalysator c^creedt. Uit da aossbaueraatingan volgt
dat een gevolge van de katalytische reactie het ij-
zarcarbide FejCi wordt gavond en dat he: metallisch
Fa volledig hierin ia omgezet als de katalytische
activiteit tot nul ia afgenoaen. Het onderzoek zal
worden voortgezet act naas ook aan re-katalysatoren
op drageraateriaal.

3.2.4. Diversen

Voor dr. K.D. Bos van het Organisch-Cheaisch Insti-
tuut TNO in Utrecht zijn van een drietal tincomplex-
verbindingen het teken van de elektrische veldgra-
dient brpaald door metingen te verrichten in een
extern magnetisch veld van 50 kOe.

Voor ir. D.A.G. van Oeftelen van de Afdaling Schei-

kundige Technologie van da Technische Hogeschool

Eindhoven zijn ten aantal aetingen verricht aan Fe/

Bi-aolybdaatkatalytatoren ter karakterisering na da

katalytische rctctic.

Voor drs. S. Smit van da Medisch» Faculteit van da

Eraiaus Universiteit Rotterdam is ten onderzotk in-

gesteld naar de gelijkheid van de twee (A en B) ij-

zerplaatsen die in transferrine, het Fe-transporte-

rende eiwit in het bloed, voorkomen. Aangezien

transferrine een nolecuulgewicht heeft van * 75000

en hierin slechts twee ijzeratomen voorkomen, wordt

het transferrine opgeladen met ijzer dat 95Z ver-

rijkt is in het isotoop 57Fe. De twee plaatten kun-

nen afzonderlijk worden opgeladen. Hetingen bij

T " 4.2 K vertonen geen opmerkelijk verschil tussen

bet preparaat met op de A-plaata s7Fe en op de B-

plaata 9<Fe en het preparaat met op de A-plaats
s<Fe en op de B-plaata '7Fe.

Voor dra. G.A. Korteveg van het Laboratorium voor

Fyaische Chemie van de TH Delft zijn metingen ver-

richt aan Cu(FeGa, )S2-preparaten, ter bepaling

van da magnetische ordening: temperaturen.

3.2.5. Eendimensionale «agnetische systemen

Hat in het vorig jaarverslag reeds vermelde onder-
zoek in samenwerking met ir. J.A.C, van Ooi jen en
dr. J. Reedijk van de Afdeling der Scheikundige
Technologie van de TH Delft aan Fe(II) ketenver-
bindingen is voortgezet. Deze verbiedingen hebben
als algemene chemische formule FeLzOx met Ox " oxa-
laat dianion; L - water en (gesubstitueerd) imida-
zool. Da verbinding met L • water vont zodanige
lineaire ketens dat de Fe(II)-ionen door de oxa-
laat dianionen zijn gekoppeld, terwijl de eventu-
ele koppeling tussen da ketens via de waterligandan
plaatsvindt. De verbinding met L - 2-aethyl iaida-
zool (+lHjO tussen de liganden) vormt daarentegen
zig-zag ketena, terwijl van de verbindingen L - di-
aethyl iaidazool en iaidazool de wijze van keten-
vorming nog niet bekend ia door het ontbreken van
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iinkristallen. Het behulp van het mössbaueraffsct
i* dt driedimensionale magnetische ordening ten
gevolg* van de interkeeen-koppeling bij lage tem-
peraturen onderzocht. Naarmate de Ugandan groter
«orden, daalt de driedimensionale overgangstampera-
tuur, d.w.t. da interketen-koppeling nceat af.
Voorts is naar voren gekomen dat in de verbinding
r«(2HIc)1OxiH2O magnetisch gezien twee verschillen-
de F*(II)-plaatsen in een verhouding van ongeveer
1:1 voorkomen. Dit vordt vermoedelijk veroorzaakt
door het HiO-molecuul per twee formuU-atnhaden.
In deze Fe(II)kot*nverbindingen worden klein* hy-
perfijnvelden gemeten, die «en gevolg zijn van
grot* aniaotropiabijdragen en baanbijdragen. Voor-
lopig* rasultatan van dit onderzoek worden gerap-
porteerd op de eerdergenoemd* International Confe-
rence on the application of the Höasbauer affect
in Kyoto [21].

4. COMPUTER .

C. Bruin* J.A. Sdhottl
J.C. ven Rifr

4 . 1 . AZGSMEEN

In lamenwerking met de instrumentatiegrocp is het
•aken van software voor d* aansluiting van meetop-
stellingen op de POF 11/70 door middel van CAMAC
voortgezet. In deze verslagperiode zijn de volgende
neetopstellingcn aangesloten: de vloeistofdiffrac-
cometer. Manu», de spiegelpolarimetcr en de rotc-
i-end-kristalspectromater RKS II. Door deze aanslui-
ting ie de noodzaak ontstaan om meetgegevene, die
in de procescomputer worden opgeslagen, grafisch
"in real time" op een beeldscherm weer te geven.
Bovendien is een beeldscherm aangeschaft dat het
tegelijk maakt "plotpreviewing". uit te voeren op
<£e IBM 370.

Op het gebied van microprocessoren zijn er werk-

zaamheden geweest,' zoals hst installeren van een

cross-assembler op de FDP tl/70. De rekengroep

heeft ook deze verslagperiode de leden van de vak-

groep ondersteuning gegeven bij het verwerken van

meetgegeven* op de IBH 370 van het Rekencentrum

van de TH Delft.

4.2 VWBISfOFDlFFRACIOHEfER

Hiervoor zijn drie soorten programma's ontwikkeld

die afzonderlijk of gecombineerd kunnen worden ge-

*Technische Hogeschool Delft

bniikt: een meetprogramma voor de verwerking en op-

slag van neetgegevens, regelprogranna's voor da re-

geling van de bundelshutter, preparaattafel en de-

tectorarm, en een controleprogramma voor de verge-

lijking van de gemeten en de ingestelde waarden

voor de monitor en de timer. Tijdens de meting kan

het neetgebied onderverdeeld worden in verschillen-

de deelgebieden, ieder met een eigen stapgrootte

van de detectorarra; deze stapgrootte kan zijn in

datecterhoeken of direct in waarden van de impuls-

overdracht k.

Programma's om neetgegevens van de procescomputer

naar de IBH van het Rekencentrum over te brengen en

vardar te verwerken zijn ontwikkeld. Een van de

voordelen van het huidige dataopslagnysteem van da

vloeistofdiffractometer is dat dagelijks op eenvou-

dige wijze het gemiddelde van de tot nu toe ver-

kregen meetresultaten kan worden berekend, en ge-

controleerd kan worden of de afwijkingen van indi-

viduele meatruns van het gemiddelde statistisch ver-

antwoord zijn, zodat eventuele driftverschijnselen

vroegtijdig kunnen worden gesignelcerd. Dit is o.a.

van belang in verband met de lange duur van ieder*

meting.

Een programma voor de berekening van de fractie,
waarmee de gemeten intensiteit van de lege prepa-
raatkamer moet worden afgetrokken van de meting
met preparaat, is verbeterd, terwijl een programma
is toegevoegd dat de vorofactor voor de verstrooi-
de intensiteit van een cylindrisch preparaat in
een prepai-aathouder berekent.

4.3. MAtiUS

Het systeemontwerp voor de software is in grote
lijnen een duplicaat van het software-p.ikket beho-
rende bij de vloeistofdiffractomei .e.

4.4. SPIEGELMLARIMETER

Het programma heeft de volgende taken: instellen
van de polarisatiedraaiers en keuze tot het instel-
len van: magneetveld, temperatuur, en de hoek tus-
sen preparaat en bundel en ten slottc het controle-
ren van de polarisatiedraaier» onafhankelijk van de
ingestelde waarden.

Indien we nu het bareik van het magneetveld of van
de temperatuur of van de hoek tussen preparaat en
bundel het meetgebied noemen, bestaat de mogelijk-
heid het meetgebied te verdalen in deelgebieden ie-
dermet eigen beginwaarde, stapgrootte en cindwaardc.

i
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4 . 5 . ROTEREDD-KaiSTALSPECTROMETER RKS 11

Bij htt besturen van dt RKS II door middel van

FDP 11/70 maken we gebruik van drie programma's:

voor het controleren van de Monitor, voor besturen

en controleren van de choppers en voor het meten

en opslaan van gegevens. De drie programma's hebben

een onderlinge relatie, zodanig dat het derde pro-

gramma wordt gestopt zodra aan de voorwaarden van

de eerste twee programma's niet neer wordt voldaan.

S. INSTRUMENTATIE

J. dt Slots
P.J.H. Dathuiatn
B.U.J. HaaMkant
B. vm dtr Nactt

E.A. Otterholt
H.P.E. Perrt
J. van dar Zanden

5 . 1 . ALGEMEEN

De aansluiting van neetopstellingen op de PDF II/70

procescomputer werd in da afgelopen periode groten-

deels voltooid. Een achterstsna is er nog in het op

overzichtelijke wijze zichtbaar mak«n van de neet-

resultaten. In plaats van de in het jaarverslag

1976/77 (cnoeade plasma display werd een grafische

terminal (Tektronix) met een storage beeldscherm

aangeschaft voor display in da rccctorhal. Een

tweede apparaat zal in de buurt van de zitkamers

kunnen worden geplaatst. Aangezien er echter slechts

een beperkt aantal terminal lijnen beschikbaar is,

zal niet iedere experimentator op deze wijze over

eigen display mogelijkheden kunnen beschikken. Daar-

om is ook een verbete de versie ontworpen van de

reeds voor de mössbauergroep ontwikkelde video driver.

Het behulp hiervan kan via CAHAC een /rijwei onbe-

perkt aantal monitors worden aangesloten.

Om het werken met microprocessoren te vergemakkelij-

ken is op de PDF U/70 een "cross assembier" geïn-

stalleerd voor de H 6800 micropro:«nor (motorola).

Deze is bijzonder nuttig gebleken bij het maken van

software voor de nieuwe aössbsuerapparatuur. Ver-

wacht wordt dat de toepassing van microprocessoren

zal toenemen in de komende tijd. Daarbij is vanwege

zijn snelheid de keuze op de H 6800 gevallen.

In overleg met dt Vakgroep Stralingschemie en de

Werkplaatsen van de Algemene Dienst is uit de alge-

mene middelen een hcliumlekzoeker (VARIA* 936/70)

aangeschaft, dit eigen middelen werd ten behoeve van

mechanische werkzaamheden van spoedeisende aard in

de vakgroep een boor/freesmachine (Cincinatti PF-2J-

CVMH) aangeschaft. Om de gewenste aanschaf van een

Logic Analyser te financieren is een beroep gedaan

op het parkeerartikel zowel als op de beleidsruimte

IRI 1978. Tezanenaet de groepen Installaties en

Projecten van de Algemene Dienst zijn plannen uit-

gewerkt om op instituutsniveau te komen tot een be-

tere opzet van het heliumteruguinsysteera en de

vloeibare stikstofvoorziening.

5.2 ROTEREKD-KRISTALSPECTROWETERS (RKS)

De bekabeling van de RKS I werd om storingsinvloe-

den tegen te gaan verbeterd. Ook werd een verbete-

ring in de data overgebracht tussen de tijdcodoer-

eenheid en de dacaopslagappuratuur (Tridac) gerea-

liseerd. Het «lineal oonitortellen per tijdseenheid

wordt nu via een CAMAC-teller door de FDP H/70 ge-

registreerd.

Het systeem waarmee de fase hoeken tussen het roee-

rend kristal en de beide choppers van de RKS II met

gebruikmaking v«i. de procescomputer worden geregeld,

werkt bevredigend. Voor de opslag van data afkomstig

van beide spectrometers werd tot nu toe gebruik ge-

maakt van de Tridac. Daar de omvang van het geheugen

te klein is om bij de uitbreiding van het aantal de-

tectoren de data te verwerken, is in de afgelopen

periode gewerkt aan apparatuur om de meetgegevens

eveneens in de PDP 11/70 op te slaan. Hiertoe moes-

ten verschillende eenheden worden aangeschaft of ge-

bouwd. Daarbij •-•urd gebruik gemaakt van het "CAXAC"

interface-systeem. Gebouwd werden: een tijdcodeer-

eenheid (TOF) voor de tijdmeting, een programmeer-

bare pulsgenerator otn de nauwkeurigheid van de tijd-

meting te kunnen instellen, een progranmeerbare ver-

traging om de looptijd van de neutronen te overbrug-

gen en een "routing" eenheid (SDR) die de code geeft

van de aangesproken detector. Voorts werden aange-

schaft: een pulshoogïe analoog naar digitaalomzet-

ter (ADC), een drietal mixers om, als conditietest,

de pulshoogteverdeling van de neutronenpulsen van

alle detectoren simultaan te kunnen registreren en

16 nieuwe detectoren en 8 versterker-discriroinato-

ren voor uitbreiding van het systeem.

In de ADC mode zorgt een schakeling in de SDR er-

voor dat de pulshoogte-informatie coincident met

de detectorcodes wordt opjeslagen. De apparatuur is

voor een klein aantal detectoren met succes getest,

terwijl metingen op de Tridac aan de gang waren.

Nadat een mechanische wijziging ter verbetering van

de opstelling van de detectoren is aangebracht en

de nieuwe detectoren zijn bijgeplaatst, zal de be-

kabeling van de RKS II worden voltooid. Voor de
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display bij de meetopstelling cal gebruik worden
gemaakt van een video Monitor.

Ter verdere verlaging van de tijdeonafhankelijke
achtergrond op de detectoren van de RKS II werd een
gekoeld filter van silicivar-tfnkristallen net een
effectieve lengt* van 13 ca op de colliaatorwagen
ingebouwd. Daartoe werd een stikstofbadcryostaat
•et minimale afmetingen en ingebouwde sorptie-pomp
ontwikkeld en gebouwd. Externe vacuuaverbindingen
konden zo worden vermeden waardoor aan goede af-
acheraing werd verkregen. Dit system functioneert
nu ongeveer 6 maanden goed.

5.3. VWEISTOFDIFFRACTOHETES

•ij de vloeistofdiffractometcr traden problenen op

in het detectiesysteem. Hat localiseran van d e n

fout waa zeer tijdrovend mede door het ten gevolge

van veroudering ontbreken van een stebiel instel-

punt. Vervanging van de drie detectoren leidde tot

een aanzienlijke verbetering. Er. resteert nu nog

een hinderlijke af en toe optredende fout bij het

uitlezen.

5.4. HASUS

Deze spectrometer werd via CAMAC-apparatuur op da

procescomputer aangesloten. Een dual preset sealer

(fabr. Borer) werd gebruikt om een maximale tijd en

een maximaal aantal monitgrtellen per meetpunt in

te kunnen stellen. De detectorpulscn worden gesteld

door een hiermee synchroon lopende teller (fabr.

Elliott). De arm wordt met een stappenmotor ver-

plaatst, d U wordt gestuurd door een stepper control

(cigenbouw).

5.4.1. Plaatsgevoelite neutronendetectie

De plaatcgcvoelige neutronendetector werd opgesteld
achter Hanus. De in de Afdeling der Elektrotechniek
van da TH Delft gemaakte analoge elektronica geeft
coincident twee pulsen waarvan de hoogte evenredig
met A respectievelijk A + B ia, als A en B de ladin-
gen zijn die aan weerskanten van da detector worden
gemeten. De analoge elektronica werd door lange ka-
bels verbonden met digitale apparatuur bij de Vak-
groep Kernfysica van de Afdeling der Technische Na-
tuurkunde waarmee omzetting, deling en dataopalag
in de FDP 11/70 plaatsvond. De plaats waar een neu-
tron door de detector wordt geregistreerd is even-
redig met A/A+B. In deze opstelling werd geconsta-
teerd dat de I meter lange 3He gevulde detectorbuia

goed functioneerde met neutronen. Parallel hieraan

werd gewerkt aan eigen digitale apparatuur om dit

te kunnen realiseren. Er werden twee ADC's gekocht

(Elacint) die via inputregisters (eigenbouw) aet

CAHAC werden verbonden en uitgetest.

Gewerkt wordt aan een DMA-multiplexer waarop twee

plaatsafhankelijke detectoren via een routing sys-

teem kunnen worden aangesloten. Geven de input re-

gisters synchroon een "vlag", te bepalen door een

door software instelbaar coïncidcntiecircuit, dan

«orden ze in volgorde uitgelezen. In het programs

wordt steeds de laagste door de hoogste gedeeld,

waarna sen met het resultaat daarvan overeenkomstig

ksnaal aet tin wordt opgehoogd.

5.5. SPIEGELPOLARIMETER

Doordat de oude apparatuur van da splegelpolarime-

ter niet goed functioneerde, werd de aansluiting

van deze spectrometer aan de PDF 11/70 versneld

uitgevoerd met apparatuur die voorhanden was. Een

octal DAC (fabr. Elliott) stuurt de atroaen door de

apoelen via veraogensveraterkers (eigenbouw). De in-

gestelde stromen worden teruggemeten met een digi-

tale voltaeter (fabr. NEC). Deze stap moest tijde-

lijk in het program»* worden overbrugd wegena slecht

functioneren van dit apparaat dat ter reparatie

naar de fabrikant is teruggezonden. Het te aeten

preparaat is door een stappenaotor, gestuurd door

een stepper control (cigenbouw), programmatisch in

da transmissiehoek verstelbaar in de bundel ge-

plaatst.

5.6. MOSSBAUERSPECTROMTEBS

Om het bedrijfszeker functioneren van de vier B S S S -

bauerapectroaeters ook in de toekomst te waarborgen

en deze volledig onafhankelijk van elkaar te maken,

werd begonnen aan een algehele vernieuwing van de

10 jaar ouda apparatuur, die in fasen zal worden

uitgevoerd. De eerate fase is in de verslagperiode

voltooid. Gebruikmakend van de ervaringen, opgedaan

bij de andere meetopstellingen van de vakgroep, is

gekozen voor het CAHAC syateea. De hoge datasnelheid

van de mössbauerspectrometers l*_ 40.000 s~') maakt

rechtstreekse aansluiting op de procescomputer niet

mogelijk. Daarom ia een autonoom werkend CAHAC sys-

teem aangeschaft nl. de Capro (fabr. IMCAA). Dit

systeem wordt als een intelligente terminal aange-

sloten op de FDP 11/70 en wordt niet voorzien van

•igen in- en uitvoerapparaten.

Hierdoor ia een aanzienlijke besparing verkregen
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tan opsichta van aan vo l lad i t z i l f t t i o d i i wwkand

ayataaa.

Hat a l («Mto achiaa ataat in f i g . 9a. Door da

fa . 1NCAA zijn volgant aan ipaciaal ontwerp voor

d i t doal viar DMA (diract aaaory » c c « « ) acalara

ontwrpan. Rat principe daarvan, waargaiavan in

f i t . 9b. komt ovaratn awt da in da ouda aaatopitalr-

"CMiDPS" BUS

r T

PDF II

CAJIAC DATAWAY

rïü
i H l

BIT TELLER

BIT TELLER
2«

8 O__ CAMPS BUS
"*" (S DATA BITS)

INHIBIT

DIRECTION

1
CONTROL

t

1
SEQUEN-
CER

1

ADRES-
TELLER

t
BEGIN ADRES (BA)-

BA+*—»

BA+8-

DATAHAY STAM
' COiltAHDS

y/////f</y ONGEBRUIKT

Ift A . CATfflPS BUS
7 1 6 AOWS BITS)

( KAHAAL 1

SKANAAL 2

( KAIIAAL 3

Fig. 9 Prinoip* van dt nituus* mBttbauêroptttlling mt miaroproeenor

a. algtmêta opzet; b. werking van dm sealer»; o. âataoçilag

in hit geheugen.
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lint i» gebruikzijude "hulptellers". 0* "count"-
pulun zijo afkomstig van d« detector van (in van
de vier mSesbauarspectroeietera. ledere W A acaler
heeft twee 24-bits teller* waarvan er eteedt tta
tele, terwijl de andere vie DMA wordt uit|clezen.
De sequencer zorgt er daarbij voor dat de 24-bits
i» drie opeenvolgend* bytes van bet geheugen «orden
opgeborgen zoal* aangegeven in fig. 9c. Bij een
nehang*"-pul* «ordt van teller geviaield en het ge-
heugenadrei wordt opgehoogd. Na era "start"-pula
«orde het geheugmadre* teruggezet op de baginvaar-
4* dl* va«t in iedere aealar ie geprogrammeerd.

Door "atart" en "change" synchroon te kiezen met de

beveging van de mSssbausrbron kan een mössbauer-

spectrum worden verkregen. Daar ieder* acalar een

•igen adreiteller heeft, zijn de vier spectrometers

onafhankelijk. Dit ia aan groot voordeel ten op-

zichte van da oude apparatuur en van de in de han-

del verkrijgbare, apcciaal voor deze toepaaaing ge-

bouwde apparaten. Een onafhankelijk van elkaar fun-

tioneren is een «ia, daar de spectrometers simul-

taan in verschillende snelheidagebieden kunnen «er-

ken.

De DMA sealers zijn rechtstreeks met de « « « p r o -

cessor verbonden via de CAMOFS bus. Cu—ando's «or-

den gegeven via de CAMAC dataway. Oei de lopende en-

tingen zichtbaar t« kunnen Baken ia «en "video

driver" ontwikkeld. Bet prototype heeft een MOS-

geheugen. waarin een histogram van 512 B-bits woor-

den kan worden opgeslagen en via f n gewone video

monitor ken worden weergegeven. Het beeld wordt ea-

•cngesteld door de microprocessor.

>a aflevering van het systeem gaven da DMA acalers
in eerste instantie problemen die werden veroor-
zaakt door een ontwerpfout. Madat deze fout v..: ver-
holpen, hebben de drie afgeleverde scalere uitste-
kend gewerkt. Op het ogenblik «orde gewerkt aan da
optimalisering van het softvare-pakkat en de com-
municatie met de POF 11/70 via een terminal inter-
face.

•oor de aandrijving van de nieuwe snelheidstrans-

ducers is een modulaire eenheid met vier geïnte-

greerde vermogensversterkers gebouwd volgens *ta

ontwerp waarvan hat prototype al enige tijd bevre-

digend werkt*. Om het snelheidsverloop van de trans-

ducer te kunnen meten en registreren, is een laser

interferometer aangeschaft.

5.6.1. Supergeleidende asanest

De constructie van de preparaatkamer is niet be-

stand gebleken tegen de optredende teaperatuurver-

echillcn (3 tot 300 K). De preparaatkamer ie opge-

bouwd uit: aan de bovenzijde messingbuis, vervol-

gens Dclrin* buis van # - 25 me, vinddikte 0,5 sa

met een hoogte van ca. 40 ma, vervolgens een mes-

singhuis waarin da warmtewisselaar (gesinterd

brons), het stookclement en helium toevoercapillair

en de temperatuuraeetweerstanden zijn geplaatst.

Delrin en missing worden aan elkaar gelijmd met

Scotch cast electrical rasin no. 8. Dalrin ie voor

deze toepaaaing uitstekend geschikt vanwege de gro-

te mechanische sterkt* over het gewenste tempera-

tuurtraject, de grot* halvaringsdlkt* van 4 ma voor

de zacht* 14,* k*V gammastraling van "Fe, en hoe-

wal bij kamertemperatuur permeabel voor helium, ia

het bij lagere temperaturen heliumdicht. Een nadeel

is het verachil in uitzettingacoëfficiënt met mes-

sing. De gebruikte 2 componentenlijm blijkt na eni-

ge tijd niet bestand tegen de optredende spanningen.

Door kleine constructiewijzigingen wordt geprobeerd

de optredende spanningen te verminderen. Daar dar.*

wijzigingen tijdrovend en zeer arbeidsintensief zijn,

worden ze gecombineerd met het lopende mössbaucron-

derzoek bij lage temperaturen en uitwendig aange-

legde magneetvelden.

5.7. KOUDE NEUTRONEHBRON

Gedurende de reactorstopperiode werd de opstelling
in de reactorhal gedemonteerd en opgeslagen in de
werkvoorbercidingsruimte. De verbouwing van het
bordes in deze ruimte werd afgerond, zodat nu voor
de teatopstelling kan «orden beschikt over drie bo-
ven elkaar gelegen werkniveau'* met een totale
hoogte van 12 meter.

Hoewel de aluminiumlastcchnick nog niet volmaakt is,
zijn de resultaten zo hoopgevend dat een aanvang is
gemaakt mat de opbouw van de testopstelling. Door
toepessing van het VCR-koppelsystcem van Cajon kan
het methaan voorraadvat mat de bijbehorend* kleppen
voldoend* lekdicht worden gemaakt.

De r.v.s. en aluminiumpijpsecties bleken na decon-
taainatia en in overleg met de SBD nog bruikbaar.

Gedeponeerde merknaam du Font de Nemours B.V.
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Een diaay-aodtratorkaMt wordt genaakt bij da werk-

plaats. Bij het ontwerp ia rekening gehouden aet de

plaatsing van ean atookeleaent ter aiaulatie van de

( « w - en nnutronenheating <- 300 Watt). Gedurende

«'. testperiode van I jaar zullen de «gelijkheden

v T d m bezien voor automatisering en beveiliging

v«\ de opatelling. Eeraï nadat aeer van de proecs-

riffniichappenvanhet i;ic«a bekend is, ken de goed-

l-r»rin**procedure worden doorlopen (Xeactor Veilig-

I ridc-.orciimU en Kernfysische dienst) waarna de

I-n-.wiï bron in het reactorbasain kan worden opgesteld.

s.s.
In fig. 10 wordt het vlosibaar-heliuagebruik over

het verslagjaar weergegeven. Bij o m e leverancier,

de Vakgroep Lage Temperaturen (LT) van de Afdelitv;

der Technische Natuurkunde van de TH Delft, zijn

rege'ingen getroffen oa piekverbruik op te vangen.

Het totale heliuagebruik ia lager dan vorig jaar

oadat het supergeleidend aagneetsystcca van de

Vakgroep Kernfysica slechts een half jaar operatio-

neel was.

Ret verlies bij coapressie dat tot 20Z (vorig jaar

7Z) van het terug te winnen heliuagas ia opgelopen,

is verontrustend hoog.

Dit blijkt te worden veroorzaakt door een lekkende

heliusigashouder, welke ne ruis & jaar gebruik, nu

aan vervanging toe is.

EXPERIMENTEER

VERLIEZEN

3200

vakgroep THD

Gastvakgroep THD

vakgroep IRI

TE VERKKEHEN

GXOHDSTOFVERLIBS

CORRECTIE
2e KWARTAAL 77

250,

CORRECTIE

ONZVIVERHEDEM

Fig. 10 Owmioht van htt htliimfloueyaUm in h»t IRI.
D* gêtaVUn dit dê hotvtlhtid liter equivalent vloeibaar
helium amgtvtn hébbtn bitrtkking op dt vtrelagptriodê.
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I . KEACT0WTS1CA

J.B. Soogtnboam*
S.B.J. Klriêê
P.r.A. d» L—g*
G.C. vm Ififrt
L.H. Catpaim*

I. «IACIQRTO»

K. van B*ugt*n
r. d» Xruijf
A. vm Vttn*
J.a. Kram»''
T. Btymga

•at onderzoek naar fluctuatieveracnijnaalen lm fcanr
reutorcn (raaetortula) omvat voornamelijk twee
deelprojecten: het ondartoek maar tuit lm kokend-
waterructorui, «aaria da ruil vooral wedt varoor-
tukt door da gevormde atooaballan, am ruitomder-
loak aan de Hoger Onderwlje Raaetor klj hat M I ,
valka ructor sieh In dit oplicht naar all druk-
«•tcirraaetor godraigt.

Da gaaatam varaegaasdlehthaldiapaetra via da algna-

laa vaa nauttonandatae'toraa bij da HOR varcooM

e.a. piakan bij aaa frwpiaatla vaa ca. 9 Kt, ala

gavolg van trillingen van da karn mat hangar aa

cuetorbrug tan opdehta van da xagalataaf ao/of

atal-atopitavan. Hierdoor ontataan raaetivlteita-

(luctuatiaa, dia door « U e nautronandateatoran wor-

dan gaaatan (globale rulMonponant). 1*1 dar detec-

toren set geleidebuia beiit ook een elgenfrequentie

van ongeveer S Hi, die wordt aangealagen door da

trilling van da kam. Din date detector in een

fluxgradiint beweegt, vertoont bet apectrui ven bet

detectoraignul ook een lokale ruiicoaponent [221.

Hat behulp van na niat-trillingagavoelige detector

voor deie frequentiea kan de verhouding worden be-

paald van de overdraebttfunctiee voor een verplut-

aing van f kern naar da lokale component Wy.,)

van het detectoraignul an out da globale compo-

nent ft,..) daarin. Due verhouding ia weergegeven

in fig. II. De echerpe piek en de fauiprong bij

5.1 It •onen u n dat de detector trilt ten optichte

vaa de kern.

Hoewel de k e n van de BOH klein ie, lijn ook andere

lokale effecten ten gevolge van plutaelijke ver-

eurlngea meetbaar. Ier verklaring hiervan ie een

eëa-tome modal mat vanogemtterugkoppeling uitge-

werkt, vurmee de«e lokale ea global* affecten kun-

nen worden berekend. Hat kleine fueverochll bij

lage fratuentiea det eteede tveeaa twee neutronen-

detaetorta op verachillende poaitiea wordt wurge-

mamea, kan hiermee worden verklurd. M g . 12 toont

da berekende overdrechttfunctie van een puntvoraige

Fig. 11 Of vtrhouüng vm d* owrdrachttfunotiti
voor —n ktmonplaet.$ing near d» lókaU

ëignaat vm «*n nmitrontnd*fator.

*Hetenecbappelijk medewerker TH Delft

Hg. U D» ovtréeaahtifmoti* aU funati» vatplaatê
(yj «n fr*qu*ntie {f) voor **n puntvoimig*
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verstoring naar atn denkbeeldig» detactor op een
variabele poeicie. Uit berekeoingen blijkt dac de
lokale component van een puntvomige veratoring
van de werkzame dooranede voor neutronenvangat, en
daanec zijn nlaxatielengte, vrijwel onafhankelijk
sijn van de frequentie.

Rat onderzoek naar teaperatuurruia bij de HOR heeft
veinig voortgang gevonden door conetructieve proble-
men bij het aanbrengen vin thermokoppel» bij de re-
actorkera.

Hat da Ecrenkovteleacoop ia de rui» bestudeerd in
de intensiteit van het Eerenkovlicht van da reactor,
dat indirect wordt opgewekt door hoog-energetiacha
gaaau'». Getracht is door correlatie met een neu-
tronendateetoriignaal de fractie nakomend* gaani's
en hun effectieve halveringstijd, Ce:bepalen uit de
varswgensspectra. Daar da van belang zijnde effec-
ten pas optreden bij zeer lage frequentie» (ca.
I0*1 Hz) bleek dit niat goed «gelijk binnen da
beschikbare acettijd. Hel was dit mogelijk door de
responsie bij een reactorsnelafechakeling te anten.
De gevonden fractie nakomende gaaaa's kwaa goed
overeen «et de uit literatuurgegevens berekende- De
effectieve halveringstijd, bleek duidelijk groter.
Door gebrek aan Mankracht kon die onderzoek niet
worden voortgezet.

Het onderzoek naar ruisverschijnselen in kokend-wa-
terreactoren is in het verslagjaar hoofdzakelijk
gericht geweest op twee verschillende experimenten.
Het eerste experiment omvat het eimuleren van een
kokend-uaterreactor door luchtbellen te injecteren
in het subkritisch ensemble waarover de vakgroep
beschikt. Dit experiment is bedoeld om een theore-
tisch model voor de berekening van de responsie van
een "incorc" neutronendetector te toetsen. De aan-
vankelijk toegepaste meetmethode van hat bepalen
van auto- en kruisvermogensdichtheidsspectra van
twee boven elkaar geplaatste detectoren' bij het op-
etijgen van een continue bellenstroóm in een pijp
tussen de splijtstofstaven, is vervangen door het
herhaald maten van de responsie van ifn detactor op
het opstijgen vs» een enkel* luchtbel. Deze methode
is «eel geschikter voor de zeer slechte aignaal-
ruisverhouding bij dit experiment, die wordt veroor-
zaakt door de lage neutronenflux in het ensemble,
aietten-ln waren meettijden variërend van I tot 5, da-

' gen noodzakelijk voor het bereiken van een accepta-
bel* statistische nauwkeurigheid, pc nieuwe meetme-
thode heeft bovendien het voordeel, dat er meer in-

formatie uit het gemeten signaal kan worden v&c'r.i; •
gen. Een complicatie bij dit experiment is de v<-
rietie in snelheid van de luchtbellen, waardoor
pieken en dippen in de gemeten detectorresponsie!;
worden afgevlakt en verbreed. Een computerprogram-
ma is ontwikkeld, waarmee de deteccorresponsie op
een opstijgende bel wordt berekend door ontwikke-
ling van de fluxen en toegevoegde functies voor
twee energiegroepen in reeksen van 3-dimensionale
eigenfuncties op basis van diffusietheorie. Voor
een goede vergelijking met de metingen wordt in de
berekening de geneten snelheidsverdeling van de
luchtballen in beschouwing genomen. Metingen en be-
rekeningen zijn gedaan voor verschillende geone-
trieën van bron, detector en bellenpijp, waaruit
de affecten van veranderde moderatie, diffusie en
absorptie bij het passeren van een luchtbel zijn te
zien 'en kunnen worden verklaard. Enkele resultaten
zijn weergegeven in fig. 13 voor verschillende axi-
ale posities van de detector in het ensemble. Uit
de figuur blijkt de grote mate van overeenstemoing
tussen de metingen en berekeningen. Hiermee is dit
exper'inent afgesloten. Voor metingen die nieuwe in-
tonatie opleveren is een hogere neutronenflux no-

'-''dig,'zodat een experiment bij de KOR in voorberei-
ding ia.'Hierbij vordt gedacht aan het laten koken
van water in een buis bij de reactor. De verhitting

1 Vindt plaats door de warmte die wordt geproduceerd
in een in het water te plaatsen staaf lood ten ge-
volge van absorptie van gamma's. Door verlaging van
dé druk in het warsr kan het koken bij relatief la-
ga temperatuur optreden. Eerst zullen hiervoor enige
beproevingsexperimenten buiten de reactor worden
uitgevoerd.

Het tweede onderzoek betreft ruismetingen in de
kerncentrale te Doodéwaard, w<. trvoor samengewerkt
wordt met de GKN en de KEMA. Uit de signalen van de
"lncore"-detectoren zijn in principe gegevens te
bepalen als stoonsnelheid, stoomfractie en reacti-
viteitscoëfficiënten. In fig. 14 zijn de auto- en
kruisverniogentdichtheidsspectra weergegeven van'
twee op 59 cm boven elkaar geplaatste "incore"-de-
tectorenv'UIt het lineair mét de frequentie verlo-
pende 'faseVerschïl boven 3 Hz is hét effect te zien
van.de stöbmbèllen. Dé gemiddelde snelheid die hier-
uit is 'af êe leiden, bedraagt 3 m/s. De' lage cohe-
rentie wordt'veroorzaakt doordat de onderste detec-
tor zich nog buiten de eigenlijke fcookzone van het
reactorkoelwater bevindt. Er vordt een model opge-
steld om de ruis van "incore"-detectoren en van an-
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hnkaning voor constant* taraktning Mtt gtMttn Ga«atan vaardtn
balnalhaM bcl-intlh«ldv«rdllin«

Mem

*0cn>

Fig. 12 EnktU vtültattn van hat btllmuptrimtnt in het
lubhrititeh ntttmbU.

dara raaccoraignalan (varaogan, druk, voadingswattr

an atooadabiat ate.) t* kunnan bagrijpan an tavana

da ontvikkaling van bat ruiagadrag gaduranda aaa

cjrclu» van da reactor ta baatudaran. Blaiaaa kan

dan da opbrand van da raaetar gacorrclaard «ordan.

Voor aan optimala voortgang van bat ruiaondarzoak,
zonal bij da HOI ala bij da GXK-raactor ta Doode-
«aard, zijn datactoran gauanat dia aan zaar apaci-
fiaka aiaan voldoen en die niat coaawrcicel var-

krijgbaar zijn. Oaaroai ia besloten enkele "self-
povarad" datactoran zalf ta varvaardigen, waarbij
tavans ondarzoak kan worden gedaan naar da neutro-
nen- an gaanagevoeligheid an de opbrandsnelheid
van deze datectoran. Een aarate, gaaugevoelige,
datactor « t een enitter van lood ia inmiddels ge-
raad voor beproeving. Voor aen neutronengevoelige
detector zal een cadnuareütter worden gebruikt.
Voor astingen in da GXN reactor wordt aen self-
powared neutronendetector ontwikkeld net twee eadt-
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• NAFSD bovimtc detector

x NAPSD ondinc» detector

D NCPSD

0.0

Fig. U Auto- en hmiaotmogtnatpaotra van' toe* neutronen-

dgttatortn in d» GKN-rtaotor te Doocfauaard.

tet», di* speciaal geschikt il voor hat aaten van

atoomanalhadan via kruiieorsalaEic. Alt eaietcraa-

teriaal ia (tkozen voor eau legering van cadaiua en

•agaeaMa ter verboging van da aaeltteaperatuur.

Hat «Matvamcrkingiayataaai op da FDP 11/70 procea-

«atputar van bet IRI ia nog varder verbeterd. Door

net toepaasen van een geachikta filterfunctie bij

bet fourier-tranafonacren vaa bet augelijk het op-

treden van negatieve vaarden in d« autovcraogena-

dichtheidaspectra, die konden voorkoaan vlak naa;:

acherpe pieken, te eliaineren. Voorta ia de AKPEX

•agneetbandrecorder uitgebreid «et een nultiplex-

iarichting aan de uitgangen der kanalen, tervijl de

baaturingsprogrannatuur zo ia gewijzigd dat ver-

acheidene metingen na elkaar kunnen worden verricht

zonder tussenkoaat van de experimentator. Hierdoor

ia «en efficiëntere verwerking van de vele beachik-

bare reactorsignalen tot auto- en kruisspectra ao-
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gelijk geworden. Daar bepaalde entingen een grote

belasting vorsen voor de procescomputer, ia na een

grondige studie van de in de toekomst te verwachten

metingen en de technische mogelijkheden voor een

snelle verwerking daarvan, besloten tot de aanschaf

van een PDF 11/60 minicomputer, die gekoppeld tal

worden aan de FDP 11/70 procescomputer.

2. STBALIHCSSCHWE IN METALEN

Voor dit onderzoek ia in gebruik respectievelijk in

opbouw een drietal heUumdeiorptieepectrometers -

sinds kort gemakshalve HDS I, 2 au 3 genoemd - en

een 30 keV Dan Fysik ionenversneller (DPB) met de

volgende gegevens:

Voortbouwend op de studie van substitutioneel

Kr(KrV) in W (zie vorig verslag) ia gevonden hoe

krypton zich clustert en hoe helium zich bindt aan

paren van KrV'a (RrzVi). Deze pare" ontstaan na im-

plantatie van hoge kryptondoses, gevolgd door ver-

hitting boven hersteltrap III waardoor vacatures,

en dus ook Kr-vacature complexen, nobiel worden en

gaan clusteren. Door verdere verhitting tot boven

ca. 1450 K (3.8 eV) verwijderen zich de overtollige

vacatures en resteren de genoemde paren Kr2V2.

Het blijkt dat aan Kr2Vt net als aan KrV helium

zich interstitieel bindt, maar met enigszins hoge-

re bindingsenergie. De karakteristieke desorptie-

pieken zijn door ons P en Q genoemd (zie fig. 17)

HDS 1

2

3

4

bouw
fase

1972-75

1975-nu

1973-77

1973-nu

diameter
preparaat
kamer

5 cm

10 ca

50 cm

-

aantal
ionen
bronnen

1

1

2

1

max
ionen
energie

5 keV

5 keV

5 keV

30 keV

massa
analyse
van ionen

wienfilter

wienfilter

wienfilter

analyse
magneet

enalyse
gedesorbeerd
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Zn dit verslagjaar zijn voor de opstellingen HDS 2

en 3 en DFB bijna alle componenten gereedgekomen

en is voor diverse onderdelen een testfase achter

de rug. De nieuwe S keV ionenbronnen van het type

Kerneisen (zie fig. 15) blijken goed te voldoen.

In HDS 3 ijn de eerste metingen verricht met

wolfraam. HDS 2, met drievoudige preparaatkamer,

is net gereedgekomen (zie fig. 16) en is voorzien

van de éëakristallen a-ijzer,.molybdeen (ter'ij-

king', en silicium voor inleidende metingen.

Voor DFB is de vereiste bundellijn voor aansluiting

act HDS 3 vrijwel klaar. In deze bundellijn is een

meetstation opgenomen waarin preparaten van geïm-

planteerde ionen kunnen worden voorzien ten behoe-

ve van (onder meer) elektronen-microscopisch werk.

Voor HDS 3 is een drie-assige preparaatmanipulator

in ontwerp. Dit geldt ook voor een nieuwe prepa-

raatkamer met een preparaathouder die tot IS K ge-

koeld (met optie vooV 4 k) kan worden. Gelden voor

de manipulator en heliumcryostaat zijn inmiddels

uit de TH-beleidsruimte toegewezen.

De metingen (aet HDS I en 3) hebben dit jaar ge-

leid tot de volgende nieuwe resultaten:

overeenkomend met de reacties:

HenKr2V2 nHe n - 1,2 P

n > 2 Q

Een ander belangrijk resultaat volgde uit de atudie

van het gedrag van stikstof in Mo met behulp van

HDS I. Directe N-desorptiemetingen worden bemoei-

lijkt door de geadsorbeerde fase die N aan metaal-

oppervlakken vertoont.

Door echter met helium de beweeglijkheid van vaca-

tures die al dan niet gevuld zijn met N na te gaan,

kon worden vastgesteld dat met N gevulde vacatures

(NV) ianobiel zijn tot ca. 1000 K, d.w.z. ver boven

hersteltrap III {- 500 K), hetgeen betekent dat de

dissociatie KV * N • V pas bij 1000 K optreedt

(2,5 eV).

De aanwezigheid van NV's naast V's in een kristal

verandert het heliumdesorptiespectrum niet. Blijk-

baar verlaat bij dissociatie het H-atoom v55r het

He-atoom het HeNV complex. Dit wordt ook bevestigd

door atomistische berekeningen.

Op theoretisch gebied werd voortgang gemaakt met
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ds ontwikkeling van aetaal-aetaalpotentialen door
aanpassing aan fononenspectra (zie [241) en act de
correctie van aetasl-He-potcntialen door aanpassing
aan geuten desorptiespsctra.

Fig, 16 De heliimdeeorptiespeotrometer HDS 2.

Ook dit jaar verden diverse activiteiten act en
ten behoeve van derden ondernomen. Meegewerkt werd
aan de organisatie van een contactdag in België, in
Antwerpen op 17 naart 1978, waarbij de Belgische
contactgroep "puntfeuten en hun aggloaeratie in
kristallijne itoffen", als gastheer opf-ad. Het
centrale theaa waa dit keer clektronen-sicrosco-
pijch werk aet 100 kV en I HV aicroscopen. Ten be-
nocve van Drentje/De Waard van de Rijksuniversiteit
Groningen en Reintseaa/Cousseaent van de Katholieke
Universiteit Leuven werden aetingen aan KrV-clus-
ters in wolfraaa gedaan, waarbij aanvullende idee-
en voor de interpretatie van hun aössbaueraetingen
verden geleverd (zie ook boven). De groep Cousse-
aent zal voor ons het effect van heliua op süss-
baueractingen nagaan; wij zullen airvullende bere-
keningen aan Kr V clusters in Mo en W uitvoeren.

na

De saaenwerking aet de Tussenafdeling der Metaal-
kunde van de TH Delft (Penning, Van den Beukei, en

Van laai) werd voortgezet, waarbij het proaotie-
werk van Fastenau (binding van heliua aan disloca-
ties in aetalcn) centraal stond. De opbouw van de
vereiste apparatuur wordt zoveel aogelijk in geza-
aenlijke "regie" uitgevoerd. Verschillende gemeen-
schappelijke publicities kwaaen tot stand [25,261.
Als ondersteuning van dit project moeten ook worden
gezien de siaulatiaberekeningen van de relaxatie
van rooateratoaen rond defecten [273 en van de bin-
ding van heliua en vacatures aan randdislocaties in
ar* (zie [28]).

tftt
J—»^-^

•MU
«se r

20
T!«OK|-*-

He liwidesorptie-
apeotra van uolf-
raan, beschadigd
met S keV Kr*-io-
nen. Het thermisch
herstel van dt
door krypton gtln-
étottrdt tahade
wordt afgtltid uit
dt vtrandtring van
vtrsaHjningstvm-
ptratuup en inhoud
van dt desorptie-
pitktn bij tocne-
mendt htrsttlttm-
ptratuur (?&)• Bt-
ïangrijkt verande-
ringen zijn:

a. TA = 2S0-2130K:
krypton-vaoatu-
reaonpltxen
XeVJn ï 2)
binden het ht-
liwi sterk, re-
sulterend in
hoge deeorptie-
temperaturen
(pieken Ui, H2
H ) .

b. TA » 1300 K: de
Ttryptcmrvaeatu-
ve-aanplexen
verlieten de
overtollige va-
cature» xodat
Bubstitutioneel
krypton (KrV)
ontstaat (A, B
en C pieken met
lage bindingee-
nergie voor he-
lütn) en clus-
ters met eVaxr,
daarbij KrjV_
(m3) vormend.

TA ï ISOOKs
Kr2Vn verliezen
overtollige va-
catures leidend
tot dubbel sub-
stitutioneel
krypton AV2V2
(P en Q pieken).

Fig. 17 Heliitndeaorptiespeatra
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Aansluitend aan dit werk vordt nu ook (ekeken neer

de binding van helium aan schroefdislocaties. Dit

vordc gedaan in rutuve samenwerking met De Hosson

(Rijksuniversiteit Groningen). Deze •Menwerking

omvat ook vergelijkende «tudie van potentialen voor

alkaliastalen zoals die worden afgeleid uit fono-

nenspectra enerzijds en "fint principles" (pseu-

do-potentialcn) anderzijdi.

In samenwerking ene hee Studiecentra! voor X«rn-
energie werd gerapporteerd over hat effect van he-
liumiaplantatie op vecrstandsharstsl van koud ver-
vormd molybdeen [29]. De reiultaten toonden slechte
een kleine verschuiving van heriteltrap III naar
hogere temperaturen, hetgeen vermoedelijk vordt
verooriaekt door onxuiverheden (C, H, M, 0); dece
conclusie heeft in feite geleid tot de eerderge-
noemde metingen aan atikitof. In afwachting van
aeer inzicht xijn verdere metingen op dit gebied
uitgesteld.

3. HOHIE-CAMfl STPDIES

Het Hoote-Carlo onderzoek, dat in het vorige ver-

slagjaar al grotendeals was voltooid» is afgeslo-

ten act het verschijnen van een proefschrift C30],

waarin een Honte-Carlo techniek, gebaseerd op de

toegevoegde neutronentransportvergclijking, wordt

beschreven ter oplossing van neutronentransport-

problemen.

In bet verslagjaar zijn berekeningen uitgevoerd

voor het zgn. GODIVA ".nsemble, een kritische bol

bestaande uit hoog-verrijkt uranium, teneinde de

praktische toepasbaarheid van de ont.ikkelde tech-

niek op vermenigvuldigende systemen te onderzoeken.

De berekende effectieve vermenigvuldigingsfactor

van het ensemble kwam goed overeen met een zes-

groeps transportberekening. Het u -Jtronenzpectrum

in het midden van de bol vertoonde een redelijke

overeenstemming. Hoewel de ontwikkelde methode uit

nat oogpunt van statistische nauwkeurigheid zich

minder goed leent voor berekening van kritische

systemen, bleek hiervoor toch een redelijke statis-

tische nauwkeurigheid haalbaar tt xijn.

Dit het gehele onderzoek mag worden geconcludeerd,
dat de ontwikkelde "adjoint" Monte-Carlo techniek
een zinvolle uitbreiding is van het toepassingsge-
bied van de Monte-Carlo methode in de reactorfysi-
ca, vooral voor berekening van grootheden die gede-
finieerd zijn voor een klein, eventueel zelfs on-
eindig klein, interval van de ruimte-, energie- of

richtingscoSrdinaten. Van da ontwikkelde computer-

programma's uordt een beschrijving gemaekt.

4. GEPULSEERDE HEUTHONENMOH

Gedurende het verslagjeer werden de besturings-

apparatuur van de bron en de ozon-afzuiging in da

bronbunker verbeterd. Voorts werden verbeteringen

aangebracht in een aantal componenten van de bchan-

delingaepperatuur voor de tritiumvulling van de

bron, in overleg met de vergunning-verlenende in-

stanties. (Mat aan het einde van het verslagjaar

de formele vergunning voor tritiuabedrijf nog niet

was ontvangen, werd de bron elleen met deuterium

beproefd.

5 . «ACT0MV3ISCHE COMPUTEFJROCRAHtt'S

Het coaputerprogrammspakket kon na de ervaringen,
opgedaan met de berekeningen voor het DELPHI-en-
semble (zie jaarverslag 1976/77) snel es met suc-
ces worden gebruikt voor de resetorfysische bere-
keningen die nodig waren voor het nieuwe Veilig-
heidsrapport van da Hoger Onderwijs Reactor. Voorts
is het programmapakket gebruikt voor berekeningen
aan splijtstofopslagrekken en aan een gaskernteac-
tor (lic onder "diversen"), alsmede voor reactor-
berekeningen ten behoeve van het reaetorruisproject.
Evenals in voorgaande jaren werd het programmapak-
ket uitgebreid en zijn waar ongelijk oude versies
van programma's door nieuwe vervangen. Voorts wer-
den zelf-ontwikkelde programma's ter beschikking
gesteld vat. enkele buitenlandse instituten.

6. DATAVERWERKING

Het laboratorium-conputcrsysteea PDF II/70 heeft,
vooral met betrekking tot het verzamelen van neet-
gegevens, uitstekend gefunctioneerd. De verwerking
ven de meetgegevens en de programma-ontwikkeling
ondervinden hinder van de beperkte opslagcapaciteit
van de schijven en vooral van de geringe overdracht-
snslheid van de gegevens van en naar deze schijven.
De hardware van het systeem werd uitgebreid:

a. de schijven-capaciteit met 9,6 H bytes tot 18,2
M bytes.

b. het geheugen met 128 k bytes tot 384 k bytes.
c. het aantal terminallijncn met 12 tot 29.
d. het aantal Camac-branches met I tot 6.

Bovendien is er nog een 128 k bytes geheugen voor
dit systeem besteld. Naest dit systeem is er een
FDP 11/60 minicomputer met Camac-interface besteld

36



1
G E D E T A I L L E E R D E V E R S L A G E N

waarmee "on-Urn" auto- «o kruiavaraugenadichthsidr-
apactra bepaald tullen (tan worden.

Da zelf-ontvikkelde lof tv«« voor h«t flamsr-mest-
ay»teem ie vervolmaakt m draait al enige maanden
«rader problcMn. Die Metsyiteem Makt ha« voor
tan gabruikar mogelijk alla functies van hat Csmac-
syateem op hat nivaau van aan hogara programmtar-
taal (FOUTRAM) ta gabruikan. Spaciala xorg i» ba-
ateed aan hat baaeharaan van da gabruikar tagan
foutan van andara gebruikers, todat ook aan oner-
varan gabruikar (atudant) hiarmaa kan varkan. Da
raaliaatia vond plaat* binnan hat besturingssys-
teem XSX-IID.

Hat Cantraal Rekeninstituut van da tijksuniversi-

t«it Laidan htaft aan «oftvara-pakktt tar btichik-

king gaatald voor da batch-varblndiug met da

I X 370/158 coaputar van hat Rekencentrum van da

TH Dalft, aan zogenaamd "HASF Workatation". Dit

programmapakket warkt na aan paar klaint aanpas-

singen aan da aigan »ttuatia probleemloos.

In aigan bahaar ia aan aoftwara-pakkat ontwikkeld

»mm** alka taminal van hat laboratorium-computer-

systeem kan worden gabruikt ala aan interactieve

ttrainal van hat I»-aysteam.

Voor de «xpcriaaatan van da vakgroep zijn « n aan-

tal seat- en verwerkingsprogramma's gerealiseerd.

In voorbereiding is thans aan Camac-meetsysteea in

da bestelde FDP U/60, zodanig dat een deelverza-

awling van de Camac-functias van hat hoofdsysteem

ook hier op het niveau van de hogere programmeer-

taal (FORTRAN) beschikbaar is. Da realisatie zal

plaatsvinden in het besturingssysteem RSX-IIH/S.

Er is een aanzat gegeven O B de grafische «»gelijk-
heden van het systceas uit te breiden n t het
"General lurposa Graphice System" (GPGS) software-
pakket, o.a. in ontwikkeling bij het Rekencentrum
van de TH Delft.

7.

Op verzoe't van prof. Kisteaaker van het FOH-insti-
tuut voor Atooat- en Holecuulfyaica te Amsterdam,
zijn kriticalitaitsberekeningen uitgevoerd voor
een zgn. "gaskernreactor", dia bestaat uit een kern
•et splijtstof in gasvorm, omgeven door een gra-
fietreflector. Het gas in de kern bestaat uit een
mengsal van OF« en CF» en ia zo gekozen, dat er
een dynamisch evenwicht ontstaat in de chemische

reacties mat de grafietreflectorwand bij een tem-
peratuur van 2500 K. Berekend werd de effectieve
vermenigvuldigingsfactor ala functie van de druk
van hat gaa bij verschillende verrijkingsgraden
(zie fig. 18). Hierbij bleok dat de reactor K t
een uit oogpunt van proliferatie relatief veilige
verrijkingsgraad van 50Z of nog minder kritisch ge-
maakt kan worden bij acceptabele gasdruk. Indien
het grootste deel van de reflector op reletief la-
ge temperatuur wordt gehouden (bijv. 1000 K) door
koeling met heliumgas, wordt kriticaliteit bereikt
bij aan veel lagere gesdruk in de kern, daar de
neutronen dia uit de reflector in de kern komen,
een relatief lege energie hebben, waardoor da ef-
fectieve werkzame doorsneden in de kern groter zijn
dan winnaar da reflector op hoge temperatuur wordt
gehouden. Indien da kern wordt voorzien van grafiet-
koalkanalen, ia de kritische massa voor het ontweip-

voorbeeld van een kern van

uranium <50I verrijkt).

m1 slechts ca. 11 kg

Pig. 18 Effeatieve vaznenigvuldingafaator van

«en gaBkemreaetor ala functie van de

gasdruk, bij enkele verrijkingtgraden

van de splijtstof.

In onderzoek is nog een ontwerp van een gaskernre-
actor, waarbij een deel van de geproduceerde warm-
te met behulp van een plasmastroon direct in elek-
trische energie wordt omgezet.

Ten behoeve van een neer compacte opslag van iplijt-
atofelementen in de kerncentrale Borssele, zijn op
verzoek van de Rotterdam« Droogdok Maatschappij
berekeningen uitgevoerd aan een ontwerp voor een
splijtstofopslagrek, waarin de splijtstofelementen
op dezelfde onderlinge afstand staan als in da kern,
maar waarbij tussen de elementen platen van borium-
houdend roescvaststasl worden aangebracht. Hierdoor
kan de vermenigvuldigingsfactor voor een oneindig
groot systeem kleiner dan iia worden gcMakt. Bij
vergelijking van berekeningsresultaten voor de ver-
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•anigvuldigit*»factor M t dlffuaiathaoria «n da
m t nauukauriga tranaporttbaoria blaak da lutic-
ganoaada thaoria « t ca. 3Z grotara vananigvuldi-
gingafactor op ta lavaran.

Wagana da grot« Hlfaftcbaning in da nautronaoab-
aotbaranda platan M C ca. M a gavichtiprocant na-
tuurlijk boiiua, ia bat niat xiovol da vananitvul-
difintafaetoc ta vaiklainan door da dikta van da

absoxbaranda platan grotar ta kiazan dan ca. 3 am.

•oor hat niauwa Vailighaidtrapport van da Hogar

Ondaxvija taactor [31] «arden raactorfyiitche an

thanohydraulitche barakcnlngan uicgtvottd aan da

raaetorkara« Data barakaningan batroffan zowal hat

noraala raactorbadrijl ala hat |tdr*g van da reac-

tor bij (apoituiaardc tïâssisstan an ongavallan.
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C. SIMLHKSCHEHU

B.D.K. CoU*
C.A.H, ven dm End*
H.P. da Bem
A. Bmmrnl

L.B. Luthjtn»
L. «ditto»
J.H. Wcowm

In h*c afgelopen jaar tijn d* ni«uwt b*huicing van
d* Van d* Graaff *l*ktron«nv*rin*ll*r en d* nituv*
laboratoria *n zitkaaera tra b*ho*v* van h*t atra-
lingach*ai*ch onderzoek gar**d gekosjen. 0* vtrhui-
ilng van d* v*r*n*ll*r *n d« daarbij behorende «ete-
opaCalUngen heeft inaiddela plaatsgevonden. Vrij-
val alia ovarig* werkzaamheden van da Vakgroap Stra-
lingacheale lijn avanaana naar da niauva vlaugal
verplaatst, zodat snaenteel al hit atralingachmlach
onderzoek gaconeantraard ia ie ruisten in da nabij-
hait van da varanallar. Ian an andar haaft baalag
galagd op aan aanaarkalijk daal van da unkracht
gaduranda hat afgalopan j»«r. Gaduranda aan aantal
•aandan ia da vartnallar niat baichikbaar gawaaat
voor hat ondarzoak, an tavana vaa hat noodzakelijk
da awatopatallingan aan ta paaaan aan da nituwt ba-
huising an voor all* opatallingen opniauw calibra-
ti*-procaduras uit t* voaran. (Zia ook hat verslag
van hat •l*ktronenv*r*nellerbedrijf, p. 70.)

Hat ondarzoak aan da aangtalagtn totltatdtn in ver-
ladigda koolwataratoffan in da vloeietoffaae door
•iddal van sating van da tluorctcantic aet nanoia-
conda-tijdrcaoluti* ia voortgacati
Zoals in hat voriga jaarverslag ia uiteengezet,
wordt de tijdsefhankalijkheid van da anolheidscon-
atante van de dovingarcactie battudeard. Dit ver-
achijnsel Banifctteert zich ala aan afwijking van
het exponentieel verval van da fluorescentie op
zeer korte tijdschaal en wordt bepaald door de ra-
actiediaaMsr (R) an de iom van da diffuaiacoaffi-
eiênten van da reagerende deeltjes (0).
(De reactiaanelheidsconstanta wordt voor niat zeer
korte tijden gegeven door k • «ïïMKH-^^).)

De gevolgen van da beperkte tijdresolutie van da

detectieapparatuur en van da v o m van da elaktro-

mnpuls op het (tasten signaal ia diepgaand geana-

lyseerd. Een iteratieve deconvolutietechniek ia

ontwikkeld, waarmee de fluorescentie-meetresultaten

zijn geanalyseerd. Waarden voor R en D zijn bepaald

voor de reactie van de aangeslagen totstand in

trana-decaline aet verschillende opgeloste stoften

(SF(, CO2, NH), CHjOH, cyclopropaan) en in enkele

gevallen bij verschillende temperaturen.

tig. 19 Himugtbouud» Oostolmgtl voor huisvuting van dt

*Uktren*no*ran*ller en ét Vakgroep Stralingachemie.

vaaaf 1 noveaber 1977
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Ook ia een aantal netingen verricht aan cia-decali-

ne, bicyclohexyl, cyclohexaan en atthylcyclohexaan.

De door ona gevonden waarden voor de soa van de dif-

futiecoëfficiênten van de aangealagen toestand en

de dover zijn vergeleken met berekende vaarden en

acbaarae gegevena over geaeten vaarden van zelfdif-

fusiecoïfficiïnten «n diffusie-coëfficiënten van

opgeloste stoffen. Hieruit kan worden geconcludeerd

dat da diffusiccoëfficiënt van de aangeslagen toe-

stand niet noeaenswaardig van de zclfdiffusiecoëf-

ficiënt van de vloeiatof verschilt, zodat geen ai-

gratie van energie optreedt ander* dan via molecu-

laire diffusie, dit in tegenstelling tot da aigra-

tie van tovel positieva ale negatieve lading. Op-

aerkelijk it echter dat voor de doving door SF»,

00| en NHj ten reactieitrail van ca. 15 k wordt ge-

vonden, een vaarde die bijna drie rntal xo groot is

alt dt soa van dt stralen van dt aolacultn in dt

grondtoestand. De doving door CHiOH en cyclopropaan

it Hinder efficiënt. Overdracht van energie in een

resonantieprocei zoals beschreven door Förtccr kan

worden uitgesloten. Het ziet ernaar uit dat we hier

r* doen hebben met een aangeslagen toestand net

een orbital die buitengewoon grote overlep vertoont

•et dt natuurooleculen. Hoaenteel wordt gespecu-

leerd over deze •eikvaardige toestand.

Hogelijk treedt rond het positieve centrua een zo-

danige structurering van de vloeistof op, dat een

elektron als quasi-vrij deeltje een aanzienlijke

vrije weglengte kan krijgen, in tegenstelling tot

de toestand in de "bulk" van de vloeistof, vaar het

elektron wordt ingevangen in fluctuaties. De inter-

actie giet de dovere SF«, COj en NH3 aoet dan in

eerste instantie worden gezien als een verstoren

van deze structuur; in het geval van SF« en COt zou

ook elektronvangst kunnen optreden. Momenteel wordt

gepoogd act produktanalyae verdere inforsiatie te

verkrijgen over de aard van het dovingsproces en

daarmee over de eigenschappen van da aangeslagen

toestand. Het onderzoek aan de fluorescentie zal

worden afgerond, en de resultaten zullen worden

verwerkt in een dissertatie. Enkele publikaties

hierover zijn in voorbereiding.

De theoretische beschrijving van de migratie van
positieve lading in vloeibare koolwaterstoffen
stuit vooralsnog op formidabele problemen. Het
lijkt duidelijk dat hier sprake is van een op een
molecuul gelokaliseerde lading, terwijl de waar-
schijnlijkheid voor overdracht naar een nabuuraole-
cuul wordt bepaald door de elektronische resonantie-

Fig. 20 Optiaahe obserptie meetopstelling in de

nieiaje besiraltogsntiirite, van boven gezien

Imtgs de hmdelpijp vin de Van de Graaf f

interactie-energie en door het transport van de net

de positieve lading geassocieerde fonemen zovel ten

gevolge van veran ^ringen in het vibratiespectruo

van het molecuul als tengevolge van intennoleculai-

re interactie. Deze problematiek is door anderen

bestudeerd in moleculaire kristallen van aromati-

sche verbindingen. Hat is de bedoeling in de toe-

komst de ladingsmigratie in verzadigde koolwater-

stoffen eveneens in de vaste Ease te bestuderen.

Inmiddels zijn echter metingen van de migratie var-

richt aan vloeibaar CS2.

Zovel van het CS2-molecuul als van het CSj -ion
zijn vibraticspectra in detail hekend, hetgeen een
basis zou kunnen vormen voor theoretische beschrij-
ving. Het is gebleken dat in deze vloeistof migra-
tie van zovel de positieve als de negatieve lading

«0

r-
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optreedt. De migratie van da negatieve lading is bo-
vendien interessant omdat CS «ca elektroneavaager
is, lodat hier evenals bij da positieve ladingsai-
gratie da lading in eerste instantie op een mole-
cuul gelokaliseerd ie (in tegenstelling tot tot dus-
ver bekende aigrercRdeexcee-elektronen waarvan wordt
aangenomen dat zij geassocieerd zijn act lokale po-
tentiaalputtan in da vloeistofstructuur). Eenveralag
van ouder werk aan de positieve ladingsaigratie ia
aanvaard voor publikatie. Andere publikatiea hier-
over aijn in voorbereiding.

Aan da bestudering van de ionitatit in verzadigde
koolwaterstoffen door aiddal van bepaling van het
aantal initieel recoetbinerende ionen ala aen functie
van ds tijd an het effect van opgalosta stoffen hier-
op, is la de verslagperiode weinig aandacht besteed,
len begin ia gsaiakt act de vergelijking van de
•aetrasultatan act verschillende theoretische aodel-
lea.

In het vorige verslag werd aelding geaaakt van de

initiële rtoambinati* van ionen die worden gevorad

in cyclohexaan in aanwezigheid xowel van een stof

die act elektronen reageert ala van fin die de po-

sitieve lading vangt. Hierbij ontstaan in soaaiga

gevallen relatief atabiele ionenparen, o.a. van

THPD-en halogeenioaen, die aet behulp van zowel

optische absorptie als van aicrogolfabsorptie kun-

nen worden bestudeerd.

Door drs. A. Huizer van de Vakgroep Organische Che-

mie van de RU Leiden ia het absorptiespjetrua bere-

kend van bet TMH>*-ion act een negetievc lading op

verschillende positiee in de nabijheid ven het

IHFD-ion. Hieruit blijkt dat de structuur in het

spectruB rond 600 na aoet worden toegeschreven aan

vibratie-fijnstructuur. Aanwezigheid van een nega-

tief ion doet de vibratia-fijnstructuur (aogelijk

tan gevolge van de C-K rekvibratie) veranderen. In

samenwerking ant dr. P. lordewijk van de Vakgroep

Organische Chemie van da KU Leiden wordt onderzocht

soa da aicrogolfabsorpti* ten gevolge van vrije,

tegeageeteld geladen ionen verandert wanneer deze

ia eikaars invloedssfeer tomen en bun bewegingsvrij-

heid gedeeltelijk verliezen.

•et onderzoek aan het taditigttrattport in ijl en

oplossingen van OMA in ijs, dat wordt uitgevoerd in

seaenverking aet de Vakgroep Biofysica van da VU te

Aasterdaa (prof.dr. Joh. Blok, dr. H. Loaan en dra.

J.l. Vcrbcrnc, dia in dienst is van het J.A. Cohen

Instituut! Interuniversitair Instituut voor Radio-
pathologia en Stralenbeschsraing te Leiden en ge-
stationeerd aan de VU te Aasterdaa) ia voortgezet.
In het vorige jaarverslag werd melding geaaakt van
de eerste resultaten van het onderzoek aan de door
straling geïnduceerde geleidbaarheid geaetenaet
behulp van de aicrogolf-absorptieaethode. Op basis
van de observatie dat NHj de levensduur van het ge-
leidbaarhaidssignaal verkort, werd geconcludeerd
dat hat elektron voornaaelijk verantwoordelijk io
voor de geleidbaarheid. In het afgelopen jaar gijn
geleidbaarheidsaetingen in een clektrostatisch veld
uitgevoerd aet een cosxiale cel, zoals beschreven
in het jearverslag 1974/1975, teneinde de beweeg-
lijkheid van elk van de deeltjes te bepalen.
Hieruit is gebleken dat de beweoglijkheid van het
alektron in ijs bij -I2O°C 20+.I0 ca* V 1 . - 1 bedraagt,
ten ortikel over dit werk is inaiddels gepubliceerd
C32].

Teneinde de chemische eigenschappen van deze "droge"

elektronen en in het bijzonder de reactiviteit ten

opzichte van DNA te kunnen bestuderen, is de vangst

van het elektron op defecten in zuiver ija nader

bestudeerd, (zie figuur 21), hetgeen tevens geleid

heeft tot een aeer algeaene studie van de rol van

de verschillende defecten in de ijsstructuur. Hoe-

wel de complexe kinetiek van de elektronsignalen

nog niet volledig is begrspen, lijkt voorlopig de

conclusie gerechtvaardigd dat het DNA-aolecuul inge-

bouwd ia in de ijsstructuur zonder grote verstoring

hiervan en dat de droge elektronen niet zeer effi-

ciënt worden ingevangen op het DNA-aolecuul dat in

ijs is ingebouwd. Het onderzoek naar de reactiviteit

van de droge elektronen ten opzichte van biologisch

relevante moleculen zal worden voortgezet.

Het spectrofotometrisch onderzoek aan de rtaotie
Van h*t guolvatetrd» iltktron mtt DNA in waterige
oplossing, in samenwerking aet dezelfde onderzoe-
kers van da V0 ta Aasterdaa, is voortgezet. Zoels
in het jaarverslag 1976/1977 is uiteengezet, wordt
de reactiesnelheid beïnvloed door de in de oplos-
sing aanwezige ionen ten gevolge van het effect
van deza ladingen op de alektrostatischa wissel-
werking tussen het elektron en het negatieve DNA-
aolecuul. De aetingen act verschillende zoutsterk-
ten en zowel aet Mg als act Na* als tegenion voor
twee DMA-aoleculen van verschillende lengte <ca.
1700 en 17000 X) zijn afgerond en de resultaten
zijn vergeleken met waarden van de reactiesnelheide-
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Fig. 22 Taiptratuur-afhaiktlijióitid van de antlhaid uaaxnet da "droge"
elektronen in ij» waden gelokaliseerd.
De foto'e a en b geven de far. ~%tie en het verval wier van de
elektronconoentratie na bettraling net een 2.5 ns vertneller-
puls, tooit dit net de miafogolfabeorptie-opttelling i* gentten.

ltcuul wordt goede overeenstem-
ming H t dn experimentele vaarden
gevonden, echter de berekende waar-
den voor heC (rote molecuul zijn
te klein. Dit leatite ia waar-
schijnlijk het gevolg ven d* niet
realistische aanname det bet lan-
ge, vormachtige nolecuul te be-
schrijven ie act cilinderiyiBWtri*
De goede overeeuteaeiing voor het
kleine Molecuul echter wettigt de
verwachting d*t de in deze bereke-
ning gebruikte potentiaalverdeling
en de daarna saaenhangendc conclir
•iti voor de diïlektritche consuir
ta in <ta ongeving van het DNA-no-
licuul realiitiich zijn.

Het if Hogelijk gebleken om een
abaorptiteptatrm van htt reaotie-
produkt van enkalatrengig DNA met
gthydrateerde elektronen te vinden.
Dit vertoont een maximum bij 310 na
Dit «uggereert dat het elektron-
adductspectrua slecht* tot uiting
komt wanneer er verminderde stape-
ling van de individuele bouwstenen
van het DNA-molecuul voorkomt. On-
dat ook in enkelstrengig DNA nog
enige stapeling optreedt, waarvan
de mate echter afhankelijk is van
temperatuur en zoutsterkte, is de
ontwikkeling van het adductspec-
trurn gevolgd bij hogere temperatu-
ren. De ingroei van het spectrum
lijkt te correleren met de stape-
ling in het WA-molecuul.
Een aantal explorerende aicrogolf-
absorptic-experimenten is uitge-
voerd met vaat DNA en met poly-

coostanten berekend met bet in het jaarverslag 1976/
1977 beschreven model. Bij lage zoutaterkten blijkt
de reactïesnelheidsconstante voor beide moleculen
•iet te verschillen, in overeenstemming act wat the-
oretisch wordt gevonden. Dit is verklaarbaar wegens
de allesoverheersende invloed van de elektrostati-
sche wisselwerking bij lage zoutsterkten (die voor
beide moleculen nagenoeg hetzelfde is). Bij hoge
xoutsterkten echter, waar de vormfactor belangrijker
wordt, is volgens da theorie de reactiesnelheid voor
de biide moleculen verschillend. Voor het kleine mo-

etbyleen teneinde ervaring op te doen met het meten

van geleidbaarheid in vaste-stofmonsters van ver-

schillende aard. De resultaten zijn bemoedigend in

die zin, dat zij interpreteerbaar lijkan te zijn op

grond van microgolftheorie. Een probleem bestaat nog

met betrekking tot mogelijke bijdragen in het sig-

nsel van gas in kleine holten in de vaste stof.

Tijdens een verblijf van dr. E. Sennhauser van de

universiteit van Calgary (Canada) van ca. 2 maanden

is de reeombinatie van elektronen en positieve ionen
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in verschillende aoleculaira (aiun beatudoerd ••C
behulp v«n d* aicrogolf-absorptietechniek. In aole-
culaira eyateaen ia dt gecondenseerde fase, v n r
verlies van energie van hat altktron aan hat aediua
« n i«r efficiënt pxocas ia, wordt ov«r hat alge-
aaan da recoabinatie aet aan positief ion bapaald
door da diffuii* in hae Couloab-veld. Dit xaaultaart
in da bakanda uitdrukking van Dabija (voor vloeittof-
fan) of Langevin (voor gaaaan bij hoga druk) voor da
racoabinatia-raactiaanalhaidiconitanta (k • 4ira|i/e
vaarin p da beweeglijkheid, • da alaktronlading an
c da diilaktriacha constanta). Uatsneer da dichthaid
van bat aediua klain ia, ia da aogalijkheid voor nat
alaktron om da kinatischa anargia dia in hat Couloab-
vald gewonnen it. in da nabijhaid van nat poaitiava
ion ta verlies« beperkt, hatgaan raiultaart in aan
opan baan oa bat positieva ion, marbij gaan recoa-
binatia optraadt. Dit heeft tot gevolg dat recoasi-
Mtia-raactiainalhaidaconitantan vordan gavondan
dia ordaa van grootta klainar sijn dan wordt var-
vacht op grond van da Dabija-ralatia.
Da tacombinatia van aoleculaire ionan ia uitgabraid
baatudaard, dit in tagamtalling tot da recoabina-
tia van aan aulaculair ion an aan alaktron. Da re-
coabinetie-snelbcidaconstante (a) ia bapaald ala aan
functie van da dichthaid (H) voor de gaaien HjO,
HHj« (CHj)iCO, CHjCl, COi an (CHj)»C an voor KH, te-
vana ala aen functia van da taaperatuur. Voor laga
drukken kan hat verband tussen a en N worden uitge-
drukt door de eenvoudige relatie a m ai * ajH.
Da experimented bepaalde waarden zijn in goada ovcr-
canstaaaiing act vaarden berekend act een aodificatie
van de uitdrukking voor aoleculai» ? ionen en gege-
vana act betrekking tot energiavarliee van elektro-
nen in botsingen aat aolcculen. Ken veralag van dit
onderzoek ia aanvaard voor Dublikatie [33].

Bat pularadiolyse-onderzoek aan ani*ool<3erivat*n in
aaawavarking aet de Vakgroep Organiacha Chaaie van
da ia Uiden (dr. J. Cornaline, dr. C.A.C.D. Varaa
an dra. J.H. Taaainga) ter onderateuning van het
flitsfotolysa-onderzoek ia voortgezet. De voraing
en verdwijning van het anion van 3,S-dinitroaniaool
in waterige oploaiingen van 3,S-dinitroaniaool ia
bestudeerd. Bat apectrua en da extinctie-coëfficiënt
van het anion kon vordan bapaald. Teven» ia da addi-
tie van OH-radicalan aan 3,5-dinitroanisool onder-
zocht. Het apectrua van het kation van 3,5-dinitro-
anitool ia bepaald in oplojaingan van 3,5-dinitro-
aaiaool in cyclohexaan. Da rcaultatan van dit onder-
zoek worden verwerkt in een dissertatie.

Ban publikatia hierover ia in voorbereiding
C M ] .

Bat onderzoek in saaanwarking act dr. G. Lodder en

aen student, da heer H. Zvera, van da Vakgroep Or-

ganische Chaaie van de RU Leiden aan de voraing van

oyalohtxttn mtt «en tranM-dubbtl» binding ir voort-

gezet. Mat behulp van da verbeterde data-verwerkings-

apparatuur aiddels da koppeling van da pulsradioV«e-

opitelllng aan da procea-coaputer FDP 11/70 ia het

aogalijk gebleken de kleine absorptie» aet grotere

nauwkeurigheid te aaten. Teven» ia aen aantal pro-

dukt-analyaa axperiaanten uitgevoerd.

In aaaenvarking aat dr. W. van dar Kart aa een etu-

dant, aaj. I.F. van Diahoack, aveneena van da Vak-

groep Organische Chaaie van da RU Lalden, ia hat

apectrua en da extinctie-coëfficiënt van hat poti-

tiêv* ion ven n-hixaan in vloeibaar nrhtxacn be-

paald, ten behoeve van het onderzoek aan da foto-

lyaa van deze ionen in de gasfase, die in Leiden

wordt bestudeerd aat behulp van aynchrotronreso-

nantie.

gij het opnieuw opbouwen van de verachillende mttt-

oçtttllingtn bij de elektronenversneller in de

nieuwe ruiaten ia van da gelegenheid gebruik geaaakt

verschillende verbeteringen aan te brengen. Zo ia

de bediening van de aicrogolfabsorptie-opstelling

aanzienlijk vereenvoudigd door de installatie van

een aicrogolf-"sweeper"t waaraee da frequentie van

da aicrogolfbron op eenvoudige wijze kan worden ge-

varieerd. Het deze nieuwe bron ia tevens bet fre-

quentiebercik van de opstelling vergroot. Voor de

spectrofotoaetrische opstelling aet verhoogde

lichtintensiteit, waarbij gebruik wordt genaakt van

de Varian Eiaac Xenon Illuainator (aet ingebouwde

afarische spiegel), en waarvan da reproduceerbaar-

heid van de lichtpulsintensiteit te wensen overlaat,

ia aen geaodificeerd« "reversing" tranaforaator

(zie jaarverslag 1975/1976) gebouwd, vaaraee de

lichtintensiteit in de puls tegelijk aet het ab-

aorptieainnaal kan worden geaetcn. De cryostaat

voor de apectrofotoaetrische opstelling is geaodi-

ficverd en tevens geschikt gaaaakt voor aetingen

bovcv. kaaerteaperatuur.

Veel aandacht is gedurende de verslagperiode be-
ataed aan het ni^awe dataververkingsayeteea, in
saaanwarking act de Werkgroep Fysische Haataetho-
dan en Dataverwerking van de Vakgroep Kadiochaaie
en de Elektronische VCrkplaata van het Instituut.

r
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O* pulsradiolyse-opstelliagen rijn vit de Tektro-
nix Transient Digitizer gekoppeld aan de PDP 11/70
procen-oaputer via het Caaac-sysceea. Software it
onwikktld voor vtrtchillanda "on-lint" bevtrkingtn
van dt aeetresultaten, xoalt voor htt atkan van
achtergrondcoxrtcties, voor htt aiddalen van aetr
ii(nalen, voor hat beraktntn van optitehe dichthe-
dtn en toepantn van naraaringen etc., *>> voor dt
analyse van de reactiekinatiak volgens tnktla veel
voorkontndt reactieschtaa't.

Da Bestresultaten kunnen sichtbaar vorden fnuikt
op een beeldtchen en gräflich worden uitgevoerd
op etn plotttr. Da aeetrcsultaten kunnen bovendien
reehtttreekt via ttn HF 9820 A tafalrektnuehint
uit dt ctncrala coaputer wordtn opgevraagd, httgttn
hit aogelijk aaakt dat bewerkingen net vrotger ver-
kregen aestresultaten »orden uitgevoerd terwijl de
aeatopstelling »gelijkertijd voor andtrt acting»
wordt gebruikt.

Voor een bespreking vin hat ontwikktlingtwtrk aan dt

»ttktronênvarmtllar wordt verweien m a r het verilag

van de Van da Graaff elektronenvennelltr op pag. 70

van die jaarverslag.

Een aartal bestralingen voor d*rdtn it vederoa uit-

gevoerd. Oploningen van aathacryliuur zijn bestraald

ter bereiding van syndiotactisch polyattr ttn be-

hotve van ir. D.W. Koetsier en ttn student, dt httr

J. de Boer, van de Vakgroep Folyaeercheaie van dt

RU Groningen. Bestralingen zijn uitgevotrd voor

ir. L.C. Sedtrtl vin dt Vakgrotp Macronoleculaire

Chtaie van de TH ïwente teneinde antithronbogene

stoffen te koppelen aan polyisopretn** an polystyreen*

oppervlakken.

Ten behoeva van da B-cursus gtorganiattrd door hu
IDS en IRI zijn beitralingtn uitgevotrd voor ther-
aoluainitctntit-exptriunttn (dr*. A.H.L. Aslbers,
Werkgroep Stralingshygiëne en Dosiaetrit, IRI).

Kleurindicetoren voor stralingsdetectit zij a be-

straald ten behoeve van dt heer T. Ouverkerk'van dt

firaa Gaamastcr tt Edt.

Het ttralingtahmrU-ooUoquiwi il wederom enktlt
aaltn gehouden, waarvan Eén bij het IKO. Ter gele-
genheid van dt ingebruikneaing van da nieuwe behui-
zing van da claktronanversnellcr il in het kader van
de Koninklijke Chtalsche Vereniging, itetit Radio-
en Stralenchtaie, een itralingschaaii-colloquiua
voor ttn bredtr publitk gehouden, waar bijdragen ge-
leverd zijn var dt verschillende groepen in Neder-
land die aich bezighouden aet stralingicheaiich on-
dtrsotk.

In htt verslagjaar werden de volgende buitenltndtt

bezoeken ontvangen:

dr. I.A. Taub, O.S. Army Nitick Laboratories, Massa-

chusetts, USA;

dr. O.E. tfcgtnseOj Riirf National Laboratory,Dentaarken;

jirof. K. Hayashi, University of Osaka, Japan;

dr. L.K. Patterson, Radiation Laboratory, University

of Notre Daae, USA;

dr. A. Kir a, The Institute of Physical and Cheaical

Research, Wako-Shi, Japan;

prof. L.H. Dorf nun, Ohio State University, USA;

dr. Haaaru Nishikawa, University of Tokyo, Japan;

dr. W.F. Schmidt, Hahn-Meitner Institut, Berlin;

dr. E. Sennhauser, University of Calgary, Canada;

dr. B. Brocklchurst, Sheffield University, Engeland.

r
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D. RADIOCHEMIE

De afdaling Chen« van htt IRI omvatte vanoud« ac:i-
vitaitan op hat gebied van radiocheaia an stralings-
chemic, dia onderling wainig ralatias vartoondan.
üada aangezet door aan viaseling in da vatcnachappe-
lijka diractia, vard u t ingang van 1978 aan aplit-
aing in tvaa aparta vakgcoapan tot stand gebracht.
Binaan da Vakgroep Radiochemie functioneren ondar-
«oakgroapcn dia sich specialiseren op da volganda
gabiadan: radiochemische scheidingen, stralingtme-
ting an datavarvaiking, radioieotooptoepaaaingen,
nuclaaii« biotechniek. Zij oiavattan ta zaaen 13 we-
tanachappalijka an 17 andata personeelsleden van
hat I M .

Ganoaada gabiadan van ondarzoak zijn gagroaid in

•aaanhang aat bahoaftan van da daalnaaanda inatsl-

lingan. Uit da navolganda gedetailleerde vanlagan

blijkt in welk« mata daar van ont« specialistische

kennis, arvaring an faciliteiten gabruik wordt ge-

maakt. In hat varalagjaar werkten 22 gaatan bij ge-

noaadc onderzoekgroepen, van via II al« voll* taak

gadurande 9 tot 12 munden. Twaa van h«n verden

apaciaal op kort-varbandcontract door hat I M aan-

genomen op batia van «peurwarkovaraankomitan mat

hat ministeri« van Volkigazondhaid an Hlliauhygiäna

an mat de Provinciala Waterstaat Zuid-H.->ll«nd.

Bat i* goed om hier ta vermelden dat het eldera be-
achreven onderwijl een nauw« relatie heeft met het
onderzoek. Het cursoriach onderwijs introduceert
onder meer de jonge onderzoekara in da toe te pLi-
aen methodiek'-i; de door on* geleverde docenten aan
een drietal deelnemend« inatellingen vervullen te-
vens een consulcstenfunctie ten aanzien van het
onderzoek ca bevorderen de interuniversitaire en
interdise] 'inaire aanpak. Hen sag daarom spreken
van een goede integratie van taken en werkzaamheden
tussen de Vwgroep Radiochemie en de deelnemende
instellingen, zoal» gesdviseerd in het Interiarap-
port van de Werkgroep Interuniversitaire Inatitur.an
van de Academische Raad (9 mei 1977).

Men besefte echter dst als gevolg van zo'n integira-

tic de kans wordt vergroot dat het noodzakelijke

eigen onderxoek in de knel raakt. Deze aituatia is

in faite al in drie van da vier onderzoekgroepen

bereikt; uitbreiding van eigen kennis is daar mini

of maar afhankelijk geworden van da aanwezigheid

van soamige gasten met langere verblijftijden (aE-

studeerstudensen, HBO-stagisircs), van «ia het aan-

tal beperkt is en ook sterk fluctueert. Speciaal
varawldensvaerd ia da lituatie bij het onderzoek
naar de biochaaiache en Cyr.lclogische functie van
spooreleaenten bij da aens. In de medische vereld
wordt het gebrek aan kennis en inzicht in sterk
toenemend« mate gevoeld en vendt men zich steeds
meer tot ons om informativ.

Tegen deze achtergrond komen de huidige beperkingen
in het varvullen van vacatures als zeer ongunstig
over. De maatregelen zijn bovendien strijdig met
een oudere beslissing van het ministerie van 0 en W
vaarbij man ona ter compensatie van te beginnen
onderwijs aan de RU Utrecht in 1976/1977 nog een
extra halve personeelsplaats heeft toegewezen. Dit
onderwijs ia ar nu vanaf oktober 1977, maar in de
betreffende onderzoekgroep kan aan da opvulling van
dria vacatures geen of sterk vertraagd aandacht wor-
den geschonken.

In het veralagjaar bezochten verschillende personen
het IRI oa kennia te nemen van de door het insti-
tuut ontwikkelde methoden en ideeën. Ontvangen wer-
den o.a.!

- dr. J.R.H, van Tongeren en drs. L.G.J. Engels,
afdeling Gaatro-enterologie, St. Radboud Zieken-
huis;

- drs. J. van Loo, Faculteit Diergeneeskunde, RU
Utrecht

- H. Korse, Hope ?anss B.V., Schoonhoven;

- drs. R.F.H. Herber en drs. J. de Boer, Coronet
laboratorium, Aasterdaa;

- drs. W.S. Lyon, Oak Ridge National Laboratory,
Oak Ridge, Tennessee, USA;

- dr. Toshiaki Kishikawa en de heren T. Takeuchi,
T. Hayashi, J. Takada en H. Koyaiia, Kumaaoto
University, Jepan;

- dr. S.R. Greenberg, National bureau of Standards,
Washington D.C., USA;

- dr. A. Elek, Centraal Onderzoek« Instituut voor
Fysica, Budapest, Hongarije;

- dr. F. de Corte en drs. L. Hoens, Instituut voor
Nucleaire Wetenschappen, Gent, België.
Ter gelegenheid van zijn bezoek hield dr. De Corte
een voordracht over de onderzoekactiviteiten van
zijn instituut.

I. RADIOCHEMISCHE SCHEIDINGEN

J.J.H, d» Cotij
P.S. Tjic*

Hat automatisch scheidingstchemi voor de bepaling
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vaa spooralcaentan in biologisch* materialen (ti«
o.a. jaarverslag 1976/1977, pagina 45) leidt tot
aan vaafractie van 8 H aoutniur, waarin o.a. de
zeldzame aardeleaentcn voorkomn. Nagegaan werd of
ter bepaling van de taldtau aardeUmenten in bio-
logische materialen d e » elemnten op een eenvoudi-
ge wijze kunnen worden afgescheiden uit de wasvloei-
atof. Hiertoe werd een aethoda ontwikkeld waarbij
via precipitatie en ionenwisseling de zeldzame aar-
den als ttn groep worden afgescheiden en gezuiverd
van calcium en scandiun. Heting van de diverse ra-
dioisotopen binntn deze groap vindt plaats mat een
Ge<Li)-halfgalelder-detector. In het Standaard Re-
ferentie Materiaal SRH 1571 Orchurd Leaves (Natio-
nal Bureau of Standards, Wsshington, D.C., USA) kon
op deze wijie een achttal zaldzaae aardeleaentcn
(La, Ce, Nd, Sa, EU, Tb, Yb, en Lu) worden bepaald.
Ter evaluering van de bepaling zul deze ook nog op
een aantal andere referentiematerialen worden toe-
gepest. Het probleem hierbij is echter dat betrouw-
bare gehalten aan zeldzaaw aard-elementen nog sled»
voor een zeer beperkt aantal biologische refetentie-
materialen bekend zijn. Aan bovengenoemd onderzoek
werd meegewerkt door dr. A. Elek van het Centraal
Onderzoek Instituut voor Fysica te Budapest (Honga-
rijo), die gedurende de maanden januari en februari
1978 als gast op het IRI verbleef.

Voor de bepaling van enkele alkali-elementen (Sb,

Ca en Na) en aardalkali-alemmtan (Ba, Ca, an Sr)

in biologische materialen verd een methode uitge-

werkt. Deze berust op destructie van het monster

met een perchloorzuur-salpeterzuur mengsel, absorp-

tie van de elementen op een PAA (Foly Antimonic

Acid) kolom, gevolgd door analyse van het Y-spec-

crum, opgenomen met behulp van de Ge(Li) halfgelei-

der detector. Calcium wordt niet zo goed aan da

FAA-kolom gebonden els alle andere genoemde elemen-

ten, de radioactieve actieve dochter van "'Ca, het

"Sc, weer wel. De calciua bepaling berust daarom

op een Sc-telling na instelling van het groeieven-

wicht (ca. 3 weken). J.J. Hartevcld, leerling HBO-A

opleiding van de Delftae Analisten school ("Van

leeuwenhock Instituut") heeft aan dit onderwerp mee-

gewerkt. Hij liep stage bij da onderzoekgroep van

1 september 1977 tot 15 juni 1978.

De ontwikkeling van een beperkte chemische schei-

ding, namelijk een groepenaóheidïng gevolgd door

gomaspeetrometrie mat aan halfgaleidardateetor

heeft nuttige resultaten opgeleverd. In diverse hu-

mane monsters (lever, nier, hart) en andere biolo-
gische materialen (dierlijk spierweefsel, melkpoe-
der) konden de volgende elementen storingsvrij en
met voldoende nauwkeurigheid en gevoeligheid wor-
den gemeten: arscen, kwik, seleen, antiooon, cad-
mium, nolybdeen, ijzer, chroom, nikkel kobilt, ko-
per en zink. Vergeleken met het automatische routi-
ne-scheidingsschema heeft deze groepenscheiding het
voordeel dat nog maar drie fracties (in plaats van
alf) behoeven te worden geteld, hetgeen de telpro-
cedure en de dataverwerking aanzienlijk vereenvou-
digt. Anderzijds kleeft aan het groepenacheidings-
schema het nadeel dat voor een goed functioneren de
varhouding van de concentraties van bepaalde ele-
menten binnen een zeker traject mort blijven. Hier-
door is de flexibiliteit van het systeem ten aan-
zien van een verscheidenheid in monsters minder
groot.

Voor de bepaling van chroom in extra lage concen-

tratiet werd een methodiek ontwikkeld waarbij de

blankowaarde ten gevolge van de kwarts bestralings-

capsules nog verder kon worden gereduceerd, name-

lijk door het bestraalde monster uit de capsule te

nemen. Hiertoe wordt de kwartscapsule niet gebroken

maar opengesneden. Zwavelzuur wordt dan aan het mon-

ster toegevoegd en na inwerking wordt het mengsel

met behulp van een bolle naald waardoor stoom blaast,

uit de capsule gewassen. In dit kader werden andere

maatregelen ter reductie van de blanco (afetsen met

HF van circa 20 ua kvartsoppervlak van de capsule)

en contaninatie (bouwen van monsterpreparatie ruim-

te met laminaire stromingskast; zie jaarverslag

1976/1977, pagina 46) verder geperfectioneerd. De

resultaten van het onderzoek, verwerkt in een be-

schrijving van de routinematige chroombepaling in

biologische materialen, werd gepresenteerd op het

Fifth Symposium on Recent Developments in Activa-

tion Analysis (Oxford, Engeland, 17-21 juli 1978).

2. STRAUNGSHETINC EN DATAVERWERKING

H. de Bruin
P. Bode
P.J.H. Korthovtn

De werkzaamheden van de afdeling hebben in het af-
gelopen verslagjaar veel vertraging ondervonden.
Verschillende leden van de onderzoekgroep hebben
buiten hun normale taken functies te vervullen bin-
nen of buiten het IRI. Verder nebben twee medewer-
kers de onderzoekgroep verlaten; de ontstane vaca-



G E D E T A I L L E E R D E V E R S L A G E N

Cures sijn tot op naden niet vccvuld. Voorrang i*

gegeven Aan verkzaaaheden in het ïadnr ven genaakte

ef«praken nat ondtrzoekera van deelneaeade instel-

lingen en de taak dia de onderzoekgroep heeft ten

aanzien van de instrumentatie ven d« Vakgroep Radio-

rheaie.

Tr vaa in «lechtt zeer beperkte mate tijd beschik-

baar voor ontwikkelingswerk op net werkterrein van

<*> onderzoekgroep. Hierdoor kon in het veralagjaar

r.flen aandacht worden beateed aan de anti-coapton

npectroaeter, de BEFA voor epitheraische neutronen

»r. da ainiatuur acarkanaalsanalyaator.

tor te bekleden act can ca. 0.5 mn dikke goudabsor-

ber, waardoor de grootte van het «iffect wordt gere-

duceerd tot enkele procenten. Nadat dit probleea

opneloat waa, konden de calibratiea worden uicgi"

voisrd in verband met het gebruik van de put-detec-

ïoi: voor routine-analyse.

Zalf-abaorptieproblemen apelen ook een grote rol

bij het gebruik van het laag-anergctiache deel

(< 300 keV) van het fotonspectrua voor instruaen-

Cale «ctivcringeanalyaa. Bij analyae van motu ter»

in Je v o m van atandaardtabletf.en kunnen de nood-
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Fig. ZS Hat goma-apaotmm botten da 1 HaV van 1'2Ta in graniat an barUt, geme-

ten mat aan Ge(li) putdataotor mat plastic lining. Tar uilU van da

duidelijkheid ia hat gaatraapta apaotrwt iata varaohovan lange da Z-ae.

Bij <3e i>pl«entatie van de put Ga(lA.)-datector

kwaa een probleem naar voren dat aerkwaardigcrwija

nooit is aangeduid door andere gebruikera van dit

type detectoren. Door de hoge efficiency voor laag-

cnergetische straling (E < 300 keV) kan intenaiava

aamatie optraden» die invloed heeft op de telanel-

heid van hoogenergatische gasaastraling. Daar deze

toeautie o.a. wordt beïnvloed door zclfabiorptia

van da laag-energetiacha quanten door het aonster,

worden hierdoor de zelf-absorptiaprobleaen uitge-

breid tot het hoog-energetische deel van het gassu-

spectruB. Hierdoor kan afhankelijk van de sanenatel-

ling van het aaonster het effectieve acetrendaaent

boven I MeV aanzienlijk varieren (zie fig. 22).

Dit probleea werd opgeloat door de put van de detec-

zakelijke correcties worden berekend wanneer de

boofdcoaponenten van het materiaal bekend zijn. Dit

laatste is echter niet altijd het geval; bovendien

is de noodzakelijke aonstervoorberciding zeer tijd-

rovend. Daarom werd onderzocht in hoeverre het mo-

gelijk is de informatie over eventueel optredende

celf-absorptia te verkrijgen uit de onderlinge

verhouding van de diverse pieken van verschillende

energie. Bij de hiervoor noodzakelijke nauwkeurige

analyae van het röntgenspectrua blijkt echter dat da

voor de analyse van gaaaaapectra gebruikte aatheaa-

tische functies niet zonder aeer toepasbaar zijn.

Magegaan wordt in hoeverre een voldoende nauwkeurige

spectrua-analyae kan worden bereikt door ook de bij-

dragen van de natuurlijke lijnvora voor röntgenstra-
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lieg en de apectrumbijdraga van "radioactive Auger

transitions" in de berekeningen op te nemen.

Ten behoeve van de werkgroep Chemische Scheidingen

werden enkele gamu-spactrometers via het CAHAC-tya-

teesi aan de IRI-procescoaputer gekoppeld. Tevens

werd bij deze werkgroep een CAMAC-apectrometer ge-

instal laerd.

Do progmmna's voor de analyse van gama-tpeatra

(100 ~ 3000 keV) werden naar de la*t*ta inzichten

gemodificeerd, waardoor o.a. ten betere correctie

voor ondergrond en detectie van kleine pieken naast

grote pieken mogelijk werd. Da resultaten van dit

werk waren voorgedragen op de "Conference in Acti-

vation Analysis and Gamt Spectrometry" in Puerto

Rico en samengevat in een publikatia [35].

Se 14 KeV neutroncn-flashtubt kon ook in het afge-

lopen verslagjaar nog niet worden ingezet voor ac-

tiveringsanalyse.

Aan de stagiaires T.A.F, de Roaijn en E. Lagendijk

van de afdeling Elektrotechniek ven de Christiaan

Huygenschool te Rotterdam verd gastvrijheid ver-

leend.

3. NEUTRONEN ACTIVERINGSANALYSE

P. Bode
H. d» Bruin
J.J.H, de Goeij
P.J.H. Korthoven

J.l. Nooijen
P.S. Tjioe
Th.G. AalbêTB
J.W. SHgnm

Ook in het afgelopen verslagjaar nam neutronen

activeringsanalyse (NAA), zovel de non-destructieve

als de destructieve, een belangrijke plaats in on-

der de diverse radiochemische methoden. Het princi-

pe en de toepassingsmogelijkheden van activerings-

analyse werden in een tweetal publikatiaa nog eens

samengevat [363.

In het verslagjaar werden ten behoeve van samenwer-

kingsprojecten met anderen een groot aantal monsters

geanalyseerd. Een overzicht wordt hieronder gegeven.

Niet destructieve NAA

Bepaling van Bepaling van

2S-30 elementen: enkele elementen:

1000 s»nsters 500 monsters

3.1 . BIOLOGISCHE. MEDISCHE Eli MILIEVHXGIENISCHE

PROBLEMEN

In het verslagjaar werd opnieuw meegewerkt aan ana-

lytische vergelijkingsonierzoekingen (zgn. "inter-

comparisons") en bijgedragen aan progrwma 'a ter

aevtifiaatie van bio-refcrentiematerialen op "inter-

nationaal niveau.

Op verzoek van het International Bureau of Atomic

Energy (IAEA) ta Wanen werd deelgenomen aan een ver-

gelijkend analytisch onderzoek van epoovelemsnten

in dierlijk apiirwteftel, varkensnier en melkpoeder.

Het behulp van destructieve ncutronenactiveringsana-

lyaa werd in deze natarialen een twaalftal spoorele-

menten bepaald. De resultaten werden in een rapport

vastgelegd C37].

Da resultsten van de in het jaarverslag 1976/1977

vermelde certificatie van toxische elementen in een

tioitmmster ten behoeve van het Communautair Refe-

rentiebureau van de Coomissie van de Europese Ge-

meenschappan te Brussel zijn inmiddels ingediend

[38]. Voor het element selenium, dat in zeer lage

concentratiaa voorkomt, zijn aanvullende metingen

noodzakelijk gebleken ten gevolge van discrepanties

in de uitkomsten van diverse deelnemende laboratoria.

De samenwerking met het Internetional Bureau of

Atomic Energy te Henen en het National Bureau of

Standards te Washington, D.C., USA, op het gebied

van biergist als standaard voor organisch gebonden

chroom, werd voortgezet. Het bleek duidelijk dat

bet chroom gedeeltelijk in onoplosbare vorm aanwezig

is, al* gevolg waarvan de analyseresultaten aterk

afhankelijk zijn van de toegepaste methode.

De resultaten werden gepubliceerd [393.

De ssmenwerking met het International Bureau of

Atomic Energy te Wenen via een :gn. "research

agreement" voor onderzoek naar chroomverliezen bij

analytische verkaijxen voor biologische monsters

verd gecontinueerd. In dit kader nam dr. J.J.H, de

Goeij deel aan een

IAEA Research Coordi-

nation Meeting for the

Coordinated Research

Programme on Compara-

Daitructieve NAA

Bepaling van Bepaling van

10-14 elementen: enkele elementen:

200 monsters 100 monsters

t.b.v. ministerie VoHil, vanaf 01-11-1977.

*t.b.v. Frov. Haterstaat 2.H., vanaf 15-01-1978

tive Hethods for the

Study of Trace Element* in Hunan Nutrition (Wenen,

Oostenrijk, 2-4 november 1977). Inmiddels zijn bij

het onderzoek aan humane levers geen verdere aan-

48
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wijzingen gekregen voor de aanwezigheid of voning
ven vluchtige chroomverbindingen bij de Cr-analyss
in die materiaal, waardoor de analyiereauleaten zou-
den worden beïnvloed.

In hee afgelopen verslagjaar werd het IRI nauwer be-

trokken bij het project "Haar al» indioator voor da

btloMting van de mtn» met epoortltmtntan" van het

International Bureau of Atomic Energy te Venen. In

dat kader nam dr. J.J.M, de Goeij deel aan een Consul-

tant's Meeting (Henen, Oostenrijk, 29-30 aapteaber

1977), terwijl prof.ir. J.P.H. Houtman participeerde

in een Advisory Group Heeting on Accelerator-based

Techniques for the Analysis of Pollutants in Han

(Henen, Oostenrijk, 23-26 januari 1978). Hierbij

konden voorlopige resultaten worden getoond van ml-

ciobundel PISE (particle induced X-ray Mission)

scans over da diameter van een haar, dia waren var-

kregen in samenwerking tussen het IRI en de U.K.

AERE te Harwell (dr. J. Cookson). Deie methode

geeft interessante informatie over radiale concen-

tratiegradiënten, waaruit blijkt dat verschillen in

totaal-concentraties afhankelijk kunnen xijn van

verschillen in radiale distributie, hetgeen vermoe-

delijk samenhangt met uitwendige besmetting. Ds

IAEA heeft in principe zijn belangstelling uitge-

sproken en is bereid het onderzoek financieel te

steunen.

Microbundel PZXE onderzoek werd ook uitgevoerd met

haar afkomstig van bewoners van Tiel, die onderwor-

pen waren geweest aan een 'nduatriële loting van

AeiOi in da atmosfeer (zie jaarverslag 1976/1977,

pag. 50). Het onderzoek bevestigde de oud. conclu-

sie dat vooral sprake is geweest van uitwendige be-

smetting. Uit het distributiepatroon van bet arse-

nicum in haardoorsneden op diverse afstanden van de

huid werd een aanwijzing gekregen dat .ofc een (ove-

rigens onbelangrijke) interne besmetting had plaate-

gevonden. Dit werk is gepubliceerd in de Proceedings

van hat IAEA International Symposium on Nuclear

Techniques in the Life Sciences (Henen, Oostenrijk

22-26 mei 1978 [40].

De resultaten gaven aanleiding om microbundel PIXE

eveneens te gebruiken voor het onderzoek van spoor-

almmtnt-eonaentratiegradUlnten over dt maag-dam-

uand. Dit was in het bijzonder van belang voor het

onderzoek van hel: fcopermetabolisme in Xenkes-pa-

ti'énten (zie onder 5.2.). Oarmvandcoupes van mui-

zen act deze ziekte en van gezonde muizen werden

vergeleken, waarbij nignificante verschillen werden
gevonden voor Cu, naar ook voor Fe, Ca en Zn. De
resultaten zullen binnenkort worden gepubliceerd.

De verschillende voorbeelden indiceren het belang
van da microbundel PIXE-techniek als aanvulling op
meting van totaal-concentraties in die gevallen
waarbij concentratievariaties (gradiënten) optredan
op aicromcterschaal, d.w.z. tussen aangrenzende
weefselcellen. Het lijkt van groot belang dat deze
techniek ook in Nederland ter beschikking kont, re-
dan waarom da contacten met de cyclotrongroepen van
de VU te Amsterdam (prof.dr. H. Verheul, dr. R.D.
Vit) en van de TH Eindhoven (prof.ir. H.L. Hage-
doocn) werden gelntensifeerd.

In het verslagjaar trad drs. Th.C. Aaibare in dienst
ten behoeve van het project "Spoorëltmtnttn in retor
tit tot haft- an vaatzitkttn (HVZ)". Die project, ge-
subsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid
"en Milieuhygiëne (zie jearverslag 1976/1977, pag.
52), wordt uitgevoerd mede onder leiding van prof.
dr. F.L. Heijler ven het Academisch Ziekenhuis van
de RU Utrecht. Ook zijn er contacten met de werk-
groep "Getondheidsaspectcn van Centrale Ontharding
van Drinkwater, die nadere studie msakt van de via
epidemiologisch onderzoek gevonden relatie tussen de
frequentie van HVZ en watcrontharding (prof.dr. F..L.
Zielhuis van do Universiteit van Amsterdam en prof.
dr. K. Biersteker van de LH Hageningen). Aangezien
bij dit onderzoek obductiemonsters op spoorelenentan
zullen worden onderzocht, werd als een eerste stap
in hee project begonnen met een verkennend onder-
zoek naar het migratiegcdrag van de spoorelementen
tijdens autolyse van monsters na de dood van proef-
dieren. Op dit gebied blijkt nog maar nauwelijks
enige informatie te bestaan. Dsarnaase is reeds een
begin gemaakt met het onderzoek van obductiemonsters
van HVZ- en verkeersslachtoffers. In de eerste fase
van het onderzoek, waarbij veel hulp wordt ondervon-
den van dr. B. Makkink en medewerkers van de Stich-
ting Samenwerking Delftse Ziekenhuizen, worden de
noodzakelijke procedures voor de monstername en ver-
werking en voor het vergaren van de relevant* medi-
sche informatie uitgetest en geperfectioneerd. Dit
onderzoek sluit aan op een studie naar da invloed
van de drinkwatersamcnstelling op de resorptie van
spoorelementen in het maag-darmkanaal (zie 5.2.).

Het onderzoek naar het gedrag van êpoorttemnttn in

de lever bij tunorontüikkeling werd voortgezet (zie

49
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jaarverslag 1976/1977, pag. 51-52). In eerste in-
stantie werd als modelsystesm da rat genomen, waarin
door het carcinogeen 3'-aethyl-DAB in dl lever een
tumor werd geïnduceerd. Op verschillende tijdstip-
pen na nee begin van de continue toediening van het
carcinogeen werden aonsters van de lever genomen,
zovel voor de bepaling van de concentraties van een
dertiental spoorelementen via destructieve neutro-
nenactiveringsanalyse, als voor eniym-histochemisch
en biochenisch onderzoek. Rat proces van tumorinduc-
tie bleek op dezelfde wijze te verlopen als bij an-
dere hupatocarcinogenen. Na tien weken applicatie
vas nog slecht» een zeer gering aantal levercellen
getransformeerd, waardoor ook de biochemische para-
meters en de concentraties aan spooreleaenten nog
nauwelijks significants verschillen ast de controle
dieren opleverden. Zes Baanden na beëindiging van dn
applicatie oet carcinogeen waren «nkele tumoren ech-
ter zover uitgegroeid dat een aantal dieren aan de
gevolgen bezweek. In de verkregen levertumoren wer-
den nu, in vergelijking net de levers van de con-
trole-dieren, wel significante veranderingen in
spoorelenentconcentraties gevonden.

Om de cellulaire achtergrond van <lcze veranderingen
directer te kunnen onderzoeken verd naast het coo-
pleze probleem van de in vivo geïnduceerde levertu-
mor een tweede aanpak gestart, namelijk met losse
tumorcellen en levercellen in vitio (zie 5.2.).

Van verschillende ziekenhuizen kwamen verzoeken bin-

nen ter bepaling van een aantal spoorelementen in

ptaema en weefsels van patiënten met zeur uiteenlo-

pende ziektebeelden, die mogelijk gepaard zouden

kunnen gaan met een verstoring van het spooreleaent-

metaboliime. De analyses werden verricht via des-

tructieve neutronenactiveringsanalyse.

Voor de afdeling Neurologie van het: Academisch Zie-

kenhuis vsn de RU Utrecht (drs. Tj.U. Boogenraad)

werd de concentratie aan koper en link bepaald in

het plasma van drie broers die leden aan dystrophia

musmlorum progresaiva, een erfelijke ziekte met

een nog onbekende oorzaak. Dit ziektebeeld, waarbij

de myelinisatie van de zenuwbanen gestoord is, zou

mogelijk gepaard kunnen gaan met een verstoring in

de koperhuishouding. Koper is namelijk een co-fac-

tor van enzymen die betrokken zijn bij de ayelini-

satie. De gevonden waarden voor koper en zink in

het plasma lagen ech':er in het gebied van de nor-

maalwaarden, terwijl de zirikwaarden enigszins aan

ds lage kant waren.
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Bij een andere patiënt uit dezelfde kliniek, die
diverge neurologische afuijkingen vertoonde, was
tijdens het onderzoek een verlaagde vitamine-E
spiegel in het bloed gemeten. De aan ons gestelde
vraag was nu of ook de seleneenconcentratie in het
bloed verlaagd zou zijn. Dit bleek echter niet het
geval te zijn.

Voor de afdeling Kinderneurologie van Hut Academisch
Ziekenhuis van de RU Utrecht (dr. J. Hillemsc) wer-
den de elementen koper, zink, ijzer, cadmium, mo-
lybdeen en kobalt bepaald in het plasma van een«pi-
Itptisah patientje en twee controlepersonan. Voor
het epileptische patientje ward een significant ver-
hoogde koperconcentratie, gepaard aan een signifi-
cant verlaagde zinkconcentratie. gevonden. Deze cem-
binatic van een vsrhoogde kopervaardc en een ver-
laagde linkwaarde in het plasms komt veel voor bij
infecties, stress e.d. De concentratie van de ande-
re elementen bleek normaal te zijn.

Ten behoeve van het Academisch Ziekenhuis van de
EU Rotterdam (dr. E. Nierneijer) werden, in samen-
werking met de Werkgroep Nucleaire Biotechniek van
het IRI, koper- en zinkanalyaas verricht op autopsie-
monsters van een Menkee foe tuf. Door prenataal on-
derzoek bij een zwangere vrouw, waarbij in vitro de
opname van '*Cu in de amnioncellen (dit zijn opge-
kweekte fibroblasten, verkregen na een vruchtwater-
punctie, zie ook 5.2.) werd gemeten en vergeleken
met die van controles, bleek deze vrouw als draag-
ster van de ziekte van Menkes in verwachting te
zijn van een zoontje net de betreffende ziekte, het-
geen indiceerde tot het uitvoeren van abortus pro-
vocatus. Van de foetus werden koper- en zinkconcen-
traties bepaald in een groot aantal weefsels. De
prenatale diagnose van een Menkes foetus werd door
de totaal afwijkende koperverdeling over diverse
organen bevestigd.

Tevens werden in een aantal autopsiemonsters te we-

ten in de lever, nier, hersenen en spier van een

tweetal Menkes patientjes de concentraties bepaald

van de elementen As, Se, Hg. Sb, Cu, Co, Fe, Ho,

Zn en Cd. In de nier is een verhoging van de Cu-

en Hg-concentratie geconstateerd. Voor de andere

elementen is voorlopig nog geen oordeel te geven

wegens het niet voorhanden hebben van vergelijkings-

monsters.

Voor verschillende medische instellingen werden ko-

per en ainkanalyses in Hopten van de lever uitge-

r~ 1 f
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voerd, o.a. ten behoeve van de afdeling Neurologie
van het Academisch Ziekenhuis van de RU Utrecht
(drs. Tj.U. Hosgenraad) en de afdeling Interne Ge-
neeskunde van het Academisch Ziekenhuis van de EU
Rotterdam (dr. S.W. Schalm). In het eerste geval
ging het oa het vervolgen van een therapie toege-
past bij patiënten die leden aan de tiekte van Wil-
ton; in het tweed* geval betrof het «rendeel» pa-
tiënten net chronisch» cholangiolytitcht hepatitis
(priaaire biliaira cirrhose) en soa» ook net een
actieve hepatitis, een ziektebeeld dat veel gelijke-
nis vertoont net priaaire biliaire cirrhot*.
Eerst is nagegaan hoc de biopten hat eenvoudigst
ku..A*n warden genooen att zo ain mogelijk risico
voor conuaainatie door koper en link vanuit da ge-
bruikte bioptnaald. Hat type naald dat wordt ge-
bruikt, bleek getn koper-of zinkcontiainati* te
veroorzaken.

Op verzoek van de afdeling Deraatologia van het Acar-
deaisch Ziekenhuis van de EU Rotterdaa (drs. I. Ver-
aeiden) verden analyses op kaik in monsters huid en
haar uitgevoerd in verband net een mogelijke kwik-
intoxicatia van een patiënt. Uit de verkregen ana-
lyseresultaten konden nadere conclusies worden ge-
trokken ten aanzien van de expositie aan kwik.

Ten behoeve van tandarts J.L. Schmidt auf Altenstadt
te Zeist werden diverse capsules onderzocht op lek-
kage van kuik tijdens de bereiding Van amalgaam bij
gebruik van een Silamat schudmenger, waarbij een
borg • p de klemmen was aangebracht (zie ook jaarver-
slag 1976/1977, pag. 52). Uit het onderzoek bleek
dat het gebruik van osn borg op de klemmen bij goed-
sluitende capsules niet nodig is en bij slechtslui-
tende geen waarborg tegen lekkage van kwik is.

Op verzoek van hc Centraal Dierenlaboratorium van
de Faculteit der Geneeskunde van de KU Nijmegen
(drs. F.G.J. Janssen) vonden diverse bepalingen Van
mangaan in monsters rattevoer en beddingmateriaal
plaats. Het doel van deze bepalingen was, te koaan
tot een verantwoorde opiet van verschillende aan-
gaandeficiëntie-experiaenten op ratten.

Voor ir. H.J.H. Heijligers, vakgroep Fysisch* Che-
aie, afdeling der Scheikundige Technologie van de
TH Eindhoven, werd een aantal nierstenen geanaly-
seerd. Opvallend in de resultaten was het hoge flu-
orgehalte in een groot gedeelte van deze concreties.

In verband met mogelijke vergiftiging van een kat

en de afwijking in het Cu-netabolisme van een hond

werden enkele naaranalyses uitgevoerd (prof.dr.

G.H.B. Teunissen, Kliniek voor Kleine Huisdieren,

RU Utrecht).

3.2. GEOLOGISCH. MIHERALOGISCH. LANDBOUWKUNDIG EN .
SEDIMENTONDERZOEK •

Het gepland* onderzoek aan sedimentmenging in d*
Eeas (dr. W. Salomons, Instituut voor Bodemvrucht-
baarheid, Haren) heeft nog geen doorgang gevonden,
daar de aonnters ni«t geschikt bleken als gevolg
van extreem lag* afvoer in deze rivier gedurende de
periode waarin de monsters waren genoacn. Het ondcr-
zo*k wordt nu voortg*z*t aan d* Schelde, waarbij
het ond*rzoekt*aa uitgebreid is m*t medewerkers van
het Nederlands Instituut voor Onderzoek dar Zee
(Texel).

Uit het voortgezette onderzoek aan de stabiliteit
van spoorelementen in vulkanisch glas (drs. P.A.
Riezebos, Instituut voor Fysische Geografie en Bo-
demkunde, Universiteit van Amsterdam) is gebleken
dat ruim de helft van de aangetoonde spooreleaenten
uitloogbaar is door zout water. Dese wetenschap zal
worden gebruikt bij stratigrafisch onderzoek aet be-
hulp van het spoorelementpatroon in lagan vulkanisch
glas.

In het kader van de samenwerking met het Geologisch

Instituut van de Universiteit van Amsterdaa (dr.

F.F. Beunk) werd wederom een groot aantal analyses

uitgevoerd. Deze analyses spelen een rol bij geoge-

netisch onderzoek in Spanje (drs. K. Linthout,

drs. J. Smit), Tanzania (drs. H. Coolen), Suriname

(drs. E. Veenstra). Het werk van drs. Veenstra heeft

onlangs tot een proefschrift geleid.

Door medewerkers (o.a. F. Sanchez) van het Institute
voor Geologie en Hineralogie van de RU Leiden (K.M.
Stephan) werden enkele honderden monsters geanaly-
seerd ten behoeve van geologisch en sedimentolagisah
onderzoek aan deze universiteit. De werkzaamheden
werden grotendeels uitgevoerd door medewerker» van
het betreffende instituut.

De uitvoering van analyses aan laterische afzettin-

gen, ertsconcentraten en afttalprodukten bij erts-

Veruerkinff (dr. R. Kühnel, afdeling der Mijnbouw-

kunde van de TH Delft) werd voortgezet. Tevens wer-

den enkele granietmonsters geanalyseerd (dr. H.J.

van der Hul, ITC/afdeling der Mijnbouwkunde van de
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TH Delft). De resultaten van dit onderzoek worden
momenteel verwerkt in een publikati*.

De diverse aaaenwerkinssverbanden act diverse vak-
groepen van detinerende instellingen set betrekking
tot geologisch materiaal heeft geleid tot grote aan-
tallen monsters, die niet door IRI-personeel kunnen
worden verwerkt. De ZWO Werkgemeenschap Geochemie
heeft naar aanleiding daarvan bij ZWO een perscmels*
plaats aangevraagd.

Sinds 1 februari 1978 is in de groep werkzaam ir.
J.M. Wigun, dia speciaal belast is met de uitvoe-
ring van analyses in het kader van een ondarzoek-
contract mat de Provinciale Waterstaat van Zuid-Hol-
land. Analyêet werden uitgevoerd aan gronden, eedi-
mtnttn en produkttn uit d* afvaltuiveringtinitalla-
tiet. Tevens wordt in samenwerking met da Stichting
Verwerking Afvalstoffen (Amersfoort) aandacht be-
steed aan het gedrag van spocreltment in vuiletor—
ttm.

Door da student Ch. Bovenkerk (Vakgroep Luchtver-
ontreiniging van de LH USgeningen) werd een groot
aantal luehtfiltera geanalyseerd, afkemtig van
plaatsen om de BilZiton fabri'Jcmt in AxnheB. Bij
deze analyses kwam duidelijk het nut naar voren van
de put-Gc(Li)-detector. Door het hoge mcetrendement
konden de monsters met voldoende nauwkeurigheid wor-
den gemeten zonder noodzaak van in economisch op-
zicht ongunstige lange meettijden. Tijdens dit on-
derzoek werd de heer H. Vegh ingewerkt in verband
met de later! uitvoering van andere analyses ten
behoeve vin genoemde vakgroep.

Het het systeen zoals in de onderzoekgroep Instru-

mentele Activeringsanalyse wordt uitgevoerd, werd

deelgenomen aan verschillende "interaomparilont"

van geologische materialen, te weten Estuarsedimsnt

(Bundesanstalt für Gewasserkundc, Koblenz), Lake-

sediaent (IAEA, Henen) en de Hacom-standaard Gran I.

De verkregen resultaten blijken in het algemeen in

goede overeenstemming te zijn met de meest waar-

schijnlijke waarden.

In verband met het groeiend aantal gasten dat op

hat I8I instrumentele activeringsanalyse komt uit-

voeren zal in het systeem een analytische kwali-

teitscontrole worden ingebouwd.

3.3. KUNSTHISTORISCH, (PRE)HISWRISCU EH FORENSISCH

OHDERZOEK

Ia het kader van het onderzoek aan spoorelementen

in vuursteen (mej. dr. C.C. Bakels, Instituut voor
Prehistorie van de RU Leiden, dr. R.F.H. Duin, af-
deling der Technische Natuurkunde van de TH Delft,
dr. C. de G.Sieveking, British Museum, Londen,
dr. J. Ferguson, Imperial School of Mining, Londen)
werden enalyses uitgevoerd a m noD«ters genomen op
verschillende plaatsen in vuursteenknollen. De re-
sultaten bevestigen de eerdere observatie dat spoor-
•leaenten in vuursteen zeer inhonogeen verdeeld zija
Dit heeft uiteraard consequenties voor de wijze waar-
op spoorelementpatronen kunnen worden gebruikt voor
de bepaling van de herkomst van vuursteen-artefacten

3.4. MONSTERS V/W DIVERSE HERKOMST

Ten behoeve van de vakgroep Fysische Technologie,

afdeling der Scheikundige Technologie van de TH

Eindhoven (mej. drs. G. Schenk) vond een bepaling

van het gehalte aan alwiiniun en kobalt in kataly-

tatordeeltjes plaats.

In samenwerking met ntudent A. Veer en lector ir.

J.A. Wesselingh (vakgroep Chemische Technologie,

afdeling der Scheikundige Technologie van de TH

Delft) werd aan de hand van enkele monsters de aan-

uetigheid van uolfraam en andere metalen in inchf-

trieel afvalwater onderzocht.

Ten behoeve van medewerkers van de afdeling der Che-
mische Technologie van de TH Delft werden analyses
uitgevoerd aan o.a. katalysatoren, mangaanknollen
en gesynthetiseerde verbindingen.
Ook medewerkers van het IRI en TNO vroegen om hulp
bij enalyses van o.a. A 1 2 0 J en AljOs-oplossingen,
F-houdend afval, neerslagen in oventjes, biergist,
ionenwisselaars, sinaasappelsap enz.

Voor aej. H. Lensen (Fysisch Laboratorium, KI' Nij-
megen) werden analyses uitgevoerd aan enkele Si- an
grafietmmtters voor de fabricage van zonnecellen.

Ook in het verslagjaar was er een goede samenwerking

met de werkgroep Activeringsanalyse van het Cenlxaal

Laboratorium TNO (drs. J.H.L. Zwiers). Voor derden

werden door deze werkgroep meer dan 1000 monsters

via destructieve en non-destructieve neutronenacti-

veringsanalyse onderzocht.

Het overgrote deel van de analysen omvat da bepa-
lingen van kwik, arsecn, koper, cadmium en zink in
zeeorganismen, kvik en arseen in grondoonstera en
gewassen, broom en jodium in voedingsmiddelen, ar-
seen, kwik en thorium in vliegas, chloor in HIBK-
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extracten, tin in verf, fluor in vatvloeietoffen,
platina in tiliconenolie, antiawon en broom in plas-
tic*, a m e n in tuikerbictenpulp, araeen, «eleen en
cadaiim in blotd en urine.

In verband act het gebrek aan laboratoriumruimte op
het IRI en het bc*chikb*ar konen van het radioisoto-
penlaboratorium in het eigen TNO-Zuidpoldercoaplex,
werd *ind* eind januari 1978 het grootate deel van
de laboratoriumwerkzaaaheden overgebracht naar het
Zuidpoldercomplcx. Voor de instrumentele activerings-
analysa waarvan de computer en het rekenprogranna
van hit IRI etn onderdeel voraan, en voor analyse*
•et kortlevende nucliden is op het IRI nog ruimte
beschikbaar gesteld. Bij de nieuwbouwplannen van het
IRI is ruimte voor de TNO-groep geprojecteerd.

4. RADIOISOTOOPTOEPASS1HCEN

G. Braver
2. Kotar

(J.J.H, de Goeij)
(F.A. Gerritsen)

De activiteiten gericht op toepassing van radiotra-
cemethoden in verschillende gebieden van wetenschap
en technologie werden voortgezet. Een deel van het
werk concentreerde zich op een stud it vin transport-
processen, hetzij op anleculaire schaal (diffusie,
uitwisseling) dan wel als onderdeel van stofstromen
(technische werkwijzen, milieutoxicologie). Daar-
naast kwamen bereidingsmethoden van radiotracers en
gemerkte verbindingen aan de orde.

De radioisotooptcchnieken geven inzicht in grootte
van «yttcemparameters, zoals transportsnelheden en
omvang van betrokken stofhoeveclheden. Hiermee kan
soms informatie worden verkregen over betrokken me-
chanismen.

In bet verslagjaar heeft de werkgroep veel tijd moe-

ten besteden aan de assistentie van diverse gasten,

zowel afstudeeratudenten ala stafleden van deelne-

mende instellingen. Voort* gaven gebreken in het ge-

rehabiliteerde laboratorium aanleiding tot werkver-

tragingen. Al* gevolg hiervan kwam het eigen onder-

zoek, te weten een nadere studie van isotopenuitwis-

seling tuisen vaste stoffen en verzadigd* oplossin-

gen, onvoldoende tot ontplooiing. Het ligt echter

«el in d* bedoeling om een verdere concentratie op

dat werkgebied door te voeren, omdat deze uitwisse-

lingsprocessen interessante informatie blijken te

geven omtrent kristallisatie en rekristallisatie en

tevens omtrent structuureigenschappen van vaste

stoffen. Op deze gebieden blijkt behoefte toe samen-

werking te bestaan bij veracheidene vakgroepen van
deelnemende instellingen.

4.1. STOFTRANSPORT EN -ADSORPTIE-OHDEFZOEK

4.1.1. Fysisch - Chemisch

Het onderzoek van de ionenuitüieseUng aan aardalka-
lieulfaten werd voortgezet net BaSOn in de hoop dat
de bij CaSOi,.2KiO voorkonende rekristallisatie (li*
jaarverslag 1976/1977, pag. 56) hier in minder* ma-
te optreedt. Oriënterend onderzoek, uitgevoerd met
verzadigde BiSOi.-oplosii.ngen die respectievelijk
generkt zijn met "'Ba en 1 SS, wijten op het optre-
den van een snel, gevolgd door een langzaam proces,
vermoedelijk bestaande uit respectievelijk aen ad-
sorptie ean, gevolgd door uitwisseling in de opper-
vlaktelaag. Experimenten met dubbel gemerkt* BaSOi,-
oploasingen geven de mogelijkheid om de invloed van
non-stoichimetrie in de waterfaa* t* bestuderen.

In samenhang hiermee werd op het IRI de bestudering
voortgezet ven de groei en oplotkinetiek van BaSO*-
kristallen door de gesten J. Gouman en W.C.J. March»
van de werkgroep Kristalgroei (mw. ir. G.M. van Ros-
malen) -van de afdeling der Scheikundige Technologie
van de TH Delft, in samenwerking mat lector dr. F.
Bennena van de KD Nijmegen. Bij het onderzoek van
de groeikinetiefc bleek de oppervlakte-uitwisseling
in zoverre te storen, dat de concentratie in de
vloeistof niet meer radiochemisch was te bepalen.
Bij de oplosproeven van gemerkte BaSOi,-krist*ll*n
bleek de opgeloste Ba verhoudingsgewijs te sterk
aan glas en filtematcriael te word*n geebsorbeerd,
hetgeen het gevolg is van de lege verzadigingscon-
centratie in de vloeistof.

Het onderzoek van het amgroeimohanieme van CaSOk.
ZHiO kristallen door de student ri.F. Brandse van de
werkgroep Kristalgroei van de TH Delft (mw. ir. 6.H.
van Rosmalen), in samenwerking net lector dr. P.
Bennena van de KI! Nijmegen, werd afgerond. De resul-
taten werden meegedeeld op enige conferenties op
het gebied van kristalgroei en vastgelegd in een
IRI-rapport M l ] .

De studie net behulp van radioactief "Al van da

uittniaBeling van Al -ionen tussen f-AltOttn xijn

verzadigde oplossing in HNOj bij een pH tussen 3 en

4 als afstudeerwerk door de student 6. Sneep (onder

verantwoordelijkheid van prof.ir. J.F.V. Houtman)

werd voortgezet. De neettechniek werd gecompliceerd

door de sterke beïnvloeding van de oplosbaarheid
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door da pH an hat fait dat T-AIJOJ data pH beïnvloedt
alt gevolg van abtorptia van fl*-iooso. Toepassing v«n
een orgenische (acetaat, cicraat) buffer verhoogt da
oploabaarhaid ala gevolg vaa coaplexvoming, dia af-
hankelijk ia van da vrije organische anionconcentra-
tie, dia eveneens wordt beïnvloed door <)a H-ioneneb-
aorptia door hat AliOt. Oaataaaat aoat worden vcrae-
den dat bij hat instellen van da evenvichtaoploaaint
de swgelijk uitwiaaalingsgevoelige dalan van hat
MiOi-oppervlak door oplossen verloren (aan. Tan
alotte werd aan werkwijze ontwikkeld waarbij aa aan
v66r-eauilibratie van da oploaeiag bij aan geeelec-
taarda pH (londar buffer) door contact aet nat on-
derzochte v-AliOt-praparaat da overgebleven vaate
atof «aid verwijderd. Vervanging door aan vara aon-
atar van hatialfda praparaat vond plaata nadat zo-
veel H-ionen (ala aalpatariuur) aan da oplossing wa-
re» toegevoegd ala door bat aiauva Y'AliOi-praparaat
zondes wordm faabtorbaard. Toevoeging van aaa ada-
•uata hoeveelheid "«1-tracer (sa aan f inala aquiU-
bratia gaduranda 340 uur) gaf nu aan duidelijk acti-
viteitaverliae ta xiaa, dia aindigda op aan nivaau,
waarbij uitwiaaaling had plaatsgevonden aat ca. 8Z
van da Al-ionan van da opparvlaktalaag. In ankala
gavallan aat buffer, waarin aiat voor da l-ionanad-
aorptia «aa gacoapanaaard an waarbij hat toagavoag-
da Y-AliOj nog «aar anigtzina oploata, «ardan lagara
waardan voor da uitviaaaling garoodun. Biaruit kan
wsrdan afgalaid dat da uitviaaalingagavoaliga Al-
ioaaa van bat Y-Al20>-opparvlak ongavaar dria kaar
zo gaaakkalijk oploaaaa ala da andara Al-ionan van
bat oppervlak. Bat ondarzoak zal worden voortgazat.

Dit varachillanda ondarzoakingan ia gablakan dat da
•atiag van uitwiaaaling van ionan tuaaan kriatallan
aa varcadigda mtariga oploaaingan gaaakkalijk kan
worden verstoord door rakriatalliaatia(varouda-
riDgs-)procaMcn, door pH-effecten an door bat op-
tzadaa van uitwiaaaling aan glaa- of aMaibraanvandan
in nat geval van zeer laga verzadigingaconcentratiaa.

Da behoefta werd gevoeld aan aan beter aodelzyataaa. .

Dit vorada onderwerp van aan diacuaaie waarbij var-

dea aitganodigd prof.dr. 1. Priaa (TH Eindhoven,

lid W c van nat 1*1), lector dr. C V . van Ooaterhout

(Tl Delft) aa prof.dc.ir. L.t. van Raijan (THDelft).

Dit laidda tot da keuze vaa aardalTcaltfluoridtn att

ttuditobjêat voor uUuitê*Ungiproo»»itn wegen» hun

hoge ajnaetrie, equivalente diatributia van kat- en

aaioaea ia hac rooeter an ovaraanhoaat tuaaan da

atructuraa vtn divaraa aardalkaliaataal-fluoridan

(Ca, Sr, Sa). Oriantercua uerk werd goztaxt aae ba-

trekking tot bercidiagipioceiaen voor Ca7j-kristel-

len van redelijke grootte (1 tos -C 1*0 eo psrïes-

tie.

Dt tracermthod* tap bepaling van diffltsitooeffici-
tnten van laagmoUeuiaire ttofftn in etltutogltae*-
taatmmbrantn, dia reed* eerder (zie jawcveTelag
1976/1977) in eaaenuerkine, ate ir. P.T.J.H. Ranaan
van da vakgroep Cheaiacha Technologia van de TH
Dalft (prof.dr.ir. P.H. Heertjee) waa ontwikkeld,
werd nader onderzocht aet het doel oa aaer inzicht
ta verkrijgen in da invloed van paraaetere zoala
achudanalbaid, atroaiagiinelheid etc. op da aanging.
Coada an analla aanging in bat dezorptiacoaparti-
aant van bet continue-aeateyateea ia aan «oorwaard*
voor aan goada aating van da diffuaiacoafficiënt.
Metingen, v«richt door J. Schik*, atudent van da
ganoaada afdaling, aat behuip van "Cl-KaCl hebben
nu aangatoond dat de analzta aanging aat da garing-
ata coTitcentratiafluctuatiaa vordt verkregen bij ho-
ge atroaingeanelheid. Alia andara factoren, inclu-
«iaf da aata van acbuddan, zijn vaa vaal ainder ba-
lang.

Op inatignatie vaa dra. H.D.I. Codta (vakgroep Stra-
lingacbaaia U I ) werd aea begin gaaaakt vaa de Be-
ting van n*lfdiffuli*oo3ffiaitnt*n van vloeibare
varbindingen aet behulp van een radioactief gemerkte
vora van deze verbindingen. De belangstelling gold
awcr in bet bijzonder de zelfdiffueiacoïfficiënt van
trana-dacaline in varband aat ondarzoak van het ge-
drag vaa lading dragende decalinaaoleculen, geïndu-
ceerd aat behulp van boog-energetiacha elektronao
(zia onder Stralingccbeaie).

gen apparaat werd gerealiseerd uitgaande van een in
de literatuur (K.H. Stokca) gepubliceerde beachrij-
viag. Het baataat uit twee oastreeke even grota
coapartiaenten, gescheiden door aan poreu» glazen
diafragma waardoor de gesterkte atof kan diffunderen.
Oit da coDcentratie(act£viteit«-)veraoderingen ia
beide coapartiaentcm ala functie van da tijd kan -
ala da zgn. calconatanta bekend ia - da diffuaiaco-
aff iciëat worden bepaald. Voor de bepaling van da
calconatanta werd een nieuwe aathode ingevoerd, ge-
baseerd op het gebruik vna •"c-uraaa ala standaard
atof in plaata van hat gebruikelijke KC1. Aaagaziaa
"c-geaarkt trane-decaline niet, aaar "Crgeaarkt
naftaleen wel in da bundel verkrijgbaar ia, ward
aan diffuaiacoëfficiënt vaa naftaleea in aea 0,1
aolair oplossing in traaa-dacaliaa geaetea, hetgeen
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op baaii vin da structurele overeenkomst tuaaen
naf taleen en deealina een geoorloofd aubstituut
lijkt voor de meting van da gewenste celfdiffuaic-
coëfficiënt van tram-deceline. Een vaarde van 7.6 x
IO~* caVe werd gevonden in redelijke overcenitaa-
•ing set een benaderde waarde van 6 x 10~* cm1/*,
gevonden act behulp van berekeningen. Aan dat onder-
zoek werd meegewerkt door HSO-A stagiair A. van
Leeuwen.

D* al sinds 1973 durende aaawnwerking «et het Labo-
ratorium voor Materie Technica, Subfaculteit der
Tandheelkunde van da RU Groningen (protdr. J.Atends)
betreffende het ondersoek naar hat tremtport van
ionen in tandglanaw en hydroxylapatitt en da trant-
portaechanitaen dia daarbij optraden, werd ook in
dit veralagjaar voortgaiat. In aan vorig etadiuavas
aandacht besteed aan hat transport van fluorlonen
terwijl nu fosfaat- an wonofluorofosfaationan maar
in da belangstelling staan. Ia Groningen werden door
dra. J.F. da Rooy metingen verricht van de penetra-
tieprofielen van ewt "P-gemerkt foafaat in het tand-
glazuur act pil, fosfaatconcentratie en teajperatuur
ala parameters. Óp hat IRI varden experimenten uit-
gevoerd met betrekking tot de interactie van aono-
fluorofoafaationen met bydroxylapatiet. HaiFPOt ia
«en verbinding dia wegens da cariës-prsventieve ei-
genschappen aan vele tandpasta's wordt toegevoegd.
FPO'j" vermindert de oploebaarhaid van het tacdgla-
luur, maar het inhibitiemechanisme is nog niet dui- .
delijk. In ieder geval treedt er adsorptie vanFPO3»-
ionen op aan hat oppervlak van hydroxylapatiet-kris*
tallen. Door J. van Driel, afstudeerstudrat van de
afdaling der Scheikundige Technologie van de TH Delft,
wordt getracht om door middel Vin adsorptiemetingen
van Ha,FPOj ala functie van aan aantal variabelen
zoals samenstelling en specifiek oppervlak van hy-
droxylapatict, pH, teaperatuur, meer inzicht in het
mechanisme te verschaffen. De voor dit onderzoek be-
nodigde radioactieve tracer "P-HaiFPOi werd bereid
(zi* onder 4.2.).

Hat promotieonderzoek van dra. K.A.M.J. Claaasens

aat betrekking tot het adsorptiegedrag van leohne-

timt-tin-difoefonoten a m hydroxylapatitt onder ver-

antwoordelijkheid van prof.dr. I. Kazaa (afdeling

Radiotherapie an Nucleaire Geneeskunde, St. Radboud

Ziekenhuis, Nijmegen) werd wat betreft de acting act

radioactief gemerkte verbindingen bij het 1*1 op-

nieuw (gedurende een dag per vaak) uitgevoerd. Het

onderzoek is van belang voor da nucleaire diagnos-

tiek van bot(ziekten) waarvoor het genoemde act
*'"TC geaerkte verbindingen (ethaan-l-hydroxyl-1,-
l-difoafonaat • EHDP respectievelijk methyleen-di-
fosfonaat - HDP) worden toegepast. Da adsorptie van
l*C-Ha»EHDP aan hydroxylapatiet werd eerat gemeten
ala functie van da tijd. In het concentratiegebied
van 0.3-3 mg/al NaaEHDP vas 72 uur nodig voor het
bereiken van adsorptie-evenvicht. Bij verschillende
pH'a en eivitconcentratiea werden iaothemen geme-
ten voor de adsorptie van N*2EHDP aan hydroxylapa-
tiet. In een tweede eerie experiaenten werd het ad-
sorpcicgedrag van EHDP-tin-cooplex aan hydroxylapa-
tiet onderzocht. Hierbij werd ""C-NaiEHDP samen act
"*aSn-SnCl2 toegepast. Bij pH - 6,9 waa de adsorp-
tie van tin veel sterker dan bij pH 7,3, terwijl
het edsorptiegedrag van NsiïHDP door da toevoeging
van tin niet was veranderd.

Oadat bij patiëntcnonderzoek reads I uur na da toe-
diening van *Tc-tin-EHDP da botscintigrafie
plaatsvindt, werd voor het EHDP-tin-coaplax ook na
I uur de adsorptie-isothera geaetcn. Voor tin werd
geen verschil gevonden act de resultaten van 72 uur
incubatie. De EHDP-adsorptie was na 1 uur achter
duidelijk lager dan bij 72 uur. De verhouding in de
geadsorbeerde hoeveelheden EHDP en tin aan hydroxyl-
apatiet ia niet ateeds gelijk aan da beginverhouding
in de oplossing: bij toeneaende concentraties adsor-
beert relatief aeer tin. Dit wijs op een, ten ainste
gedeeltelijke, dissociatie van EHDP-tin-coaplex. Bet
onderzoek wordt voortgezet act het meten van adsorp-
tie-isothenen van Tc-tin-EHDP aan hydroxylapatiet.

Voor het bepalen van speoifiek oppervlak Van hydro-
xylapatiet werd een methode toegepast die gebaaeerd
ia op de adsorptie vanuit waterige oploaaingen van
haxadecyl-l-l-triaethylaaaoniumbroaide (HKAB) act
'*OHMAB als tracer. Voor twee verschillende hydro-
xylapatietsoorten werd een goede overeenkomst gevon-
den tussen deze aethode en de stikstof BET-aethode.

Het in verband net de renovatie van de laboratoria

gedemonteerde BET-apparaat voor de bepaling van het

tptoifitk opperoUk van poeders is weer in gebruik

genomen en tevens voorzien van een nieuwe hoeveel-

heid "Xr-geaerkt krypton als adsorptiaaediua.

4.1.2. Technologisch

Het onderzoek naar de menging (dispersie) van vaite-

etofdeeltjea in gas-vaet gefluidiaeerde bedden van

'""in-gemerkte katalysatordeeltjes, uitgevoerd door

ir. W. Bohle, vakgroep Proceskunde, afdaling dar
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Chemische Technologie v*n da TV Twenta haaf t in nat
verslagjaar weinig voortgang ondervonden. In da na-
bljtiaid van da meetopeeelling (aan da TH Twtnta)
ward aaa C-laboratoriua ingaricht vaar thani da
>>>Sn->>laIa-ganar«tor kan wordan opgesteld an da
tracarbaraiding kan pleataviadan. Ichtar, door ga-
brak aan paraoaaal an/of atudantan haaft aan gaan
aieuve bspslingcn v u dispersiecoïfficiënten kunnan
varrichtan.

Op varaoak van aan tweetal deelnemende inatallingan
ward aaaistantia varlaand bij ondanoak dat lieh
bezighoudt awt da teohnitoke Urugüiming ven insta-
te*! uit afvalstromen.

Aan ir. J.t. lotana (vakgroap fysisch* Tachnologia,
afdaling dar Schaikundiga Tachnologia, TH Ilndhovan)
ward gaitvrijhaid varlaand voor aan ondanoak Bat
bahulp van radlotitcaia van da axtraceia van nikkal
vanuit waterige oploaaingan alt functie van da pfl.
Da atudant A. Vaar (vakgroap Chealsche Tachnologia,
afdaling dar Schaikundiga Tachnologia, TH Dalft,
lactor ir. J. Waasalingh) varrichtta in bat varalag-
ja«r ankala tracerexperiaenten aet batrakking tot da
abaorptia van «elfraam uit aan atark «uur ailieu aan
ionanwiaaalaara an avanaana ast batrakking tot de-
aorpti* uit dexe visselaara awt bahulp van. alkali-
acha vloaiatoffan. Da rasultatan van da tracer-ex-
periaenten vardan gatoatat aan dia, welke varkragan
«ardan aet tachniacha (oiat-radioactiava) oplossin-
gaa, waarbij volfraaa via activeringsanalysa «ard
bapaald (ei* aactia 3.4.).

Ean ondarzoak ward begonnen naar hat slijtagegedrag
van ataal nat bahulp van radiotraca.. Dit ondanoak
aoac lcidan tot aan prakticuaexperiaent van da on-
darzcaksgroap Onderwij» tan behoeve van da cheaiach- •
tachnologischa opleiding aan da TB Dalft. Aan dit
ondarzoak haaft meegewerkt 1. Cblastica, leerling
HBO-B van da Dalftaa Analistanachool (Van Leeuwen-
hoek Inatituut). Uit de aerata experimenten kan
raada «orden vaatgaatald dat hat alijtagagadrag van
•iaalaya-staal, baatudaard na activering van hat
staal in da reactor, in vergelijking tot da gangbare
langa-duurproavan (volgana TNO-Metaalkunda), aan
varfijning an varkorting van da experimenten ople-
vert.

4.1.3. Milieu-toxicologisch

Ook in dit varalagjaar ward op verxoek aadawarking

varlaand aan bat ondarzoak van da opnme, oeefeel-

vtnUting, exeretie en tosiaiteit van chroom bij d*
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r*g*nboogfanl, dat wordt uitgavoard aan da Land-
bouw Uogaachool Waganingan in da vakgroap Toxicolo-
gie (prof.dr. J.H. Koeaan, dr. J.J.T.W.A. Strik)
op basis van aan iubaidia van de cocnisaia TNO voor
ondarzoek inzake nevenwerking ven beatrijdlngaaid-
dalan en aanverwant* atoffen (CNB). Tijdens da voort-
zetting ie gebleken dat de toxiciteit van Cr (tl) in
sterke aata pH-afhankalijk ia. Jonge forallan ver-
toonden aan 48 h TLD (nadian tolaranca liait) waar-
da van 58 ppa Cr bij pfl 7.9 tegen 0.28 ppn bij pH
6.8, hatgaan aanleiding gaf tot de hypothese dat
voorei HtCrO» (ttn van da dlesociatiaprodukten van
chroaaat of bichroaaat in water) voor da toxiciteit
verantwoordelijk ie. Tevens werd bij aan constante
pH van 7,9 geen toxiciteitsverschil waargenomen tus-
sen chroaaat en bichroaaat. De resultaten werden ge-
presenteerd op het 2nd International Svaposiua on'
Aquatic Pollutants te Hoordwijkarhout en beschreven
in twee publikatiaa [42,43]. Thans wordt aat radio-
actieve tracer "Cr-CrO^" het verband onderzocht
tueaen toxiciteit, opnaaa, weefselverdeling an ax-
cretie ven chrooa bij de regenboogforel onder ver-
schillende oastandigheden van pH en weterhardheid.
In een latere fase zei naast chrooa ook aandacht aan
aolvbdeen worden besteed. Voor dit voortgezette on-
darzoek naar da toxicologie van de netelen chrooa en
aolybdeen heeft CNB opnieuw subsidie verleend.
Over het gebruik van radioactieve tracera bij het
atoftransportonderzoak in aquatische organisaen
werd door ir. Kolar een voordracht gehouden in Wa-
geningen.

4.2. BEREIDING VAlt RADIOISOIOPEN EK GEMERKTE VER-
BINDINGEN, OSTVIKXELHia VAtt HERKTECmiinKEtl

Het onderzoek naar de bereiding van "Cu uit "Zn
aet behulp van de n.p.-reactie ondervond in het vet-
alagjaar enige vertraging. Voor de afscheiding van
het koper uit de overmaat zink werd «.en alektroly-
tiachc aathode beproefd, die redelijk gunstige pers-
pectieven bleek te hebben. Inaiddels is overgegaan
tot de constructie van een gaaechanisearde en achter
een loodauur op te stellen proefopstelling, voorzien
van afstandsbediening.

DiVêrtt radioitotoptn en gemerkte verbindingen wer-

den door ncutronenbestraling in de HOR bereid ten

behoeve van diverse vakgroepen van deelnemende in-

stellingen, te weten voor de TH Eindhoven, gaaerkt

KaCl en NejCO» voor da cyclotrongroep van da afde-

ling der Techniach* Natuurkunde (prof.dr. O.J. Pop-

peaa) en de Stralingsbescheraingsdianst (ir. Chr.J.
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Huyskane), gemerkt Malr C m behoeve van de vakgroep
A l t a n a Chemie (laetoc dr. I.H. tuin, dr. W.A.
•alt, ir. H.F.A. Trfabca), gemarkt koper- m xlnkae-
taal «oor da vakgroep Fyaiacha Technologie (Ir. J.P.
totena, A.M. van Akaa) an gemarkt HgBr» an »«gr
tan baboeva van bat Intarafdalingaproject "Kortla-
vende radianielidaa voor medische doalaindan" (ir.
I.L.r. van dan Bosch, H.M.J. Tbaalan).
Voor hat Initituut voor Kernfysisch Oadarxoak ta
Amstardaa (dra. D. da Jone) ward CFilr door bestra-
ling radioaetiaf gemerkt.

Da baraidist » n "r-gsaeri-C HajFrO, ward geper-
factionaard door da «fatudaerstudene J. van Orial
ala onderdeel van nat ondanoak naar da intaraetia
•at hydroxylapatiet in tandglasuur, baaehravan on-
dar 4.1.1« Door aanpassing van da reaetie*oastan-
digheden an da isolecievijxe raiultaarda tas pre-
paraat van hoge chemische en radiochemische tuiver-
bald. Dit kon worden bevasen aat behulp vas Y-«P«c-
trofotoaetrie, F-aeleetieve elektrode, aetiveringa-
analyaa, infrarood-apactroMtria. rSntgandiffraetia
an activitaltBMtintan. ••»' bahulp van da mattod*
kan nu aan KaiFIOi worden baraid aat aan apaeiflaka
aeeivitait van I aCi/aaol an oat aan aceivitaita-
randaaant van 2SZ.

Toer bat Kaaarlingb Oonaa taboratoriua van da HO

taidan (dra. B. la Favar an dr. X.C. Ihial) vardan

twa* mS$»bcaurbramtn baraid. ta watao raipecticva-

lijk farro- an kobaltbydraziniuaitulCaat. («doopt

•at -aapactiavalijk 2 an 3 aCi "Co.

Da Tactioaatittt* mtrt-'.ng van loopktvrlarvtn (Habria

bravicollia) tan baboava van da afdaling ZoSlogia

(dr. t. dan Boar m aw. dra. M. Halaaana). van bat

liologiaeb Station ta Wij • tar van da LH Haganingan

ward opaiaiw nad r in baachouwing ganoaan. Er wa-

r m naaalijk aanwijaingan varkragan dat da aarking

aat ankala aieroeuriaa '"Ir, opganoaan in aan

Taatorvarf, aaalaiding gavan tot varanalda dood

van da kavara. gij aan vargalijkand ondanoak tua-

aaa dria groapan l a m a , raapaetiar^ïijk ongaaarkt.

gaaarkt aat varf, gaaarkt aat radioaetiava varf

gaduraala 100 dagan wardan gaan aignificanta var-

aebillan in lavanadwir vurgtooan.

5. MICtlAm BIOMDUCM TECHMIEK

A.A. van Barntvtld
O.J. ven dim Btrg
C.J.A. vat dn Hmtr
J.L. tooiitn
B.W. Print

(M. dê Bruin)
(P.J.M. Karfhavm)
(Z. Kolar)

Hat bioaadiich («richt* daal van bat ondarcoakpro-
graau van da afdaling Rsdioehaiia il in da loop
dar jaran duidalijk toaganoaan. Binnan da warkgmap
Muclaaira Biotachniak warkt aan aan radiofaraaca
an apooralaaantatofwiiialing. In atidara warkgroa*
pan baataadt aan aandacht aan «uelaaira aaattaeh-
niakan voor awdiaeha diagnoatitik (da 5.3.) an aan
apooralaaantanalyaa in blologireha aatarialan (xia
3.1•). Data ondardalan djn dui4alijk aan altaar
garalataard door da gabruikta tvrkwijxan waarin
cadloisotopan aat hun karaktariatiak« analingaai-
ganichappao an datactiatachniakan da richting aan-
gavan. Ovarigana doat xich binnan dit gabiad bij
hat i m aan duidalijk« varachuiving van aandacht
voor. Da fundaaantala kannia oatrent da atofwifia-
ling van apooralaaantan wordt in toanaaanda ait* ta
hulp garoapan bij ondanoak an bahandaling van
aiaktan. Ala gavolg hiarvan krijgt dit gabiad aaar
aandacht an ia hat warfc ook - aaar dan tavoran -
(«richt op b*t bijdragan tot da oploaaing van prifc-
tiacha problaaen in da pathologie, xoala dia xich
in divaraa acadcaiacha xiakanhuixan in Nederland
blijken voor te doen.

Het zal duidelijk xijn dat dexe ontwikktling zich
niet alleen in Kaderland voordoet. Hat 3rd Inter-
national Syapoaiua on Trace Elaaant Hataboliaa in
Kan and Aniaal [*43, gehoud-n te Vaihanitephan
(Haat-Ouitaland) in juli 1977 ga' •«> goed over-
zicht.

Dria colloquia die nucleaire geneeskundige onder-
warpen tot thema haddan, warden in het verslagjaar
op hat H U gehouden. Ter aprake kwamen aspecten
van de xlakte van Kankea, cholescintigrafia aat
behulp van analoge beelden, longfunctie-onderzoek
en het gebruik van een biplane colliaator in de
cardiologie.

*vanaf IS oktober 1977
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5.1. nUXOFARWU.

Meting vaa de gavadueaarda flnatia ven dm tavar ioae
naraoammiddaZan blijkt uitvoerbaar n t behulp van
de snelheid van varwerking van gaaerktft geaodif i-
eterds bloedeiwitten coala ltll-asialo-oro»oaucoid
en 1:sI-aaialo-ceruoplaeaina. Een onderzoek daarnaar
wordt uitgevoerd in eaaenverking aet het Inctituut
voor Nucleaire Geoeeikunde van het Acadeaisch Zie-
kenhui! utrecht (prof.dr. K.H. Ephraïm, dr. S.J. Ol-
denburg) door de atudent H.P.C. Haveaan (afdeling
der Scheikundige Technologie van de TH Delft).

Het proefdieronderzoek naar da tttnorxoaktnd* tigtn-

aahappan van lx*mT€-t*lUtri*t an het aogelijk ge-

bruik ala radiofamacon, uitgevoerd bij de afdaling

voor Radiotherapie en Nucleaire Geneeskunde van da

XI) Nijaegen (prof .dr. I. Kazan, dra. R.A.H.J. Class-

zena) werd afgerond. Da reiultaten hebban de guns-

tige concluaiet van het oriënterend onderzoek niet

beveatigd.

5.2. HEIAALSTOFVISSEim

Het onderzoek aet betrekking tot het vinden van een
goede paramatar voor dm minkttatu» van patiënten,
uitgevoerd naar aanleiding van een diacuaaie «et de
afdeling Gaatro-Znterologic van hat Acatieaisch Zie-
kenhuis Leiden (dra. L.F. Boa en dra. A.K. Janzaraa)
kon «orden voortgezet dank zij het bcachikbaar ko-
aen van een geacbikt zink-ara dieet (gebaaeerd op
Nutri 2000, fina Kutricia).
Bij jonge «uiten en ratten werd na 10 dagen een
aterk verlaagd zinkgehalte gevonden in pancreaa,
bot en plasae. bc deficiënte dieren bleken intra-
vtneua toegediend "Zn efficiënter veat te houden
<ïan controledieren. In afwijking van da literatuur
bleek het lichauigewicht in deze periode geen goe-
de naat r.e zijn voor de zinkdeficiëntie, 'het alka-
li£osfa;a«e(AP)gehalte van het plataa ia dat ech-
ter vel. Do totale AP-activiteit van net plant
daalt snel (in 2-3 dagen); tavcni verandert net
iRO-enrvnpacroon, auggererend dat aoaalge vetfiala
.•".erker door de zinkdeficiëntie worden beïnvloed
dan andere, Kagegean zal worden of deze veranda-
ringen in bet AF-iao-enzvapatroon voor vroegtijdig
vaststellen van zinkdeficiëntiea bruikbaar zijn.
Monenteel lijkt bepaling van hat totale AP-gehalte
in combinatie aet totale lichaaastalling aa injec-
tie K t **Zn of ""Zn een goede aaat te i ijo oa de
tinkstatua van de patiënt vas£ cc ttellsn.

In het veralagjear werd M t aedewerking van de HBQ-
atagiair R. Xapteijn een begin geaaakt act de be-
atudering van de Zn-stofbiëtëling in da haraanan
van da tm.it. Hiervoor werd intraperitoneaal (ip)
'9Zn geïnjecteerd. Ka 3-5 dagen werd een • " ' "
opnaae voor csZn in de heraenen gevonden. Voor de
biologische halfwaardetijd van h«t (>Zn in de her-
lenen werd ca. 24 dagen gevonden. Bij de localiaa-
tie van het zink in de heraenen verd geen verschil
aangetroffen tussen de specifieke activiteit van
een aantal discrete anatomische delen aat uitzon-
dering van een verhoogde waarde in de aedula oblon-
ge ta. Via hiatologische kleuring aat dithlzon en
aat behulp van autoradiografie werd een opvallend
uniforae vardaling van het zink waargenoaan. Korte
tijd na injectie werd na scheiding aet gelchroaato-
grefie van da oplosbare eiwitten aan Zn-bindend
eiwit aet ean aolecuulgewicht van ca. 10,000 dalton
gevonden. Bij voortzetting van het onderzoek zal
worden nagegaan in welke vora het zink in da hvraa-
nen wordt opgenoaen. Voorlopige experiaenten wij-
zen in de richting van aan aan albuaina gebonden
vora. Ook zal da invloed van coaplexvoraera op do
zinkatofwiaseling worden nagegaan.

Het onderzoek near de Zn-atoftiiaaalvig in gaval van
Hakt* van Wilton, in saaenwerking aet dra. Tj.U.
Hoogcnraad, neuroloog, (afdeling Neurologie v«n het
Acadeaisch Ziekenhuis Utrecht) werd voortgezit.
Dit onderzoek is erop gericht na te gaan hne effec-
tief de opnaae uit het aaag-darakanaal "ca aliaen-
tair Cu door oraal toegediend Zn kan --orden ver-
ainderd en in hoeverre dit Zn een bruikbaar alter-
natief vormt voor het penicillaaine ala therapie
voor deze patiënten die, ala gevolg van een gene-
tisch defect, een positieve Cu-balana vertonen.
Tijdene dit onderzoek werd aan een patiënt geduren-
de enkele aaanden oraal Zn toegediend. De absorp-
tie van ^'Cu tijdens een orale ""Cu-belestingstest
bleek hierdoor sterk te zijn venainderd. Tests,
gericht op het v&ütstellen van de Cu-status van de
patiënt, gaven een verbetering te zien, auggere-
rend dat ook hit aliaentaira Cu ainder werd geab- '
aorbeerd en dat de patiënt nu in een toestand van
negatieve Cu-balana verkeerde. In hoeverre de kli-
nische sjnaptonen reeds na deze relatief kortduren-
de behandeling verbeterd zijn, is onzeker. Een
uitbreiding van het onderzoek wordt overwogen. De
in het jaarverslag 1976/1977 (pag. 62) recda gc-
noeade publiketie over het gebruik van ""Zn voor
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het onderzoek van de Zn-abiorpti* is inmiddels in
druk verschenen [451.

In het afgelopen jaar heeft het onderzoek naar da
afuijktndt koptratofaiaailing in patiSntm m t da
Mitktt van Htnkts een snelle ontwikkeling doorge-
maakt. Belangrijke informatie omtrent deze ziekte,
di* gekenmerkt wordt door een fatala koperdeficiën-
tie als gevolg van een geslachtsgebonden mutatie,
ward verkregen net behulp van aeerdtre soorten on-
derzoek.

Van «tu tweetal Menkespatiëntjes, bchandald in res-

pectievelijk da afdaling Kinderneurologie van hat

Academisch Ziekenhuis Utrecht (dr. J. Willamsa) an

4a afdaling Kindergeneeskunde van het Academisch

Riekanhuia Groningen (dr. G.J. da Groot), warden

autopsicaonstars onderworpen aan aan multi-alcaent-

analyia (da altaanean At, Sa, Hg, Sb, Cu, Co, Fa,

Ko, Zn an Cd) aiddtls ntutronenactivering (zie on-

der 3.1.).

Bat eerata patientje waa niet ast keper behandeld

geweeat, terwijl aan hat twaeda langn tijd intramus-

culair Cu-EDTA was toegediend. In beide gevallen

ward can extreme stapeling van Cu an Rg in de nie-

ren gevonden; voor da andere elementen waa interpre-

tatie vooralsnog onmogelijk door gebrek aan kannis

omtrent nonaalwaarden voor kinderen van deze leef-

tijd. Getracht zal worden die ta verkrijgen. Het ko-

per werd uitsluitend gevonden in de ciwitfractie

met molecuulgewicht 10,000 dalton, in tegenstelling

tot gezonde personen waar het koper ook in een H -

30,000 dalton eiwit aanwezig ia. Daarnaast werd in

si .enwerking nat dr. P.F. van Rijk (Instituut voor

Kudaairc Geneeskunde, Academisch Ziekenhuis Utrecht)

door middel van de gamaa-canera aangetoond dat **Cu

na intraveneuze toediening aan Menkespatiëntjes zich,

behalve in de lever, ook ophoopte in da nieren. De

resultaten konden worden vergeleken aat die, verkre-

gen aan Brindled-muizen met een soortgelijke gene-

tische afwijking als de ziekte van Menkes bij da

metis (Brindled-muizen, in voorgaande jaarverslagen

abusievelijk genoemd: Blotshy-auizen).

Voor 4 dagen oude muizen van deze soort werd met

behulp van intraperitoneala injectie van '"Cu aan-

getoond dat koperaccumulatie optraadt in nieren,

pancreas, darmaucosa en spier. Hat keper blijkt hier

ook irreversibel te worden gevonden aan een cyto-

plasmaeisch eiwit met M • 10,000 dalton in tegen-

stelling tot da situatie bij de gezonde muizen (zie

fig. 23).

Heterozygote muizen gedragen zich identiek aan de
sicke muizen, on-dat de Cu-bindondc functie van de
Afwijkende cellen prevaleert. Er vordt nu gewerkt
&an de isolatie Rn karakterisering van dit "abnor-
male" cycoplasmatische eiwit.

Van de Brindled-nrjizen werden darmcoupes onderzocht

net behulp van oicrobundel FIXE (particle induced

X-ray emission) in het UK Atomic Energy Research

Establishment (dr. J.A. Cooksnn) te Harwell. De

darmvlokken van de "Menkes" nuis bleken een sterk

verhoogde concentratie te bezitten aan Cu, Zn, Fe

en Ca (zie onder 3.I.). Er was niet slechts sprake

van aan verhoopte concentratie in het darmepitheel,

saar eveneens in diepere cellagen. De diverse resul-

taten geven san dat da afwijkende koperstofwisseling

bij de ziekte van Mankea niat uitsluitend op reke-

ning geschoven kan worden van een verminderd trans-

port door de darmwand, naar vooral ta maken heeft

met een versterkte (irreversibele) binding van ko-

pur in een aantal weefsels, inclusief de darowand,

maar niet in de lever. Het verminderde transport

door de darmwand is dan eerder een afgeleide, even-

als de geringe toevoer naar de lever, als gevolg

waarvan het noodzakelijke transport naar soamige

organen ontbreekt. Het feit dat de irreversibele

binding geconcentreerd is in een bepaald soort ei-

wit waarvan de aanmaak genetisch bepaald is, maakt

dat een geneeswijze voor de ziekte van Henkes mis-

schien onmogelijk is. Het is van belang dat hetero-

zygote moeders op tijd worden onderkend en dat een

betrouwbare prenatale diagnostiek worde ontwikkeld.

Aangezien de resultaten van de 6*Cu-bel*stingt«»t

verschillend zijn voor gezonden, Henkes-patiënten

en heterozygoten leek he* mogelijk om deze test te

gebruiken als herkenning van heterozygoten. Deze

test werd toegepast op een aantal bloedverwanten

van een Menkespatiëntje; een aantal ziuktedraag-

sters kon worden aangewezen.

De beschreven mitatie uit zich ook in een verhoog-

de en versnelde i"Cu-opname in fibroblaeten van

MerikstpatiSnten. Onderzoek hierover werd door de

afstudeerstudent P.L. Jonker (afdeling der Schei-

kundige Technologie •->?:• de TH Delft) uitgevoerd.

Hij toonde aan dat ook hifi- de '"Cu-accuatulatie

in de vorm van een 10,000 dalton eiwit plaatsvindt.

Dit onderzoek, dat werd uitgevoerd in samenwerking

met de afdeling Clinische Genetica en de vakgroep

Celbiologie van de EU Rotterdam (pro?.dr. H. Gal-

jaard, dr. H.F. Hierneijer en drs. F. Kooy) werd
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tan bthoava van prenatal* diagnostiek ook tocgapaat
op vxuchtMtercellen. Binnan het kader van dit on-
derzoek verden de Mtingen uitgebreid tot vruchtwa-
tercellen geleverd door dr. N. H o m (J.F. Kennedy
Institute, Glostrup, Denemarken), di* een functie
vervulde bij een diagnose van een Deenae patiënt.
Dra. F. Mooy (zie boven) rondde dit verslagjaar
haar onderzoek van het ""Cu-tnetabolisme van fibro-
blaaten in verband act diagnostiek af. Gedurende dit
verslagjaar onderzocht zij net nam de igogelijkheden
van de zgn. klonering van cellen.

stijging van de '"Cu-concentratie in het plasna
als functie van tijd waargenomen. Uitgesloten kon
worden dat deze curve het gevolg was van toevallige
ongecontroleerde factoren of van de zeer jonge leef-
tijd waarop het patientje voor het eerst op deze
wijze werd onderzocht, daar de vorm van de curve
bij herhaling op latere leeftijd onveranderd was.
Een bevredigende verklaring is nog niet beschikbaar.
Hogelijk betreft het hier een variant (andere alle-
Ie voor dezelfde locus) van de ziekte van Menkes,
waarop ook de afwijkende Ca-concentratie in de

LIVER KIDNEY

Genotype x"x M Genotype XmY

Fig. 23 Verdeling van tKCu, na homogenieatie en ultraaentrifugatie, aver pellet en

supernatant van lever en nieren van de drie Brindled fenotypen. De super-

natant ia onderverdeeld in drie eiwit frdktiea (100,000, 30,000 en 10,000

dalton respectievelijk) met behulp van G-7S gelfiltratie, (a) Lever (b) Nieren.

Aanvullend onderzoek met ^'l-ceruloplasnine, dat
intraveneus werd toegediend aan een aantal Henkes-
patiëncjes, leerde voorts dat de snelheid van ver-
werking hiervan niet verschalend ia van normale
personen, zodat blijkbaar het katabolisoe van ceru-
loplasmine onafhankelijk ia van da koperstatus.

In de loop van het onderzoek werd voorts kennis ge-

maakt net een bijzonder geval van de ziekte van

Menkes, dat zich voordeed in de afdeling Kinderneu-

rologie van het Academisch Ziekenhuis Utrecht (dr.

J. HillaBse). De ceruloplaaraineconcentratie in het

plasna was hier hoger dan gebruikelijk bij dit

ziektebeeld. Ook de curve van de orale ""Cu-belas-

tingtest had een ongebruikelijke vorm. In plaats

van een zeer vlakke curve zoals die tot nu toe bij

onbehandelde patientjes werd gevonden (zie bijv.

jaarverslag 1973/1974, pag. 80), werd hier een

urine zou wijzen. Een deel van de resultaten van
bovengenoemde onderzoeken werd in enkele publika-
ties beschreven [46,47,48].

Het in het jaarverslag 1976/1977 (pag. 63) genoem-

de onderzoek naar de Cu-stoftoisseling bij patiënten

met primaire biliaire airrhose, in samenwerking met

drs. A.R. Janssens, internist (afdeling der Gastro-

Enterologie van het Academisch Ziekenhuis Leiden)

en het Instituut voor Nucleaire Geneeskunde van

het Academisch Ziekenhuis Utrecht, is inmiddels ge-

Start. De Cu-stofwisseling van een drietal aan de-

ze ziekte lijdende patiënten verd onderzocht, o.a.

met behulp van intraveneuze en orale (l|Cu-belas-

tingstesten en vergeleken met die van twee contro-

lepersonen. Zoals te verwachten was, werden zeer

grote verschillen tussen beide groepen gevonden.

Het onderzoek zal in het volgende verslagjaar wor-
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den uitgebreid door «r m a r patiënten sat hetzelfde

ziektebeeld «n M a r coutrolepernonen in t« betrnk-

k«n. Vardar li$c hat in da badoalint o» bij enkalt

patiënten hac onderzoek t* herhalen nadat te gedu-

rende aan jaar met penicillamine behandald zijn ge-

vaaat. Hoewel het nog te vroeg ia om uit d* verkre-

gen gegevens vergunde concluiie* te trekken, ia het

nu al duidelijk dat nat onderzoek het inzicht in de

stofwisseling ven Cu in het algaaecn en det bij pri-

mair* biliairc cirrhoia in bet bijzonder zal verdie-

pen. Verder worde vnrwacht dat het onderzoek ook zal.

bijdragen tot een betere theoretische fundering var>

de behandeling aet penicillraine, een eapect dat tot

nu toe bij toegepaate therapieën werd verwaarloosd.

Bat ia van belang dat da hoeveelheid Cu in het di-

eet van patiënten aet primaira biliair» cirrhoss,

avenala in dat van patiënten aet de ziekte van Wil-

son, laag is. Door mevr. A. Hipkink (Diaetafdeling,

Acadenlsch Ziekenhuis Lolden) wordt daaroa een on-

derzoek naar deze Cu-g thai ten - u u tegelijk ook

naar de Zn-gehalten - gedaan, waarvoor bepalingen

op het IRI door aiddel van atomaire absorptiespec-

trometrie worden uitgevoerd.

Een onderzoek werd begonnen naar de metaaletofuia-

aeling bij patiënten met maag-darmproblmen. Dit on-

derzoek zal worden uitgevoerd in saaenwerking met

het Instituut voor Nucleaire Geneeskunde van het

Academisch Ziekenhuis Utrecht, met name met' drs.

C. Comelisse, internist. Het doel ia na te gaan of

bij deze patiënten de absorptie van spoorelementen

uit het maag-darmkanaal gestoord is en zo ja, of dit

leidt tot een, eventueel marginale, STOorelementde-

ficiëntie. Het klinisch onderzoek zal in Utrecht

plaatsvinden, terwijl fundamentele aspecten en me-

thodieken in Delft zullen worden uitgewerkt.

Een voorstudie werd gemaakt voor een onderzoek be-

treffende de mogelijke invloed van de drinkwater-

saaenstelling op de reeorptie van spoorelementen

uit het maag-darmkanaal van de mui».

Zulk aan onderzoek aluit aan bij project nr. 429a

van het ainisterie van Volksgezondheid en KUieu-

hygiëne, waarbij een onderzoek wordt gedaan naar

de aogelijke relatie tussen afwijkende spoorele-

aentconcentraties in menselijke organen en het op-

treden vat. hart- en vaatziekten (zie onder 3.I.).

Genoemde voorstudie, inhoudende literatuuronder-

zoek, overleg aet drinkwater- en voedseldeskundigen

en enige inleidende experimenten heeft geleid tot

het opatellen vun een "Proefplan" voor resorptie-

onderzoek waarvoor bij het ministerie van Volksge-

zondheid en Milieuhygiëne een subsidieaanvraag is

ingediend op verzoek van de werkgroep Gezondheids-

aspecten Centrale Ontharding ven Drinkwater, onder

voorzitterschap ven prof.dr. R.L. Zielhuis (Univer-

siteit van Amsterdam).

Het in het verslagjesr 1976/1977 gestarte onderzoek

naar da veranderingen in het metabolisme van spoor-

elementen in de lever van de rat ata gevolg van

ohmiache inductie van een tmor in dit orgaan (zie

jaerverslag 1976/1977, pag. 51-52) werd voortgezet.

Zoals uitvoeriger beschreven in sectie 3.1. werden

aet behulp van destructieve neutronenactiveringsa-

neiyse in de chemisch geïnduceerde levertuaoren

significante verschillen in spoorelementconcentra-

ties gevonden in vergelijking met leveroonsters

van controledieren. Om de cellulaire achtergrond

van deze veranderingen directer te kunnen onderzoe-

ken, werd naast het complexe probleem van da in vi-

vo geïnduceerde levertumor een tweede aanpak ge-

atart, namelijk met losse tumorcellen en levercel-

len in vitro. Van de afdeling Celbiologie van de

Medische Faculteit ven de EU Rotterdam (dr. H. Mul-

der) werd een snel groeiende hepatome cellijn van

de rat verkregen, terwijl via perfusie met collage-

nase uit de gezonde rattelever gezonde levercellcn

voor vergelijkingsdoeleinden werden geïsoleerd.

Door nu aan beide soorten cellen diverse metalen

als radiotracer in vitro aan te bieden, kunnen ver-

schillen in opname en betrokken eiwitten sneller

worden onderzocht. Naar aanleiding van de tot nu

toe verkregen resultaten werd een voordracht gehou-

den op een wetenschappelijke vergadering van de

stichting BION (Rotterdam, 5 november 1977).

Door de afdeling der Orthopaedie van het Radboud-

ziekenhuis van de KU Nijmegen (prof.dr. Th.J.G. van

Rens) en de afdeling der Dermatologie en Venerolo-

gie van hetzelfde ziekenhuis (prof.dr. K.E. Halten)

werd adviea van het ZRI ingewonnen in verband met

de accumulatie van metalen in weefsels ten gevolge

van corrosie van metaalimplantaten. Een aantal sug-

gesties voor proefopzetten werd gegeven, waarbij

ook radiotracertechnieken en activaringsanalyse

een rol zouden kunnen spelen.

5.3. MBETMSTHODEIt I» KVCLEAIRB BIOTECHMEK

In samenhang met de hiervoor genoemde onderzoekin-

gen over de ziekte van Henkes, de ziekte van Wilson

en primaire bili»ire cirrhose werd in het verslag-

61



1
G E D E T A I L L E E R D E V E R S L A G E N

jaar vaal ervaring opgedaan mat de orale tl"Cu-bolas-

tingutatt (zie jnarverslag 1973/1974, pag. 80). In

een aancal gevallen verd de orale test uitgebreid

net een intraveneuze variant. Voor het geval dat de

intraveneuze "Cu-toevoeging leidt tot incorporatie

van **Cu in ceruloplaaninet kan de mate daarvnn wor-

den afgeleid uit de specifieke activiteit van het

in ceruloplaamine geïncorporeerde "Cu. Deze is dan

vaarachijnlijk een goede maatstaf voor de Cu-status

van de patiënt. Een en ander weid inmiddels gepubli-

ceerd (%9]. In die gevallen waarin geen incorporatie

van ""Cu in ceruloplaariine plaatsvindt, zal «orden

nagegaan of de vorm van do plasmaverdwijningncurve

van het "*Cu, dit is de ""Cu-concentratie in het

plasma els functie van tijd na toediening, te corre-

leren is mot de Cu-statua van de patient.

Pig, 24 Kleins dierenstal van de onderzoekgroep

llualeaire Biomedische techniek.

Uit deze eest ia bovendien geblaken dat de biologi-

acha halfwaardetijd in de mens van het geïnjiceer-

de humane eeruloplatmine - vijf 3 zes dagen - on-

afhankelijk ia van de plasmaconcentratie van dit

eiwit. Ter controle hiervan wordt de intraveneuze

test gecoabineerd set de bepaling van de biologi-

sche halfwtardetijd van ' *I-gemerkt ceruloplaamine,

Voor de diagnoat en therapie van de ziekte van Wil-

son, van primaire biliaire cirrhosa en mogelijk ook

van andere storingen in het Cu-roetabolisme is het

van belang d« hoeveelheid aan albumins gebonden Cu

in het plaimn te kannen. Een eerste aanzet tot het

ontwikkelen van een methode voor de bepaling hier-

van werd uitgevoerd door de atudent W.F. Witterland

(vakgroep Biochemie, RU Leiden)

Het gezuiverd ntte-albumine en antiserura tegen

dit ratte-albuoine (zie jaarverslag 1976/1977,

pag« 61) werd een methode uitgewerkt ter bepaling

van albumine door middel van radiovmuun-elektrofo-

reee. Deze aethode combineert het voordeel van de

isotooptechniek met de mogelijkheden geboden door

immuun-eleïtroforese en is gevoeliger dan de im-

nuun-elektroforese alleen. De toepasbaarheid van

deze methode is niet beperkt tot albumine, maar

geldt uiteraard ook voor andere eiwitten.

In het verslagjaar werd een diepvrieseledemicro-

toom in gebruik genomen teneinde in coupes van ge-

hele, diepgevroren, "gelabelde" proefdieren of or-

ganen de distributie van gemerkte verbindingen au-

toradiograf isch te kunnen vaststellen (zie fig.

25). De maximum afmetingen van het te verwerken

biologische monster btdragen: dikte 4 cmv opper-

vlak 8 x IS cm. De tot nu toe uitgevoerde experi-

menten (o.a. in samenwerking met het Rotterdam»

Radiotherapeutisch Instituut, ir. H. Delhez) toon-

den aan dat genoemde werkwijze een welkome aanvul-

ling betekent voor het onderzoek naar de metaal-

stofwisseling in biologische materialen.

Het zwaartepunt van het onderzoek aan toepassings-

mogelijkheden van energie-diepersieve rSntgenfluo-

reaaentie in de geneeskunde is verlegd naar het

Instituut voor Nucleaire Geneeskunde van de RU

Utrecht (prof.dr. K.H. Ephraïm, drs. H. van der

Fol). Het onderzoek spitste rich in het verslag-

jaar toe op de Mogelijkheid om in een eental diag-

nostische methoden met behulp van radionucliden de
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radiofanuca ta varvangan door faimaca Mt atabiala
aaxkara.

In oudarzoak zijn da muting vat dt ERPP (Effactiva
Unal Claau Flow) «n OHt (Glcznlax filtration Rata)
In da niaidiasnoatiak, da mtting vm htt rod* blotd-
oelvolum «n d» levensduur van rod* bïotdotllm.

s . * .

In laMnmikint aat aavr. dra. J.H.J. Copiui Faara-
booa (Snaanrdaa Initicuut, üattardaa) «ardan aodal-
proavan aat rattan an "*Cd uitgavoard, dia tot doal

haddan na ta gaan of, an zo ja In «alk ztadiia»
Cd-varliaa optreedt bij hat barcidan van hiatolo-
giech* prtparattn van rattawaaftal*.

Voor dra. Ï.A. van dar Vaal (Itotopan L»boratorii«,

Zitkanhuia Stadaaatan, Enachada) «ardan autoradio-

gramtn varvaardigd van aan katcaniar waarin" zich

nat '"i-gaaarkta aicroiferan bavondan.

Kan kort ovarcicht van varichillanda matbodan om
da Vrdilvng van mttaltn in hittologitdht prtpara-
ttn zichtbaar ta aakan variehaan in hat Chaaifch
Haakblad [50].

Fig. IS ^Cu-autoradiogvm Brindltd muixmt

a. hsttroMygoot b. normaal

Duidslijk ziahtlaar it it vtrgrott opnont van

*"Cu in dt nitr van dt htttvouygott mui».
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I . SHALIHGSBYCIfclE EU DOSDttlKtl

A.B.L. Aatbm
K.F. PaëlohitX- .

CE. Rammttm
A. ven 't SUt

lat ondarzoak van d a n groap wordt vairricht door M -

dawarkara van da SttaUngsbaachamingfeUanat. Usgana

parwmaalatabcak lijn in hat varslagjaw alachta ba-

achaidan vordarintan gaxtaakt bij da opiat an xaali-

utia van aan niauw ondarxoakprograat.

i.

Voor aan oniaraoak maar da aaaanhang tsissan da na-
tuurlijka radioactivitait in da buitanlucht an ba-
paalda ataoafariacna piruMtaci, dat in aaaanmrkint
•at nat Instituut voor Caiondhaidstaehniak TMO (dr.
K. Oiicharit) wordt varricht, aijn barakaningan ga-
xakt gabaiaard op da aaatraaultatan v«n da SID ovar
aan kalaadtrjaar.

2. D M t M E i m BW *CIWItlIHMnniBni

lan atralingaaaatavataam voor gapulaaai-da röntgan-

atraling, dat in aaaanwarking aat hat l'OH Inatieuut

ta testardaa is ontwikkald, «ard baprocfd bij da

3 HaV-alaktrontnvarsnallar van hat IRI. Er wordt

nog gawarkt aan ankala varbataringan.

3. MEDISCHE STTALINGSDOSES

Hat in nat jaarvarslag 1976/1977 (pag. 31) basehra-
van ondarxoak naar da aosuttischa patiïntdosia bij
aan diagnostisch rüntganondsrzosk ward afgaslotan
wagana baaindiging van da subaidia van bat ainista-
ria van Volksgatondhaid an Klliauhygiiina. Da rasul-
tatan van dit ondanoak lijn vastgalagd in aan IRI-
rapport C52]. Da batrokkan ondarzoakar (A. van 't
Mat) aanvaardda begin 1978 aan batrakking bij hst
Oncologisch Cantrua Uasalstrack.

Mat dr. F.C. van dar Pol, arts-rtdioloog bij hat

Ziakanhuia Laijanburg ta Dan Raaf, xijn bttprakin-

gan gavoard voor aan gasaawnlijk andarxoak naar da

itraUngsdoiss in de oagaving van pitiintan dia

voor goadaardiga schildklisraandosningan xijn ba-

liandsld stt l n I .

Dit ondarxoak xal vanoadalijk in hat volganda var-

alagjaar wordan uitgavoard an naaft tan doal gaga-

vana ta varkrijgan catrant da noodxakclijka isola-

tiaparioda van dargalijka patiantan.

6*
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A. STRALINGSFYSICA

Door prof.dr. J.J. van Loef verd in de afdaling dtr

Technische Natuurkunde van dt TH Delft na da kerst-

vakantie aan college Hautronan- an etralingefysica

gegeven van tute uur par «aak. In dit vak legden

twaa atudtnttn tantaawn af voor hat ingenieursexe-

aen. Twaa atudantan vairichcan viarda- respsetieve-

lijk vijfdajaara ondotxoak in da Vakgroep Stralings-

fysica, terwijl twaa atudenten hun eindonderzoek in

bet kader van het dardejaara prakticua ie de vak-

groep daden. Een atudant behaalde in het afgelopen

cursusjaar xijn ingenieursdiploma.

Van 23 tot en act 26 aei werd door vier IRI-m«dewsr-

kere bijgedragen aan da euraua "Ondertioek vaate »tof

en vloaiatof ent behulp van neutronen", die door het

ICH in fetten in samenwerking met hat I M verd ge-

organiseerd. Aan date cursus werd dealgentaan door

awdewerkere van verschillende universitaire en iu-

duatriêla laboratoria en door enkele ouderejaars

studenten (in totaal 21 deelnemers). Hst cursus-

dictaat is op aanvraag verkrijgbaar.

Door dra. H. Fredrikze werd op bet jsbisd van de

wiskunde medewerking verleend aan da curaus Radio-

isotopantechnicken in de Nucleaire Geneeskunde; de

statistiek in deze cursua en in de twee cursuasen

Stralingsbescherming opleidend tot de C-deskundig-

beid, werd verzorgd door dr.ir. J.B. van Triebt.

Voorts bereidde laatstgenoemde in nauwe samtnwerkins

•et drs. A.H.L. Aaibare van de onderwijsgroep Stra-

lingshygiëne en Doaimatrie theraoluaitaescentie-ex-

periaenten voor ten behoeve van da cursus Stralings-

bescherming opleidend tot de B-deekundigheid en as-

sisteerde bij de uitvoering van deze experimenten.

B . REACTORTTSICA

Door lector dr.ir. H. vsa Daa werd in da afdeling

der Tcchnischs Natuurkunde van da TH Delft in het

eerste aaaestcr het college Xeactorkunde gegeven

(twee uur per week). In dit vak legden zes studen-

ten tentaaen af. Efo atudent legde tentaaen af in

het vak "leactorkunde bijzondere onderwerpen" (col-

lege 1976). Oertien studenten deden tentamen in

het vak "Afscherming van stralingabronnen". In het

tweed« semester varzorgdan dr.ir. L.H. Caspars en

drs. A. vsn Veen eeu collega "Reactorkunde bijzon-

dere onderwerpen" ( t m uur per week), gewijd aan

stralingsschade in aetalen.

Op 14 december !977 promoveerde ir. J.E. Hoogenboom
tot doctor in de technische wetenschappen op een
proefschrift, getiteld "Adjoint Honte Carlo Methods
in Neutron Transport Calculations" (zie het weten-
schappelijk verslag ven de resetorfysische projec-
ten); promotor was lector dx.ir. H. van Dam.

Drie studenten van de Vekgroep Reactorfysica stu-

deerden ef ean de TH Delft; aan het einde van het

verslagjaar verd door drie studenten van de TH deel-

genomen aan het wetenscheppelijk onderzoek van de

vakgroep.

Aan het prakticum Reactorfysische Hetingen onder
leiding ven dr.ir. J.E. Hoogenboon verd door twee
natuurkundige studenten deelgenomen.

C. STRALINGSBMMIE

Gedurende het tweede semester werd door prof.dr.

A. Hummel het college Seralingschemie gegeven aan

de Bil Leiden, det door zes studenten werd gevolgd.

Een aantal studenten ven de Vakgroep Organische

Chemie, RU Leiden, en ven de Vekgroep Biofysica

van de VII te Amsterdam is betrokken geweest bij

het onderzoek op het IRI. Hiervan is melding ge-

maakt in hat verslag van het onderzoek ven de Vak-

groep Stralingscheaie (zie peg. 41 ) .

D. RADIOCHEMIE

Door prof.ir. J.F.V. Houtman werd in het tweede se-

aester van de cursus 1977/1978 aan de TH Delft col-

lege gegeven in Nucleaire Chemie (Kernchemie). In

correlatie daarmee verzorgde prof.dr. K.H. Ei'raïa

(RU Utrecht; TH Delft) een college Nucleeire Bio-

tcchniek. In deze twee vakken werd door respectie-

velijk 2 en 19 studenten (het laatste door 3 chemi-

ci, 13 fyaici en 3 elektrotechnici) tenta, .n afge-

legd.

Een drietal studenten in de afdeling der Scheikun-
dige Technologie van de TH Delft (J. van Driel,
F.L. Jonker, J. Sneep) en een student van da Sub-
faculteit Scheikunde van de RU Leiden (W.F. Witter-
land) verrichten hun afstudeerwerk op het IRI.

Door lector dr.ir. J.J.M, de Goeij werd in het
tweede eeaeater een college Sadioisotopencechniekan
verzorgd aan de TH Eindhoven. Dit college werd ge-
volgd door 12 studenten van de afdelingen der Schei-
kundige Technologie en der Technische Natuurkunde.

es
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In hat kader van hat collage veld «en axcutaia naar
aan oucleeir-geneeikundige iwealling gehouden Rat
centaaea werd door zsa atudenten afgelegd.

Alt onderdeel van hat collega "Fyaisch-cheaische

aethodes voor aateriaalanalyse" voor vierde- en irfjf-

dejaara atudanten van de afdeling dar Scheikundig»

Technologie van de TB Delft verzorgde dr. De Goeij

enige voordrachten oatrant activeringianalyic. Even-

aena verd het betreffende hoofdstuk en het bijbeho-

rende collegedictaat verzorgd.

Voor da eeratejaar* atudenten van da afdaling der
Scheikundige Technologie veraorgde dr. De Goaij op
IS september 1977 een voordracht over "Chemie en
aaaenlaving". Ala docent aan da TH Eindhoven verd
hij betrokken bij verichillende onderioakingen van
divaraa vakgroepen.

Veel aandacht werd oo» besteed aan het Interafde-

lingaproject tussen de afdelingen der Scheikundige

Technologie en der Technische Natuurkunde op het

gebied van de bereiding van kortlevande radionucli-

den voor medische doeleinden.

Is oktober 1977 kreeg ir. M. de Bruin een benoeming
als onbezoldigd docent aet leaopdracht aan de RU
Utrecht voor fên dap per week. Zijn taak oavat on-
dervija en assistentie bij onderzoek op het gebied
van toepassing en maling van radioisotopen. Zijn
werkterrein oavat de Subfaculteiten Geneeskunde,
Diergeneeskunde, Scheikunde,, Biologie en Natuurkun-
de. In het verslagjaar heeft hij zich georiënteerd
omtrent de Utrechtse vakgroepun, waar behoefte is
aan wetenschappelijke steun. Een en ander leidde
reeds tot de uitbreiding van liet gebruik ven nu-
cleaire onderzoektcchnieken bij vakgroepen werkzaaai
in geneeskunde en diergeneeskunde.. Voor de Subfacul-
teit Chemie wtrden plannen ontwikkeld betreffende
modificatie van het onderwijf. Mede aet het oog op
bovengenoeade functia herschreef ir. De Bruin zijn
handlaiding "Straling en Stralingsdatectie" [51].

Van da Ui-cursussen onder verantwoordelijkheid

van aw. ir. C.L.D. Kooy en F.A. Garritsen werd de

introduatieaurtu» SadioahmU van tma dagen, dia

speciaal dient ter introductie in het vakgebied

van tweedejaars studenten in da chemische technolo-

gie van de TB Delft 3 aaal gegeven aan totaal 47

personen.

De baaiscursus HuoUceir* Heet- en Analysemethoden

(10 aiddagen) is 5 asal gegeven aan totaal 24 cur-
aiaten. Twee o-rsusssen biervan, die aeer bio- en
organisch-cheaisch gericht waren (type III), werden
gevolgd door 11 studenten van d« afdeling der Schei-
kundige Technologie van de TH Delft. Voorts naaen
deel aw. ir. G.H. Thie (LH Wageningen), drs. T. Co-
hen, aw. A. van Suursen en een atudente van het
Laboratoriua voor Microbiologie vsn de Universiteit
van Aasterdaa. De drie overige cursussen, die aeer
gericht waren op toepassingen in de chcaische tech-
nologie (type I), werden slechte gevolgd door S
studenten van da afdeling der Scheikundige Techno-
logie van de TH Delft, 1 student van de afdeling
der Elektrotechniek ven de TH Eindhoven, 2 stagi-
aira van hat Van Leeuwenhoek Instituut (HBO) te
Delft en een analiste van hat IRI. De betrekkelijk
lage bezettingsgraad van de basiscursussen is het
gevolg van hat kleine aantal atudenten in het derde
en vierde studiejaar en van het feit dat ze niet
aeer verplicht zijn gesteld. Vermoedelijk zei in
het volgende cursusjaer het aantal basiscursussen
nog verder worden gereduceerd.

In septeaber 1977 kon nog weer een cursus Radio-

ieotoptnteahnieken in de Nucleaire Geneeskunde wor-

den gegeven door combinatie met de cursus Open Bron-

nen, die jaarlijks door het J.A. Cohen Instituut

voor Rediopathologie en Stralenbescherming wordt

georganiseerd els deel van de opleiding van radio-

logen. De cursus omvatte Cfn blok van 3 weken (he-

le dagen) en een tweede blok van 3 hele dagen.

Hieraan naaen deel: 6 artsen, 1 fysicus en een me-

dewerker van het Cohen Instituut (alleen Isteblok).

Delen van het eerste blok werden nog gevolgd door

2 studenten (TH Delft en EU Kotterdaa) en 2 sta-

giairs van het HBO. Ook deze opleiding, die is in-

gesteld op het opleiden van personen die zowel

radiologisch als nucleair-geneesfcundig werk kunnen

verrichten, blijkt de belangatclling terug te lo-

pen. Veraoedelijk hangt dat saaen met het uitblij-

ven van de Nucleaire Geneeskunde ala aedisch spe-

cialisae. Overigens is dit een zorgelijke ontwik-

keling, oadet het in de verwachting ligt dat nu-

deair-geneeskundige technieken in toenemende mate

in da ziekenhuizen zullen worden toegepast. Hen

ziet dan ook dat aen zijn toevlucht neeat tot op-

leidingen via stagee bij gevestigde nudeair-

geneeskundige inetituten, waardoor een systemati-

sche scholing omtrent grondbeginselen achterwege

blijft. Onderbreking van de mi-cursus voor ver-
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icheidene jaren tal «r ttvam coa lalden dat da ver-
kregen oplaidingaervarinc verloren gaat. Dit ia on-
der de aandacht gebracht van de Vereniging voor Nu-
cleaire Geneeskunde, die Medewerking heuTt toege-
«egd om het beataan en het nat van de cutsus onder
de ogen van haar leden te brengen.

Da curaua RadicrUotopintêohnitktn in dt Biodhmtit,
verxorgd in het kader van da hogere beroepsoplei-
ding van net Van Leeuwenhoek Instituut te Delft
werd voor de achtate « a l gegeven. De curaua duurde
2 waken; het praktijkgedeelte ward twaeaaal gegeven
in verband «et het grote aantal (2*) studenten.

De besprekingen aet de Inapectie van het HTO-HSO aan-
gaand* een otntral* landalijk* opleiding in itoto-
Tptnttdhnitktn lijn voort gerat. Rat •iniacerie gaat
uit van opleidingen in de vors van landelijke appli-
catiecurauasan voor abituriënten van Hoger Beroept
Laboratoriuatcholen an denkt in aerate instantie
aan aan ((njarigc curtut voor ziekenhuialaboranten,
t* atarten in september 1979.

In het verslagjaar ia weer een deel van da practica
verxorgd van de volgende leergangen, die alle lei-
den tot de sgn. C-bevoegdheid (zie onder SBD) t*
weten:

de U I cursut Stralingehygitn* «n Doëimtri», • (hal-
ve) dagen voor tvee groepen. Deze curaua werd twee-
maal gegeven ean respectievelijk 29 en 30 cursisten;
d* Stralmbttchnrningtaurmu, georganiseerd door
het J.A. Cohen Instituut (IRS), S halve dagen prak-
tijk voor 3 groepen. De drie groepen omvatten in
totaal 34 cursisten; de appliutiecuraut Ioniêtren-
dt Straling van de RIS Rotterdam, 2 halve dagen
prakticust per groep voor 2 groepen curtiaten. Hier-
aan namen in het totaal 17 curtitten daal. Daarnaast
werd eveneens een bijdrage geleverd .en de lande-
lijke B-aurtut Stralthb*tahtming, die voor de twee-
de aaal ward verzorgd door het III en het IRS (tie
onder E).

Toen de werkgroep Cursorisch Onderwijs van de afde-

ling Chemie in juli 1977 terugkwam in hit IRI, waa

slechts een xttr klein deel van da renovatie van

cijn werkruimten in de kelder gereedgekomen. Vin

de rest ia een deel klaargekomen Cuaaun de ander-

wijsactiviteiten door, hetgeen n U c gemakkelijk

waa voor de werkgroep. Xenovatia van da grot* prak-

ticuszaal krijgt in da zomermaanden 1978 zijn be-

elag. Daarme zal hopelijk een eind zijn gekomen

aan de voortdurende verhuizingen waarmee d* werk-

groep de afgelopen driekwart jaar geconfronteerd is
geweest en zovel voor onderwijsgevenden als voor
cursisten een betere werktituetie zijn ontstaan.

E. STRALIHCSHTCIEHE EH D03METBIE

In het verslegjaar zijn twee cursussen Stralinga-

bescheming (zgn. C-cursuasan) georganiseerd, waar-

bij het cureutprogremma enig* wijzigingen heeft on-

dergaan. In het verleden werd de curaus aaneengeslo-

ten gegeven, nu wordt de cursus verdeeld in twee

blokken, gescheiden door een tijdsperiode van onge-

veer twee weken. De nituwe tijdsindeling wordt in

het algemeen door de cursisten en cursusleiding alt

•en verbetering ervaren. Ook het prAkticuaprogramme

ia gewijzigd, veardoor o.a. meer aandacht wordt ge-

geven aan de individual* curaitt an aan de specifie-

ke problemen die verband houden a*t zijn werkkring.

Bij de curaiaten ia een toeneaende belengstelling

waar te nemen voor de stralingshygiëne bij het wer-

ken met zachte beta-etraling; dit onderwerp krijgt

in de cursut steeds meer aandacht, o.m. door het

toepasssn van vloeistofscintillatie-meettechnieken

in het prakticua.

Door wijzigingen en vertragingen in de plannen be-

treffende de ruimtelijke herindeling en de daaruit

voortvloeiende bouwkundige voorzieningen kon de

extra ruinte die eind 1977 voor prakticumdoelein-

den beschikbeer zou komen, nog niet in gebruik wor-

den genomen. Mede hierdoor kon de voorgenomen be-

scheiden uitbreiding van het prakticua niet worden

gerealiseerd.

In tabel V is een overzicht gegeven ven het aantal

daelnenera aan de cursussen Stralingsbescherming

en van de resulteten van de in december 1977 en mei

1978 afgenomen C-examcne.

Voor de derde mael werd, in eamenwerking met het
J.A. Cohen Instituut (IRS) te Uiden, een geavan-
ceerde curaus stralingsbescherming (B-cursus) ge-
organiseerd. Begin maart 1978 ia dez* cursus be-
gonnen met het propaedeutisch gedeelte, dat werd
afgesloten mat een examen op 14 april 1978. Van de
13 examenkandidaten zijn er 10 geslaagd, die ver-
volgens hebben deelgenomen aan het eerste gedeelte
van de eigenlijke cursus gedurende de maanden mei
en juni 1978.

Door verschillende IRl-uedewerkers zijn bijdragen

geleverd aan colleges, instructies en voordrachten.
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•et oase door dr.ir. H. van Dam (Raactoxfyaica),

ir. H. de Bruin (lUdiochaaie), dr. J. Ueber, dr.

C E . Rasaussen an dra. A.H.L. Aalber» (allen SBD).

Op het 1*1 ia van 19 t/a 30 juni aan prakticua ver-

zorgd voor da 10 cursisten waaraan een lange en

zeer intenaiave voorbereidingsperiode ia voorafge-

gaan; daarbij ia aaMngcverkt «et dr. ir. J.B. van

Tricht (Stralingafyaica), H.C. de Lang (Stralinga-

cheaie), J.S. Garritaan en aedeverkers (onderwijs-

groep Badiocheaia) en act dr. J.J. troaraa en dra.

J. Zoeteliet van het Radiobiologieclh Inatituut TNO

t« Rijswijk. Voorta ia door ing. D. «o» van het IRS-

prakticua apparatuur tar baachikkinii gaitald. Da B-

curaua wordt in het tweeda halfjaar 1979 voortgezet.

Ten bchoeva van da Ocuriui van het IRS te leiden ia

aan prakticua verzorgd van IS halve «dfan aat 34

dealnsaera. Voor da appiicatiecuraua Iciniaarande

Straling (C-cursus) van da HTS Rotfcardaa ia aan

curaiaten twee dagen prakticua gegeven. Beide prak-

tica zijn in zaaenverking aet de ondeivijsgroep

Radiocheai* gegeven.

De peraonele «icuatie bij da prektica blijft zor-

gelijk. Er ia aoaentcel een zeer gering aanbod

van studenten in de werkgroepen van het Inatituut,

waardoor een tekort aan atudent-asaistenten bij

de de praktica dreigt.

Oa deze aituacie het hoofd te bieden, wordt gepro-

beerd studenten van buiten het Instituut aan te

trekken, act nsae uit de afdelingen der Techni-

sche Natuurkunde en Scheikundige Technologie van

da TH Delft.

Het voortdurend gebrek aan elektronische ondersteu-

ning en langdurige ziekte binnen hst secretariaat

beaoeUijktcn in ernstige aata de organisatie en

da uitvoering van het cursusprograaaa.

Tijdene dit verslagjaar ia dra. A.H.L. Aalbera

voorgedragen ala lid van de "Bcgelaidingscoaaiaaie

Ioniserende Stralen". Deze coaaissie is verantwor-

delijk voor het prakticuaonderwijs aet betrekking

tot ioniserende straling aan leerlingen van aid-

delbare scholen.

Tabel IV: Overzicht van da cursus Stralingsbcscheraing en de C-exaaene in het verslagjaar 1977/1978

aantal deelnemen (a) en gëttaagdm (b) opleidingsniveau

totaal 1BI dêelnmmtnd* overigen aaademiai etudenten BBO/HTS overigen
instellingen

Cursus 1977 II

Cursus 1978 I

33

30

17

22

10
4

II

10

11

15

C-exaaen

09-12-1977

11-05-1978

a
44
29

b
36

19

a

9

3

b
7
2

a
20
21

b
19

12

a

IS
5

b
10

5

a

16

12

b
12

8

a
15
13

b

15

• 9

a
8
1

b
5
0

a
5
3

b
4
2
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J.J. Bit
D. van Blitfnoijk
f. Bomma
B. van Dm
J.F. Godhead
P.M. Gum
S. ven dtr H*lm

G.L.P. dn Koord
B.J. Moritn
B.J. RijttM
T.K. Xio
A.H. dê Mi
CA. van dir Wtm»

1.1. SEACTORBEDSIJFSGROSP

I.I.I. Overzicht raactorbadrijf

Madio 1977 vond aan lichta varontrainiging plaats
van nat gadaminaraliseerd watarayataem met water
uit hat vaterauppletieeysteem van da reactor.
0* dit in da toakomit uit t* aluitan cijn- mede op
advias van d« Heactorveiligheidscommissie - verbe-
teringen aangabracht in hat wataraupplatiaeystea*
van da ra te tor. In d u e verslagperiode vanten voor-
baratdinfan gactolfan voor da conitruetia an in-
•tallatia van aan nlauu aaatkanaal, vaanaa da ar-
gon-uitatoot ala gavolg van hat taaetorbadrijf vonk
gadatactaard.

In auguitua 1977 varrichtta da Rijktganaaikundiga
Oianat aatingan batraffanda da kliaatologiteha oa-
atandighadan in da xagalkaaar. Bat rasultaat van
deia •atiogan, t* xaaan mat aan advias, zijn in au-
gustus 1977 toagaatuurd aan da Badrijfsganaaskuodï-
ga Dianst van hat IBI.

In da maanden oktobar en novambar 1977 warden in
aan periode van vijf vaken onderhoudswerkzaamheden
uitgevoerd aan da r«»ctorinstsllaties. Da reactor-
instrumentatie werd gecontroleerd an da goede wer-
king van da aaehanitcha dalen geïnspecteerd. In de-
ze periode werd, in samenwerking met de Groep In-
stallaties, da elektrische besturing van de perso-
ncnsluizen en de leiHngen van het secundaire koel-
systeem vernieuwd. Da (tikatofcryostaat, waarmee
preparaten bij lage temperatuur bij da reactorkem
kunnen worden gebracht, werd geravideerd en ba-
drijfsgerced gemaakt.

In januari 1978 raakta aan kunststofgedeelte van

tin der koeltorens defect. Het aan voorlopige re-

paratie kon de duur van da onderbreking in het re-

actorbedrij f worden beperkt; medio 1978 zal aan

algehele revisie van da koeltoren* plaatsvinden.

Theoretische bedrijfsuren
werkelijke bedrijfsuren

Check-out an preventief onderhoud

Storingen reactorinstallatias
Storingen, andere

Kernwijligingsn

Hallekteit

Xaactorprakticum, opleiding, metingen
Jaarlijks onderhoud

Energieproduktie

Raactorsnalafschakalinecn

5130 uur
3970 uur

210

3.40

25

210

85

40
550

326 HHd

12

Bafa-bastralingan

Buizenpostbestralingan
411

472

1.1.2. Splijtstoffen

De Amerikaanse overheid heeft voor da ca. 3 kg
boog-verrijkte splijtstof die in 1977 in da USA
werd besteld, nog geen exportvergunning afgegeven.
Bij navraag lieten NUKEH en het Voorzieningtagent-
schap van EURATOM weten dat deze vergunning ver-
moedelijk eind 1978 zal worden verleend. Dit bete-
kent dat de nieuwe splijtstofelementen later dan
verwacht voor hat raactorbedrijf beschikbaar zullen
zijn. Dit zal echter niet tot onderbraking in het
reactorbadrijf" leiden.

Via het Voorzieningsagentschap werd vernomen dat
da USA aan toekomstige levering van hoog-verrijkta
splijtstof virgaanda voorwaarden verbindt. De re-
actorexploitant zal bij voorbeeld moeten nagaan of
in ïijn inse«U«i« laas-v»rrijkte splijmof tne-
pasbaar ia.

In 1978 ia het duidelijk geworden dat ar in Europa

voorlopig geen opwarkingsmogelijkheden meer zijn

voor HIR-eleaenten en dat er voorbereidingen moe-

ten worden getroffen voor de varzending van HOR-

alamentan naar da USA.
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1.1.3. Vernieuwing xaactorinstruaentatia

Ia de verslagperiode bleken enkele componenten van
de reactorinstruMntatie, zoal* alektronenbuitaa en
transformatoren, nitt Beer in de handil verkrijg-
but te *ljn. Door da aanwezige Taurvavooxraad tal
dit gaan diraeta rapaxcuaaias habban op hat reactor-
bedrijf, aaar da baichikbaarbaid van da initallatia
tal hierdoor op langara tanijn ongtcwijfald wordan
beïnvloed. Bat i« dan ook noodzakalijk da varkzaaa-
hadan aet batrakking tot da vernieuwing van hat re-
actorpanaal aet hoogata prioritait voort ta zattan.
Da contactas in dit varband aet aan fabrikant van
o.a. raactorapparatinir aoesten achcar worden opga-
achort ala gavolg van da door da Karnfyaiacha Dienst
van hat Directoraat Ganaraal van da Arbaid varplldit
gaatalda varniauwing van bat Vailighaidirapport. In
da aarita halft van 1978 vondan achtar «al gaiprak-
kan plaata aat da Kernfysische Diamt (KFD), waartij
da beveiligingsprincipes an da ntam initrtaanu-
tia-opbouw voor da HOR uardan baaprokan.

1.1.4. Vailighaidarapport

Al bij aardara contactan had da KID opgamarkt dat
hat oorapronkalijka Vailighaidarapport van da HOR
dianda ta »ordan aangapaat an bijgewerkt. In okto-
bar 1977 ward hiaraan nogaaals harinnard, waarbij
daza Dianat da eardexgcnoeade datua van 1 januari
1978 ala liaiat atalda. Da ondarhandalingan die aet
de f ina NDCOR BV over dit oi larwarp gaanda varan,
aocsten hiardoor worden afgabrokan. Binnen het in-
atituut ward aan werkgroep ingetteld, die de taak
kreeg een »spftpsste en bijgewerkte varsie van het
Veiligheidixapporc HOR op de kortat aogelijke ter-
•ijn te varzorgen. In da laatate maanden van 1977
werden hiertoe «tingen uitgevoerd aan de reactor-
installat'«. Moderne richtlijnen en noraan, voor
zover toapaabaar op de HOK, werden in hat rapport
verwerkt. Het bleek evenwel oaeogelijk binnen de
geatelde texaijn het gehele pxoject af te ronden,
zodat de XFD oa enkele aeanden uitstel werd ge-
vraagd. Het rapport werd in aaart 1978 aan de Kern-
Zyaiach Adviaeur van de W D aangeboden.

1.1.5. Beveiliging van da HO« (Hiyaical Protection)

Da overheid heeft de voorstellen dia opgaateld zijn

ter varbetering van o.a. de toegangscontrole tot de

reactorhal, goedgekeurd. De uitwerking van deze

voorstellen zal leiden tot speciale aaatregelen,

toegasgsxegalisgea as voorachriftan.

1. 1.6. Rëactorveilitheidacöaaii.aaia

Ia hat varslagjaar ia da Reactorveiligheidacoaaia-

sia vijf aaal bijeen gewaaat. Da werkzaaaheden ten

behoeve van het Veiligheidsrapport zijn in deze

cozaissie besproken. Ten aanzien van een eantalvai-

ligheida-technische probleaen bij het reactorbedrij f

heeft de coaaissie aanwijzingen verstrekt die door

da Rcactorbadrijfsgroap en da Groep Installaties

zijn uitgevoerd.

1.1.7. E»terne contactan

Haast da eerder genoeade contactan aet de Kernfysi-
sche Dienst in het kader van da varniauwing van da
raactorinstruaentatia, ia ook overleg gevoerd aet
da Dienst voor het Stooawezen over het gasdichte
systesa van da HOR. Deze Dienst heeft de resulta-
ten van het in 1977 uitgevoerde officiële ondaaaak
naar da lekdichtheid van het iusluitingssysteea be-
vredigend bevonden.

In sepCeaber 1977 heaft EURATOM een aplijtstofcon-
trole uitgevoerd. Het blijkt dat deze instantie in
varband ast da splijtstofcontrole verschillende in-
stallaties bij het IRI onderscheidt. Dit betekent
dat bepaalde procedures die voor de BOR van kracht
zijn, ook gaan gelden voor de andere instslleties.

1.1.8. Personele zeken

In het verslagjaar werd ffn exaaen voor assistent-

operator afgenoaen. De kendidaat slaagde hiervoor.

Eveneens werden drie operator-exeaens afgenoaen.

Hierbij voldeed een der kandida'er. niet geheel aan

da gestelde eisen, a«er slaagde na een herexaaen,

en ward Cfn kandidaat afgewezen. Twee plo*£lciders

behaalden het EHBO-diploma.

Ala gevolg van ziekte is hat Hoofd van de Reactor-
bedrijfsgroep vrijwel het gehele verslagjaar afwe-
zig geweest.

Da sollicitatieprocedure voor een nieuwe atafacde-

werker, die in 1977 waa aangevangen, werd aedio

1978 positief afgerond. De nieuwe aedewerker zei

par I september 1978 i;. dienet treden.

1.2. VAK DE GRAAFF ELEKTFONEmRSNELLEF

H.L. Bom"
L.H. Luthjans „
H.J.U. VeimuUn

Mêdtuerkart Van dr Vakgroep Stralingichemi*
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2n dit verslagjaar is het veisnellerbedrijf sterk
bwïbvloed door de verhuizing nee* de nieuwbouw Oost-
vleugel en de daarmee gepcard gaande totale revisie
van de machine. Ha het stoppen van het versnel lerbe-
drijf ia de oude opatelling in de werkvoorbereidingt-
ruiate van de reactor, op 11 augustus 1977, reeds
voorafgegaan door demontage van het (asbehandelings-
systcen, werden de grote onderdelen op 24 augustus
1977 overgebracht naar de nieuwe vleugel (zie fi-
guur 26). De eerste elektronenbundel verd daar ver-
kregen op 26 oktober 1977, de eerste elektronenpul-
aen met 2,6 A pickatroom op 3 november en met 4 A
piekstroom op 7 noveaber van dattelfde jaar. De sta-
biliteit van de machine liet echter aanvankelijk nog
veel te vaneen over. Door dit problem en door tech-
nische onvolkomenheden in installatie en touw werd
veel vertraging ondervonden.

Fig. 26 Btt bimetihijsan van ds itoiatiagtutank

van de Van de Craaff eUktmmenvereneller

in de nieuuboua Ooatoleugel.

Het eerste experiment met de microgolfopstelling
werd uitgevoerd op 21 november 1977. Op * januari
1978 werd succesvol proefgedraaid met de volledige
optische abaorptiespeetrofotometer, bijna vijf maan-
den na het stoppen in de oude opstelling.

Het proefdraaien vond plaats op een voorlopige ver-
gunning. Op 10 januari 1978, na modificatie van de
toegengsbeveiliging, werd de definitieve vergunning
van het ainisterie van Volksgezondheid en Milieu-
hygiëne verkregen. Vanaf dit tijdstip werkt het
versnellerbedrijf weer normaal, achter tot eind
maart mee uitzondering van aan dag per week, die
bestemd blijft voor resterende installatie- en af-
rcgeling (werkzaamheden.

Aan het eind van hat varslagjaar bleken nog twee

problemen over te blijven:

1. bij het optreden van tankdoorilagen worden ope-

rational* versterkers uit de apanninjiatabili-

aator vernield, ondanks beveiligingsdioden en

speciale aarding;

2. het gesloten koelsysteem blijkt niet voorzien

te zijn van een noodzakelijk buffervat en kan

nog niet worden gebruikt. Gekoeld wordt met ge-

aeentewater in afwachting van correctie van het

gesloten systeem door High Voltage Engineering.

De procentuele verdeling van da totaal beschikbare

versnellertijd in dagen ziet er ala volgt uit:

Verhuizen en inregelen 38Z

reparatie, testen en modificaties 8Z

experimenten t.b.v. stralingscheaie en gasten 541

De verhuis- en installatieperiode werd officieel

afgesloten op 9 december 1977 met een open middsg

voor het gehele IRI-personeel, waarvan de medewer-

king en belangstelling gedurende die tijd bijzon-

der werden gewaardeerd.

In februeri 1978 is de in het jacrveraleg 1976/1977

reeds aangekondigde publikatie over de subnanose-

conde pulser verschenen [56],

Door de firaa Spinner GmbH te Hünchen werd op ona
verzoek een systeem uitgewerkt om het schakelen van
nano- naar aubnanoaeconde pulsen en de keuze uit
vijf subnanoseconde pulsduren in een compacte af-
atandsbediende eenheid voor inbouw in de versnel-
ler te combineren.
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Di tijdonzekerheid van da alektronenpuls ten opzichte
van da triggerpuls ia nader onderzocht door het be-
monsteren van de vertragingatijd ten opzichte van de
trigterpula van 512 opeenvolgende alektronenpulaen
bij SO en 20 Hz, set een Camac vluchttijd meeteenheid
(TOF) van de Vakgroep Stralingafyaica (De Blois),
gekoppeld aan da centrale IXI proceacoaputer FDP 11 /
7Q. Door •edeverking van Van Rij a (SF) kon net be-
hulp van een FFT program (Van Ui tere, RF) d« vertre-
gen tijdsafhankelijke vertraginjafluctuatie naar het
frequentiedomein worden getranafonMard en geplot.

De nieuwe atuurpulagcnerator (zie jaarveralag 1976/

1977) heeft bewezen goed te voldoen in combinatie

•at LED'» in plaata van da vroegere neonflitser.

Voor toapaaaing van inellc sequential sampling n t

aubnanoacconde tijdreaolutie mag de tijdonzekerheid

tuasen atuurpula (triggarpula) en alaktronanpule

niet «eer dan 100 pt bedragen. 0a dit te bereiken

ia een project geatart. Evaluatie van eventueel in

aanmerking komende coamerciael verkrijgbare eyete-

H n en literatuuronderzoek heeft aangetoond dat

ontwikkeling nodig il oai tot een systeem te koaen

dat aan alle gaatelde eiaan voldoet. Er zijn op be-

acheiden aehaal contacten gelegd in verband act dit

onderwerp (dr* B.C. Johnson» Lawrence Livermore

lab. USA; J.tf. van Dijk, SF-IRI).

Hat voor de verhuizing in eigen beheer vernieuwde

bedieningspaneel is aangepaat act drie eenheden:

1. een gemodificeerde, verbeterde spanningsstabilï-

sator-liaiter (HVE)j

2. een atuur- en bcveiligingseenheid voor het auto-

matisch spanningaconditioneren (HVE);

3. een digitale atuureenheid voor rotatie van de

fcanspoelcn met behulp van een stappenmotor.

Daarmee kunnen verscheidene op afatand bedien-

bare aechanische transportaechaniaaen voor de

coaxiale targeta bij diverae opstellingen wor-

den veraeden. De stuureenheid is ontworpen en

gebouwd door de Elektronische Verkpleats van

nat U I .

Alle inatallatietekeningen van de versneller zijn

aangepaat aan de huidige situatie. Een bedienings-

handlaiding voor da versneller is gereedgekomen

aet daarnaast aan vereenvoudigde varaia voor expe-

rimentatoren die daartoe bevoegd zijn verklaard.

Aparte voorschriften zijn gemaakt voor het gasbe-

handelingssyiteem, het koelsysteem en voor afrege-

ling van de spanningsstabilieator.

Samsn met de SBD ia een voorlopige test uitgevoerd
van een door hen in ontwikkeling genonen dosime-
ter voor gebruik bij stralingsbronnen met zeer kor-
te pulsen.

In het kader van het project voor hoge piekstroom
in de elektronenpuls is, in een aparte opstelling,
een nieuwe serie netingen verricht van de kathode-
oppervlak temperatuur als functie van het gloei-
draadvennogen. Hiermee is aangetoond dat voorgaan-
de aetingen (sie jaarverslag 1975/1976) niet ge-
heel juist varen en is een betere overeenstemming
gevonden met literatuurwaarden en fabrieksgegevens.
Hat aanbrengen van een wijdere kaoer rond da ka-
thode in de veranelbuia-topflens had geen meetbare
invloed op het verband tussen toegevoerd vermogen
en oppervlaktetemperatuur.

Rat tcstprograana voor verschillende modificaties
van het alektronenkanon in da proefopstelling,
waarbij da paraaetera: kathodetemperatuur, afatand
anode-kathode, afstand kathoda-scherm, kroaning
van de anode, anodespanning, focusapanning, voor-
spanning van de kathode en pulsspanning verden ge-
varieerd, leverde een aantal nader te onderzoeken
reaultaten op:

a. bij ongeveer 1 A piekttroom treedt een vrij
plotselinge afwijking op van de Langmuir-Child-
reletie, waardoor de stroom niet veel neer toe-
neemt bij hogere anodespanning; aangezien van
cmisaiebeperking geen sprake kan zijn, tasten
ve over de oorzaak hiervan nog in het duiater;

b. na een doorslag van anode of focus necat de
piekatroom tijdelijk toe. Dit is ook zo bij de
versneller en wordt vermoedelijk veroorzaakt
door tijdelijke verandering van gas- en ionisa-
tietoestand in het elektronenkanon;

c. de elektrostatitche focus gedraagt zich totaal
andera dan in de versneller wegens het ontbre-
ken van een extra versnelspanning, waardoor een
andere veldconfiguratie ontstaat; om deze com-
plicerende factor te vermijden is een magneti-
sche focusspoel in zijn plaats aangebracht.

J.3. PROJECTEN EN INSTALLATIES

1.3.1. Projecten

In samenwerking mee de Gebouwendienat van de TH

Delft werden in deze verslagperiode 44 werktuig-

bouwkundige, 54 bouwkundige en 30 elektrotechnische

projecten gerealiseerd of in behandeling genonen.
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1.3.1.1. SmooatU

ChmC* olmtQtt»

Da renovatiewerktaaaheden aan da Chaaie-vleugel»

aijn in noveabar 1977 gahaal afgerond aat da inge-

bruiknaae van da Ooit- an Zuidvleugel.

1.3.1.2. öiibmiding Ooêtol€ug»t

Da nieuvbouwwerkzaaaheden van da uitbreiding 0o«t-
vleagel xijn in bat verslagjaar gereedgekomen. Da
vlèttgal ia door da Vakgroap Stralingachaaie in
gabiuik ganoawn.

1.3.1.3. BtrinUling van ruimten

Door da ingebruiknaae van da uitbraiding Ooatvleu-

gal dooi da Vakgroap Stralingschaala lijn ruirten

vrljgekoaen. Da plaanan oa daia luimtta to efficiënt

aogelijk voor andere groepen in ta dalan worden

than» door da Gebotmndienit gatakand an bagroot.

gnkala balangrijka projecten dia thana garaad of in
uitvoaring sijm

1.3.1.4. HtuM bthuiuing "Co-btitralingêbron

Tan baboava van da Vakgroap Stralingschaaia ia aan

keldarruiata aangepaat voor da **Co-baatralingabron

in da kaldar Ooitvlaugal.

1.3.1.5. Stofarm ruimt»

Er ia aan begin gaaf \r aat bat verbouwen van kal-

darruiata 044 toe aan aeofaraa ruiate, tan bahoava

van da Werkgroep Hart- an vaatziekten.

1.3.1.6. Klimaatvgmling vaotorhal m ragttkamr

Da Gebouwcndlenat van da TH Delfe baalt een ontwerp
gaaaakt voor aan betere klimaatregeling in da raae-
torbal en da ragalkaaar. Hat ontwerp wordt aoaan-
c«l door bat IKI baatudeerd in eaaenwerking aet
•rof.ir. A.W. Boeke van da aectia Klimaatregeling
van da afdaling dar Werktuigbouwkunde van da TH
Delft.

1.3.1.7. Labcratofitmruimt» 037

In ruiate 037 in da kaldar Zuldvlaugel aoet bet

oude laboratoriuaaeubilairt dat in elechte n u t

verkeert, vervangen worden door nieuw aeubilair.

Van date gelegenheid wordt gebruik geaaake aan ef-

ficiëntere indeling van de praktieuataal ta reali-

•eren.

1.3.2; Inatallatlae

Door het initltuut werd gedurende het verelagjtar
41 924 •' water, 17 80S •' aardgae, en 2 S71 530
kWh elektriciteit verbruikt, en circa 300 tonbrand-
atof voor da centrale verwaraing aangeichaft'.
Ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek werd
ca. 68 000 liter vloeibare stikstof verbruikt.

1.3.2.1. VuoMbthandtlingtimtallaHta

In aaaanwerking aat de SBD ia een ondeuoek verricht
aaar het goed functioneren van de suurkasten in de
Cbnaiavleugals; dit ondartoek heeft gelald tot een
aantal richtlijnen voor da gebruiker» van ïuurkai-
tan. D* filters van da luurkastan van de Zuid- en
de Oostvlaugel, alsaede da absoluutfiltars van da
centrale aftuiglng van da Moord- an da Zuidvleugel
aijn vervangen door nieuwe filtars.

1.3.2.2. GtmëtntmMUr

Da gaaeentewatartoevoerleiding naar hat gebouw werd

in verband aat lekkage vervangen door aan nieuwe

leiding. Oadat de watertoevoer naar het gebouw van

eaaantieal belang ia, ia tevens een reservelaiding

aangelegd aodat in geval van leidingbreuk direct

kan worden overgeechakald op da reierveleiding.

Da drie transportpoapen van de gaaeentewatardruk-

varnoginttainstallatie rijn voor een grote onder-

houdsbeurt naar de fabriek gezonden.

1.3.2.3. Afvalvaterbthmdtling

Van de indaapinstallatie dia hat radioactief afval-
water verwerkt, is een aantal onderdelen vervangen.
Zo aoet wegens lekkage de in alechte ataat verke-
rende waratawisselaar van da tweede trap worden
vervangen door een nieuwe waratewisselaar. Da a»af-
dichting van de circulatiapoap van da eerate trap,
dia na een aantal draaiuren regelmatig aocst worden
vervangen wegene lekkage, is vervangen door een
dubbele atafdichting van ander aateriaal. Tevens
ia op da afdichting een «pervloeiitofleiding aan-
gesloten. Da hiaraee opgedane ervaringen zijn tot
dusver positief.

Kat da indaapinstallatia ia het afgelopen verslag-

jaar ca. 120 a' radioactief afvalwater ingadaapt

tot aan residu van 3 a'.

1.3.2.4. VattraamaakiyBttm

In bet daaiwateraanaaaksysteaB is een kwaliteiti-
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meter geïnstalleerd. Data mater «luit da toevoer van
demiwater naar het gebouw af «la da kwaliteit van
het deaivater banaden aan ingaattlde vairde komt.
Het da installatie ia de afgelopen periode 797 m'
gedamineraliaeerd water gemaakt.

1.3.2.5. Rtaatorbatrüuattrbthandtling

Rat reactorbassinopvulsystcea uit het deaiwaternet
ia gewijzigd. In het verleden waa het mogelijk di-
rect uit het daaioet hat reactorbaaain op te vullen.
Dit kan nu «Heen nog maar gaachieden via «en tua-
•antank, zodat direct contact tuiien het deaiwatar
en hat reactorbaaainwater ia uitgaalotan.

1.3.2.6. l-m~tyëUm

Da PVC-laidingen van hat aacundaira koaleysteea lijn

invangen door RVS-leidingen. Da aaabranan van da

afaluitera in het aacundair* systeem zijn varvangan

door nieuwe. De dakaala van de waratawiaaelaara sija

in verband aat ernetige pitcorroaia varvangan door

nieuwe. Van da ontharder», dia da aupplatie van wa-

ter naar het aecundaira syateem varxorgen, zijn de

brunnerklappenkaaten vervangen door nieuwe.

1.3.2.7. Xêttllmia

In varband met regelmatig terugkerende lekkages aan

de olietoevoerleiding van da olietanka naar de ke-

tela ten gevolge van grondverzakking, ia het lei-

dingnet vac da tanks naar het ketelhuia vervangen

door een nieuw nat, dat in een nieuw aangebrachte

lcidingkoker ie gelegd. Hierdoor zullen lekkages

niet meer nugelijk zijn. De elektrische bekabeling

voor de verwarmingselamanten in de olietanka ia ook

in da koker ondergebracht.

BIn van de twee vacuüapcmpen ia vervangen door een

nieuwe. Data poap heeft, mat '-'t oog op de uitbrei-

ding Oostvleugel, een grotere capaciteit dan da

onto; ook is hij geluidsarmer en heeft hij in tegen-

stelling tot da oude gaan watarkoeling nodig.

1.3.2.8. EUktrUohê inttallatU*

Ia het verslagjaar moest het binnenwerk van aan aan-

tal kracht- en lichtverdeelkasten worden vervangen.

Van deze gelegenheid ia gebruik gemaakt om een aan-

tal overbelaste groepen te splitsen. Het binnen-

werk van de bedieningskasten van zowel de beneden-

als da bovenluchtsluis van da reactorhal werd even-

eens vervangen. Tevens werd de inwendige bedrading

van de kasten geheel vernieuwd en werden de olie-

drukschakelaars die de pompen besturen, vervangen

door nieuwe drukechakelaara.

!.«. VEILIGHEID ES REPRESSIEVE BRANDBESTRIJDING

De Algemene Veiligheidskoomissie (AVK) kwam maande-
lijks bijeen om de verschillende veiligheidsaspec-
ten in het instituut te bespreken.

Voor de instituutsgemeenschap werden enkele veilig-
heidefilma vertoond en werd een voordracht gehouden
over het veilig werken met gascilinders. Van deze
voordracht zal een uittreksel worden gemaakt die
onder de gebruikers van gescilinder» zal worden ver-
apraid.

Da leden van da bedrijfebrandweer bezochten de maan-

delijkse instructies en oefenden een aantal malen

binnen en buiten het gebouw. Alle kleine blusmidde-

len in het gebouw werden gecontroleerd en zonodig

vervangen of gerepareerd. Een aantal leden van de

bedrijfsbrandweer behaalde het diploma brandwacht

aerate of tweede klas of het diploma peralucbtdra-

ger.

1.5. VERKPIMTSES ES TEKENKAMER

In de vcralagparioda is een zekere stabilisering
in het opdrachtenpakket opgetreden zowel voor de
tekenkamer al* voor de werkplaatsen, weliswaar re-
sulteert de afwerking van de opdrachten nog steeds
in vrij lange wachttijden, doch in dé eigen werk-
plaatsen wordt een bij benadering gegeven lever-
datum in het algeneen gerealiseerd. Moeilijker «orde
de situatie indien opdrachten noeten worden uitbe-
steed; de invloed op de leverdatum is dan vrijwel
nihil, daar bijna «lie opdrachten cadsr voorbehoud
worden geaccepteerd.

1.5.1. Tekenkamer

Voor de groep Mblecuulfysica is een tussenbordes in

da reaccorhal geconstrueerd, dat wagens da omving

van het project in uitvoering ie bij de centrale

werkplaats. Veel tekenwerk is uitgevoerd voor het

vernieuwde Veiligheidsrapport, waaronder een pers-

pectieftekening van da roosterplaat mat hanger voor

de rcgalstaaf en brandstofelementen.

1.5.2. Inetrumentmafcerij

In figuur 27 ia een door de Instrumentnakerij ont-

wikkelde preparatenwisselaar tn si«n. Deze wisse-

laar is ontwikkeld, voortbouwend op de ervaringen
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ace «en voorgaande pneumatische wisselaar opgedun.
Het gehele pneumatische gedeelte ia vervangen door
aen elektronisch gestuurde elektriicha aandrijving,
ontwikkeld en vervaardigd door de Elektroniache
Verkplaati.

Fig. 27 Elektronisch gestuurde praparaten-
atBBelaap ten . ehoeve van da
Vakgroep Radioohemie tof Werkgroep
Aativeringsanalyse).

De teatapparatuur voor samplekamere die door de

Tekenkamer ia ontwikkeld (zie jaarverslag 1976/1977,

?ag. 75) is gereedgekoaen. Het d e » apparatuur,

waarbij e«t helium tot 1000 bar wordt gawarkt, kan

niet alleen worden geconstateerd dat een sample-

kamer lekt, naar ook de plaats van het lek kan wor-

den vastgesteld. Dit in tegenstelling tot het tes-

ten in een cryostaat met behulp van een koude vin-

ger, wxarbij alleen kon worden geconstateerd dat

een sanplekaoer lekte.

1.5.3. Usserij/Bankwerkerij

Gebrek aan opslagruimte in het gebouw heeft geresul-

teerd in de bouw van een opslagruimte voor aateri-

aal in de werkvoorbereidingsruiate. Ia eigen beheer

ia hiertoe een steslconstructie ontworpen en ver-

vesrdigd, die in een later stadium door de ïïsmer-

werkplaats is voorzien van beplating.

1.5.4. Tinmerwarkplaats

Op deze werkplaats wordt bij voortduring een beroep
fcedaan voor intern* verbouwingen, zoals het geluid-
absorberend afdichten van ruimten, plaatsen van
uanden, enz.

Ook worden speciale kasten door dete werkplaats ver-
vaardigd; zo werd bij voorbeeld ten behoeve van het
personeelsarchief aan archiefhangmappankast genikt,

1.6. BIBLIOTHEEK

Het boekenbezit onderging in het verslagjaar een

uitbreiding net 110 boeken, 40 dissertaties en een

40-tal rapporten. Het aantal tijdachrift-abonne-

nenten bedraagt thans 118.

Door een herindeling van de beschikbare ruimte en
het elders opslaan van omstreeks 50 meter jaargan-
gen van tijdschriften, is er nu nog ca. 45 meter
plaatsruimte. Naar schatting is omstreeks 20 meter
aan boeken en gebonden tijdschriften uitgeleend,
zodat de reële beschikbare ruimte ca. 25 meter be-
draagt; in ifn i anderhalf jaar zal de bibliotheek
derhalve geheel vol zijn.

Ten gevolge van het in eigen beheer binden vantijd-
schriften is de achterstand in het bindwerk (zie
jaarverslag 1976/1977, pag. 76) voor ca. 40X inge-
lopen. Deze versnelling in het gereedkomen van ge-
bonden jaargangen zal aede bijdragen tot een ruim-
tegebrek in de naaste toekomst.

2. STRALINGSBESCHERHINGSDIENST

C.C. Frietmem
U.F. Pasechier

CE. Saemuesen

Het opstellen van maatregelen die veilig werken

•et bronnen van ioniserende, straling ongelijk na-

ken, en het toezicht houden op de naleving van de-

ze maatregelen behoort tot de hoofdtaken van de

Stralingsbeseheroingsdienst. Ook ziet de SBD toe

op de naleving van de wettelijke voorschriften net

betrekking tot het bedrijven van een kernreactor.
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!-ec bedienen van diverse stralingstoestellen en hot

werken act grote hoeveelheden radioactief nateriaal.

Deze wettelijke voorschriften, gegrond in de Kern-

energiewet en de bij deze wet behorende uitvoerings-

besluiten en in het onder de Veiligheidswet ressor-

terende Veiligheidsbesluit Ioniserende Stralenv vin-

den hun specifieke uitwerking in door de overheid

aan het IRI verleende vergunningen. De twee belang-

rijkste voor het Instituut rijn de vergunning voor

het bedrijven van de Hoger Onderwijs Reactor en de

algenane vergunning voor het werken net radioactie-

va stoffen. Op vsrioek van de Kernfysische Dienst

van het Directoraat Generaal van de Arbeid is hec

Veiligheidsrapport, dat het documenterend materiaal

voor ds eerstgenoemde vergunning vomt, geheel her-

zien, dearbij rekening houdend «et de thans aan een

dergelijk rapport gestelde eisen. Inspanning van da

SBD-staf bij dit project, dat in oktober 1977 aan-

ving en vijf aaanden later werd voltooid, was nodig;

als belangrijke bijdrage valt te noemen de evaluatie

van de gevolgen van het aaxiHale hypothetische on-

geval, waarbij éen splij tstofclement wordt veronder-

steld te smelten.

De Arbeidsinspectie en de Inspectie Milieuhygiëne

hebben hun voornenen aangekondigd om de algemene

vergunning voor het werken net radioacrieve stoffen

te herzien. Van het IRI wordt verlangd dat een

nieuwe beschrijving van het Instituut wordt gegeven

Dit project, gecoördineerd door een SBD-ateflid

(W.F. Fasschier), is in april 1978 aangi.vangen. In

de beschrijving zullen ook Hindervetplichtige zaken

worden opgenomen.

2,2. Gebeurtenissen

Uit de veelheid van voorvallen waarmee de 5ED be-

roepshalve is geconfronteerd verdienen enkele zaken

een aparte vermelding.

In juli 1977 bleek uit de tappunten van het gedeni-

neralisecrd water t-fdemiwster')-net radioactief wa-

ter te stromen. Een nader onderzoek wees uit dat

deze bemntting hoogstwaarschijnlijk veroorzeakt ia

door menging met reactorbassinwater ten gevolge van

een procedurefout bij het bedienen van afsluiters

in het vaterleidingsysteem. In overleg met de

Kernfysische Dienst zijn verbeteringen in het sys-

teem aangebracht waardoor dergelijke voorvallen

worden voorkomen. Fersoonsbesmettingen hebben zich

overigens niet voorgedean.
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Gedurende het verslagjaar is de gerenoveerde Zuid-

vleugsl opgeleverd. Ce inregeling van het ventila-

tiesysteem en de afwerking van de chemische labora-

toria vertoonden enige onvolkomenheden. Nadat deze

waren verholpen heeft de SBD de ruimten vrijgegeven

voor het verrichten van rediologisch werk op.niveeu

C. Op grond van de opgedane ervaringen heeft de SBD

in aamenwerking met de Groep Installaties een onder-

zoek naar de fluctuaties in de luchtstromingen bij

zuurkasten geëntameerd. Mede in hec kader van de

renovatie van de chemische laboratoria, heeft de

SBD verschillende bekledingmaterialen op deconta-

mineerbaarheid onderzocht. De resultaten van dit

onderzoek zijn in meetrapporten vastgelegd.

2.3. "etectieasDaratuur

Het nieuwe argonmonitorsystaam, dat een onderdeel

vormt van het nieuwe Afgasactivitaitkanaal van de

HOR en het centrals luchtactiviteit-registratie-

systeem van de SBD, is in het verslagjaar gereed-

gekomen en zal in augustus 1978 worden, geïnstal-

leerd. Het toestemming van da Kernfysische Dienst

za! net in het najaar van 1978 in bedrijf worden

gesteld. Ven de in het jaarverslag 1976/1977 (pag.

77) aangekondigde opgevingsmonitor voor gepulste

atralingsbrounen, kwam een prototype gereed. Dé"

karakteristieken van de detector worden thans prak-

tisch en-theoretisch onderzocht.' -* ' ' ''•','

2.4. Per loneelidgiine trie . , • •

Sedert I januari 1977 worden neast da wettelijk

voorgeschreven TNO-filmbadges met 14-daagee perio-

de, thermoluninescentiedosiaetera (TLD's) van cv-

gen makelij gedragen die per kwartaal worden uit-

gelezen. De ervaringen met deze TLD's zijn in het

algemeen gunstig, te meer daar hiermee ook zeer

lege stralingsdoses kunnen worden geregistreerd.

Ook in dit verslagjaar was de dosis die medever-

kers van het Instituut ontvingen ten gevolge van

het werken met stralingsbronnen, nauwelijks te on-

derscheiden van de dosis ten gevolge van de na-

tuurlijke achtergrond. Een overzicht, ontleend aan

de resultaten ven de IRI-kwartaaldosimeters, is

vermeld in tabel VI.

Dertien personen zijn bij de Whole Body Counter

van het Academisch Ziekenhuis in Leiden onderzocht

op in het lichaam aanwezige radionucliden, waarbij

geen inwendige contaminatie met radioactief materi-

aal werd aangetroffen. Als gevolg van het labora-

toriumwerk liepen 6 personen een uitwendige besmet-
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tin« op. Eenvoudige decontaainatia door de SBD an
de Medische Ditnit blaak steeds afdoend«.

5.S. Afval «n loxingen

Da atofvoniga lozingen van radio-actiaf materiaal
via da vantilatieichacht bleken niac dataetaarbaar
tan opzichta van da nttuuxlijka achtergrond. Da lo-
tingen van *'te vanuic da rjsctorhsl varan ataada
minder dan 10Z van da loxingsnora (40 kBq a" 1).
Da "Ar-loxing vaouit da pneuaatixche buixenpostaye-
taaen ia volgens baiakanint minder dan 4 TBq par
jaar. Da lotingen vanuit da vuil-vatertenlcs in hac
riool vertonen hat gebruikelijke patroon (aia tabel
v n ) . Da afvoar v u radioactief aatariaal naar hat
ECU ia vanald in tabal VIII.

2.6. Faraonaal

Door bat radalijk insavarkt xijn van da niauva mede-

werkers van da meet- an controlegroep van da SBD,

kon uordan overgegaan tot aan harindelingvan takan.

Elka atxalingicontrolauc ia nu balaat sat hat toe-

xicht op aan bapaalda vlaugal of afdaling van hat

IRI; daarnaaat haaft hij aan algemeen apecialla»,

xoala bij voorbeeld afvalverwerking, persoonsdosi-

aetrie of luchtaetivitaitacontrola.

Da aardar gaaignalaarda parikalan mat da aeeisten-

tia op elektronisch gabied vondan gaan oploaaing.
Hiardoor ia da SBD gaconfrontaard aat vaal atorin-
gan in da atralingaaaatapparatuur an H t aan atag-
natia van da lopanda ondarzoak- an ondarwijapxojac-
tan. Er ia grote behoefte aan een fyaiach-clektro-
niach stafmedewerker.

2.7. Voorliçhting_en_advisering

Verxcheidene adviaxen op het terrein van atralinga-

•eetapparatuur xijn door de SBD, net name door C.C.

Frietmin, aan parionen van buiten het Inatituut

gegeven. In een aantal gevallen ia doaiaatriicha

aaaiatantia verleend net behulp van tharaolualnai-

centiedoaiaMtare.

In juni 1976 baxocht dr. C E . Rarauaaan een IAEA

ajnpoaiun over "Advancei in radiation protection

aonitoring". Raïaufaen an Friataan namen daal aan

da verkxeamheden van veracheidene coaaiaaiax van de

Gexondheidaraad en de Interuniveraitaira Adviaa-

coarieeie Veiligheida- en Milieuwetgeving (IAVH).

In oktober 1977 en juni 1978 werd voor reapeetie-

velijk 12 en 15 medewerkere een korte veiligheida-

introductiecursua georganiseerd, die werd afgerond

met een prakticum. In deze cursus worden verschil-

lende aspecten van zowel de "conventionele" f's de

stralingsveiligheid behandeld.

Tabel VI: Uitnlagen personeelsdcisimetera IRI (kwartaaldosimeters)

Ptriodt Aantal
. drager*

Aantal uitalagtn per doaisgrotp (dosee in mrm)

0-30 - 1Ç0 101 - ZOO > 200

3de kwartaal 1977

4de kwartaal 1977

Uta kwartaal 1978

2de kwartaal 1978

157

133

168

167

143
122
145
161

14
II

23
6

Tabel VII: Per kwertaal uit de vuilwatertanks geloosde activiteit

(bovengrenzen)

Ptriodt

3de kwartaal 1977

4da kwartaal 1977

lata kwartaal 1978

2da kwartaal 1978

voïuoa

300

497

523

409

a

0.2

0.2

0.3

0.2

Aotivitait

e
5.6

8.7

11.2

7.3

(HBq)

Y

6.5

5.0

5.7

4.4

Tabel VIII: Heer het ECN afgevoerd

radioactief afval in de periode

juli 1977 - juni 1978

Aantal transporten: 1

Aard volume m'

vloeibaar, anorganisch 4

vloeibaar, organisch 0.3

vast 5.1

kadavers 0.2
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KEMA-IRI-ECH reactorfysica bijeenkomst, Petten,

15 november 1977.

Da adjoint Monte Carlo methode voor vermenigvuldigende systemen,

KEMA-IRI-ECN reactoïfysica bijeenkomst, Petten,

IS november 1977.

Bruikbaarheid van LVR-plutonium als nucleaire springstof,
ECN-KEMA-IRI reactorfysica bijeenkomst, Delft,
20 april 1978.

Reactorfysische berekeningen aan de gaskernreactor,
ECM-KEHA-IRI reactorfysica bijeenkomst,
Delft, 20 april 1978.

Bellen en neutronen,

ECK-KEMA-IRI reactorfysica bijeenkomst, Delft
2b ">pril 1978.
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V O O R D R A C H T E N

L.H. Casper*

CHEMIE

C.J.A. van den Hutr

H.W. Prim

C.J.A. van den Hanr

Z. Kolar

J.J.H, de Goeij

A.A. van Barncveld

H.M. Prins, F.L. Jonker

J.L. Hooijen

J.M. Warman

J.J.H, de Coeij

Measurement of defect properties with thermal helium deiorption
•pectronetry,
Ristf Nat. Lab., Aoskilde, Deneiurken,
27 juni 1973.

Results of a "Cu-loading test applied to patients with inherited

defect in their Cu-metabolism (Menke* disease),

3rd Int. Symp. on Trace Elements in Metabolism of Han and Animal,

Weihenstephan, 2S-29 juli 1977.

Cu-contcnt of the liver of young mice in relation to a defect in the
Cu-netabolism,

3rd Int. Symp. on Trace Elements in Metabolism of Han and Animal,

Wtihenstephan, 2S-29 juli 1977.

The oral <<(Cu-loading cost: applications and problems,

15th Int. Annual Meeting of the Soc. Nucl. Hed.,

Groningen, I3-16 september 1977.

Het gebruik van radioactieve tracers bij het onderzoek naar de opname,
verdeling en uitscheiding van chemische stoffen door aquatische organismen,
Landbouwhogeschool Vageningen, 5 oktober 1977.

Determination of chromium in biological materials via automated destructive

neutron activation analysis,

IAEA Research Coordination Heeting for the coordinated research program*

on comparative methods for the study of trace elements in human nutrition,

3 november 1977, Wenen, Oostenrijk

Enkele biochemische gevolgen van toediening van Zn aan de rat.

Wetenschappelijke vergadering Stichting Biologisch Onderzoek Nederland,

Rotterdam, 5 november 1977.

Biochemische achtergronden van de ziekte van Hcnkes bij muis respectievelijk
mens, Hetenschappelijke vergadering Stichting Biologisch Onderzoek Nederland,
Rotterdam, S november 1977.

De spoorelement status van rattelcver tijdens carcinogenese net S'-Me-DAB,
Wetenschappelijke vergadering Stichting Biologisch Onderzoek Nederland,
5 november 1977, Rotterdam.

Chemie en reactiekinetiek van elektronen en gaten in vloeibare kool-

waterstoffen, atralingschemie-dag KNCV, Delft,

16 december 1977.

Keutroncnactiveringsanalyte voor de bepaling van de elementaire sanen-

steiling van aerosolen,

Studiedag van da Studiegroep voor Aerosolen, Bond van Haterialenkennis,

II januari 1978, Eindhoven.



V O O R D R A C H T E N

A. Hucnel

J.P.H. Houtman

C.J.A. van den Kaaer

P.J.H. Xorthoven

J.H. Wanua

J.P.W. Boutaan

H. de Bruin

Stralingschenie op hst Interuniversitair Reactor Instituut te Delft,
Colloquium subfaculteit Scheikunde! RU te Leiden,
16 januari 1978.

Accelerator-based techniques for analysis of pollutants,
IAEA .Uvisory Group Meeting on accelerator-based techniques for the
analysis of pollutants in aan,
23-26 januari 1978, Wenen, Oostenrijk.

De physiologie van Cu,
"Leverclub" Vrije Universiteit,
AMserdam, 28 «pril 1978.

Conputer aspects of large scale routine instrumental activation analysis.
Conference on computers in activation analysis and gamma-ray spectroscopy,
Ksya(u«, 3 aai 1978.

The study of charge carriers in liquid and solid dielectrics using
•icrovaves,
Ecole Ffdfral Polytechniqus Lausanne (Zwitserland),
5 mei 1978.

Arsenic levels of human hair as an indicator for enviromental exposure:
a case history,
IAEA International Symposium on Nuclear Activation Techniques in the

life Sciences-,
22-26 nei 1978, Wenen, Oostenrijk.

Developments and applications of instrumental neutron activation analysis

at IRI.

Missouri University Research Reactor, 27 juni 1978

Laurence Livermore Laboratory , 30 juni 1978

Batelle Pacific Northwest Lab. , 7 juli 1978.

86



W E T E N S C H A P P E L I J K E R E I Z E N

SIRAUHCSFYSICA

P. Verkeek

J.J. van Loef

A.H. van der Kraan

J.J. van Loef

P.C.H. Gubbene,

A.H. van dar Kraan

L.A. de Graaf,
F. Verkerk,
A.A. van Heil

F.C.H. Gubbena,
A.H. van der Kraan,
V.H. Kraan,
J.J. van Loef,
H.Th. Rekvffldc,
F.J. van Schaik,
Chr. Steenbergen

A. Bouwman,
L.A. de Graaf,
P. Verkerk,
A.A. van Heil

A.H. van der Kraan

A.H. van der Kraan

L.A. de Graaf

Chr. Steenbergen

Chr. Steenbergen

J.J. van Loef

L.A. de Graaf,
J.J. van Loef,
Chr. Steenbergen,
P. Verkerk.
A.A. van Heil,

Microscopic structure and dynamics of liquids,
Zomerschool Aleria, 28 augustus - 10 september 1977.

International seminar Molecular phenomena connected with phase transitions,

Krakau, 30 augustus- 3 september 1977.

7th International Conference on HSssbauer spectroscopy,
Boekarest, S - 10 september 1977.

Bezoeken aan Instituten en Laboratoria in Hoskou, Leningrad en Kiev,
Vereniging voor Technische Fhysica, Afdeling der Technische Natuurkunde, Delft,
Rusland, 18 - 30 september 1977.

Microraösibsuerconferentie,

Groningen, 30 sipteabex 1977.

IAEA, International Symposium on Neutron Inelastic Scattering,

Venen, 17 - 2) oktober 1977.

FOM werkgemeenschap Vaste Stof,

Lunteren, 1 9 - 2 0 oktober 1977.

Verblijf Instituut von Laue-Langevin,
Grenoble, 3] oktober - 27 november 1977
(niet financiële steun van CNRS en ZWO).

Pischer-Tropsch dag,

Utrecht, 28 november 1977.

SON Werkgemeenschappen voor Katalyse en Chemie van de Vaste Stof,

Lunteren, 1 2 - 1 3 januari 1978.

Landelijke discussie over onderzoek aan metaalhydride systemen.
Petten, 10 januari 1978.

Gordon Research Conference on Orientational Disorder in Crystals,

Santa Barbara, 9 - 1 3 januari 1978.

Institute for Materials Research, National Bureau of Standards,
Gaithcrsburg, 1 6 - 3 0 januari 1978.

Departement Natuurkunde, Katholieke Universiteit,

Leuven, 13 - 14 februari 1978.

NKV voorjaarsvergadering,

Utrecht, 30 - 31 naart 1978.
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W E T E N S C H A P P E L I J K E R E I Z E N

J.J. van Loef

f.J. van Schaik,
J.J. van Loef,
M.Ib. Xakveldt

Chr. Steenbergen,
A.A. van Hall

B. Fredrllua,

L.A. da Graaf,

M.Th. Kekveldt

Afdaling dar Tachaiacha Natuurkunde, Tachniieha Hogaachool,

Philips Natuurkundig Laboratoriua,

Eindhoven, 20 - 21 april 1978.

Xnteraag. Conference,

Floranca, 9 - 12 »ei 1978.

Incarnational Saainar on Neutron Scattering,

Kol, 10 awi 1978.

Ondarzoak vaata itof an vloeistof nat behulp van neutronen,

ZCH-tkl curaus,
fatten, 23 - 26 aai 1978.

MACTORmiCA

L.H. Caspars

A. van Vaan

H. van Daa

J.E. Baogenboom,
E.B.J. Klciss,
P.F.A. de Leege

H. van Daa,

G.C. van Ditert

U. van Ota,
J.E. Hoogenbooa,
E.B.J. Klei»,
F. de Kruijf,
P.F.A. de teege,
G.C. van Uitert

L.H. Caipera,
«.F.H.M, van Heugten,
A. van Veen

L.H. Caapcrs

Proaotieceaaissie J. Roggen,

Kath. Univariiteit van Leuven,

8 aeptembar 1977.

7th International Vacuua Congraea and 3rd International Conference on

Solid Surfacca,

Henen, 1 2 - 1 6 septeaber 1977.

National Research Council of Canada,

Ottawa, 1 5 - 1 6 sapteaber 1977.

Aaee-II coûtaijn voor opalag van radioactief afval,
1 9 - 2 0 aepteaber 1977.

2ud Specialist*' Heeting on Reactor Noise (SHORH-II),

Gatlinburg, Tenn. (USA), 19 - 23 september 1977.

ECH-KEHA-tRl bijcenkOBSten,

15 november 1977 en 20 april 1978.

Contactdag stralingsschada in metalen,

Antwerpen, 17 naart 1978.

Ris*' Hat. Lab., Roskilde, Oeneasrkan en Tecnn. Univ. van Kopenhagen,
27/28 juni 1978.

STRALIMOSCHEHIE

A. Huaawl,
C.A.H, van den Ende

J.H. Haman

Euchca conference on ion-aolecule inte-ractiona in non-aqueoua aedia,

Leuven, België, 10 - 12 aei 1978.

Ecol« Ffdëral Polytechnique Lausanne (Zwitserland),.

4 en 5 aei 1978.
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W E T E N S C H A P P E L I J K E R E I Z E N

RADIOCHEHIE

Z. Kolar

C.J.A. van den Hamer

Z. Kalar

J.J.K. de Goeij

J.J.H, di Goeij

J.P.H. Houtman

Z. Kolar

J.J.H, de Goeij

P.J.H. Korthoven

Z. Kolar

Z. Kolar

Th.G. Aalberst
J.J.H, de Goeij,
J.P.W. Houtaan
F.S. Tjioe

Particle Size Analysis Conference,
University of Salford,
Salford, U.K., 12 - IS september 1977

ISth International Annual Meeting of the Society of Nuclear Medicine,'

Groningen, I 3 - I 6 september 1977.

2nd International Symposium on Aquatic Pollutants,
Noordvijkerhout, 27 september 1977.

IAEA Consultant's Meeting ou the use of hair in investigations of
contamination of man with environmental pollutants,
Wsnan, Oostenrijk, 29 - 30 september 1977.

IAEA Research Coordination Heating for the coordinated reicarch prograsme

on comparative methods for the study of trace elements in husan nutrition.

Hanen, Oostenrijk, 2 - 4 november 1977.

ÏAEA Advisory Group Heeting on accelerator-based techniques for the

analysis of pollutants in msn,

Uenen, Oostenrijk, 23 - 26 januari 1973.

19de Federatieve vergadering van de medisch wetenschappelijke verenigingen,
Microsjraposium: "Compartiaentenanalyse in medisch-biologisch onderzoek",
Rotterdam, 30 maart 1978.

Vergadering Conaunautair Referentie Bureau van de Commissie van Europese
Gemeenschappen,
Brussel, België, 11 april 1978.

Conference on Computers in Activation Analysis and Gamma-Ray Spectroscopy,

Kayaguez, Puerto Rico, 30 april - 4 mei 1978.

Eduar<° Zintl-Institut (prof.dr. K.H. Lieser), Technische Hochschule,
Darmstadt, BRD, 17 - 18 mei 1978.

First International Symposium on Radiopharmacology,
lansbruck, 21 - 24 nni 1978.

IAEA International Symposium on Nuclear Activation Techniques in the
Life Sciences,

Henen, Oostenrijk, 22 - 26 oei 1978.



W E T E N S C H A P P E L I J K E R E I Z E N

H. da Bruin

C.J.A. van den Hamer,

H.W. Prins

A.M.W. vin der Meer

REACTOHBEDRIJFSGROEP

S. van der Veen

I.J. Scigter

S. van der Veen

J.tf. de Vries

Reis langs een zestiental wetenschappelijke instituten in d*

Verenigde Staten, 23 - 12 juni 1978.

De volgende laboratoria verden bezocht:

Research Laboratory of the Metropolitan Museum, Hew York

Chemistry Department of Brookhaven National Laboratory, Brookhaven

Analytical Chenistry Centre, National Bureau of Standards, Washington .

U.S. Geological Survey, Reston

Chenistry Department, University of Maryland

Medical School, Vanderbilt University, Naahville

Chenistry Division, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge

Oak Ridge Associated Universities, Oak Ridge

Chenistry Dspartoent, Iowa State University, Anes

Missouri University Research Reactor, Columbia

Missouri University Environmental Trace Substances Research Centre, Columbia

Nuclear Chemistry Division, Lawrence Berkeley Laboratory, Livsrmore

Cheeistry Department, Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley

U.C. Radiological Imaging Laboratory, San Francisco

Pullman Radiation Centre, Washington Stse University, Pullman

Physical Methods Division, Battalia Pacific Northwest Laboratories, Richland

3rd International Symposium on Trace Element Metabolism in Man and

Aniaals,

Weihenstephan, BRD, 25 - 29 juli 1977.

Cursus "Atonaire-Absorptie Spectrometrie" georganiseerd door de Stichting

Voortgezette Opleiding en Vorming van Laboratoriummedewerkers,

9 - 1 1 augustus 1978.

Leergang risicobeheersing en instrumentele beveiligingssystemen in de

procesindustrie, KIVI en NIRIA,

Amsterdam, 27 - 28 september 1977.

Leergang Moderne Elektronische Meetsystemen, Technische Hogeschool Delft,

Afdeling der Elektrotechniek,

Delft, 12 - 13 januari 1978.

ESA-conferentie over US export criteria betreffende hoogverrijkte splijtstof,

Brussel, 10 april 1978.

International Symposium on Nuclear Power Plant Control and Instrumentation,

IAEA,

Cannes, 26 - 28 april 1978.
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INTERUNIVERSITAIRE SAMENWERKT
IRI 1977-1978

Aantal personm (IRI-personeel, gag&arsMdenten)
voor deelnemende instellingen o.a^umgegenm/lffdie in

* f = minder dan 0,5pers. A

• —5 pers.
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S A M E N W E R K I N G

In het navolgende overzicht vordt de «menwerking net andere instituten op het gebied van wetenschappelijk

onderzoek tot uitdrukking gebracht in aanjaren, net 0.1 nanjaar als minimum.

Onderwerp Relatie

ing aan vloeibaar neopenta«n.

AI-OS. Quasi-elastische neutronenver-

strooiing aan vast ethaan.

Al-06. Neutronendepolarisatie in nik-

kel en een Ni-Pt legering.

Al-07. Karakterisering katalysatoren

met behulp van mossbauereffeet.

Al-08. Mossbauereffect in organo-tin-

verbindingen.

Al-09. Hössbauereffect in transferring

AI-10. Mossbauereffect in CU(FI;,G«,SJ.

Al-1I. Eendimensionale magnetische

systemen.

2. mtt niet-daalnemende instellingen

de Afdeling der Technische Natuurkunde.

TH Delft

Van der Vaals Laboratorium, GU

Amsterdam

Natuurkundig Laboratorium, GU

Amsterdam

Afdeling der Scheikundige

Technologie, TH Eindhoven

Organisch-Chcmisch Instituut TNO,

Utrecht

Erasmus Universiteit Rotterdam

Afdeling der Scheikundige Technologie,

TH Delft

Afdeling der Scheikundige Technologie,

TH Delft

Institut von Laue-Langevin GrenobleA2-01. Drukafhankelijkheid dynanisclie

structuurfactor in vloeibaar

argon.

A2-02. Inelastische neutronenverstruoi- Nacional Bureau of Standards Washington

ing aan (CH,)2SnF2.

FOM Werkgemeenschap Vaste Stof

Globale inzet

in aanjaren

IRI Gaaten

A. STRAHMGSFïSICA

1. nat daalnemende inatallingen

AI-OI. ?laatsg«voelige niutronand«t«ctie. Vakgroep Experimentele Kernfysica van 0.1 0.3

de Afdeling der Technische Natuurkunde,

TH Delft

Al-02. Inelastische-neutronanveratrooi- Kanerlingh Onnea Laboratorium, HU 0.3 0.3

ing aan NH<,ZnFi. Leiden en ECN

Al-03. Intlmitiache neutronenversvrooi- Vakgroep Magnetische Resonantie van O.2

ing aan benzeenderivaten. de Afdeling der Technische Natuurkunde,

TH Delft

Al-04. Inelastische neutronenverstrooi- Vakgroep Theoretische Natuurkunde van 0.1

0.2

0.3

A2-03. Dynamische neutronendepolari-

satie.

A2-M. Neutronendepolarisatie in een

granaat-éenkristal.

Philips Natuurkundig Laboratorium,

Eindhoven

Ö.2

0.6 0.1

0.2 0.1

0.3 1.0*

0.2

Tekst

15

15

15

16

18

22

22

22

22

22

13

15

10 (18)

19

Medewerker in dienst van FOM



S A M E N W E R K I N G

Onderwerp

A2-05. Mossbauereffect in ijzer-zeld-
zame aarde interaetallische
verbindingen.

A2-06. Onwikkeling DMA sealers in

combinatie net microprocessors.

B. REAC1ORFVSICA

BI-01. Ruis in kolMnd-wsterreactoren.

BI-02. SplijtstoEopslagrtlt.

11-03. Gasktrnraactor.

EI«04. ïteüuabiading sas d i s l sca t i» .

BI-05. Xenon-vacaturecooplexen in
aFe, U en Ho.

BI-06. Edalgassen in mecalen.

BI-07. Heerstandsherstel gedrag in

helium-gedopeerde metalen.

B1-0B. Transport en binding van
edelgassen in metilen,

Bl-09. Bepaling inplancacieprofielen

van gassen.

C. STRALINCSCHEHIE

Cl-01. Reactie e" met DNA,

ladingsmigratie ia ijs, DNA.

Cl-02* Stralingschemie anisool, trans-
dubbele binding, spectra posi-
tieve ionen, instrumentatie.

CI-O3. Diverse bestralingen.

Relatie

Philips Natuurkundig Laboratorium,
Eindhoven

INCAA, Apeldoorn

GXH, Dodewaard
KEKA, Arnhem

RDH, Rottcrdan
KEMA, Arnhen

TOH-instituut voor Atoom- en Holecuul-

fysica, Amaterdan

SU Sroningen

RU Groningen

Katholieke Universiteit Leuven

(België)

Tussanafdeling der Hetaalkunda,
TB Delft

SCK, Hol (België)

National Research Council,

Canada

RU Utrecht

Vakgroep Biofysica,

VU Amsterdam

Vakgroep Organische Chemie,

RU Leiden

Diverse universiteiten en

instituten

Globale inzet Tekst

in manjaren

IRI Gasten

1.8

0.2

0.1 0.1

0.1 0.2

0.2

I.S

0.2

0.3

0.1

0.1

0.1

20

26

30

37

37

36

35

35

36

33

33

«3

D. RAPIOCHEHIE

1. Radiochemisch» scheidingen

Dt-01. Bepaling van chrooti in extra

lage concentraties
IAEA, Wenen 0.4 48
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Onderwerp

3. Neutronen

D3-O1. Analytische vergelijkings-

ooderzgekingen.

D3-02. Certificatie van toxische

elementen.

D3-03. Biergist analyse.

D3-04. Chroomv«rliezen bij analy-

tische werkwijzen.

D3-OS. Spoorelemcnten in haar.

03-06. Spoorelementen in relatii

tot hart- en vaatziekten.

D3-07. Spoorelementengedrag in lever

bij carcinogeneae.

D3-08. Spoorelementen in plasma en

weefsel.

D3-09. Cu/Zn-analyse in leverbiopten.

D3-I0. Contaminatie leverbiopten.

D3-11. Analyse Hg in huid en haar.

D3-I2. Lekkage Hg tijdens amalgaam-

bereiding.

D3-I3. Mangaan in rattenvoer.

D3-14. Spoorelementen in nierstenen.

D3-I5. Spoorelementen in haar van

huisdieren.

D3-16. Herkomst van sedimenten.

D3-I7. Stratigrafiseh onderzoek.

03-IS. Geogenetisch onderzoek.

D3-I9. Spoorelementen in sedimenten

en gesteenten.

D3-20. Spoorelementen in l.-iterieten,

concentraten en «dal.

D3-2I. Spoareleaenten in grond en

rioolslib.

Relatie

IAEA, Wenen

EEG

HBS/IAEA, Wenen

IAEA, Henen

IAEA, Wenen

Ministerie van Volksgezondheid

an Milieuhygiëne

Academisch Ziekenhuis,

Rotterdam

Academisch Ziekenhuis, Utrecht

Academisch Ziekenhuis, Rotterdam

Academisch Ziekenhuis, Utrecht

Academisch Ziekenhuis, Rotterdam

Academisch Ziekenhuis, Rotterdam

Academisch Ziekenhuis, Rotterdam

Tandarts te Zeist

Faculteit der Ceneeskunde,

KU Nijmegen

Vakgroep Fysische Chemie, Afdeling

de. Scheikundige Technologie,

TH Eindhoven

Kliniek voor Kleine Huisdieren,

RU Utrecht

Instituut voor Bodemvruchtbaarheid,

Haran

Instituut voor Fysische Geografie en

Bodemkunde, Amsterdam

Geologisch Instituut, GU Amsterdam

Instituut voor Geologie en Mineralogie,

Leiden

Afdeling der Mijnbouwkunde,

TH Delft

Provinciale Waterstaat, Zuid-Holland

Globale inzet

in manjaren

IRI Gasten

0.2

0.2

0.4

0.2

0.1

2.2

0.7

0.2

0.2

0.1

0.1

0.1

0.2

0.1

0.3

0.1

0.2

0.1

0.2

0.4

Tekst

48

48

48

48

49

49

50

50

50,51

51

51

51

51

51

51

SI

51

51

51

52
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S A M E N W E R K I N G

Onderwerp

D3-22. Luchtscof

D3-23. Intercomparisons.

D3-24. Spooreleaenten in vuursteen.

D3-25. Al en Co in katalysator-

dceltjec.

03-26. Wolfraam in afvalwater.

03-27. Monsters van diverts hetkoait.

D3-28. Spoorelementen in Si en
»rafiot.

1. RadioJeotoovtoapaninGtn

D4-01. Groeikinecick van BaSo»

D4-02. Oploskinetiek van BaSoi,

D4-03. Aangroei van gipskristallen.

D4-0*. Uitwisseling van Al3+-ionen

tussen de oplossing en y-

AljO,

D4-05. Diffusiecoëfficiënten van

laag-noleculaire stoffen in

celluloseacetaatmeabrantn.

M-06. Transport van ionen in tand-
glazuur en hydroxylapatiat•

»-07. Interactie van aonofluoro-

fosfaat met hydroxylapatiet.

D4-08. Adsorptie van ""ic-Sn-EHDP-
conplexen aan hydroxylapatiat.

D4-09. Menging vaste-stofdeeltje* in

gefluïdiseerde bedden.

M-IO. Extractie nikkel uit waterige
oplossingen.

Relatie

Vakgroep luchtverontreiniging,

LH Vageningen

IAEA, Kenen; Bundesanstalt für

Gewaaserkumle, Koblenz; WACOM

Inatituut voor Prehistorie, Leiden;
Afdeling der Technische Natuurkunde,
TH Delft; British Huseua, Londen;
Inparial School of Hining, Londen

TH Eindhoven

TH Delft

TH Delft

Fyaisch Laboratoriua, KU Nijmegen

Vakgroep Algemene Scheikunde,

TH Delft

Vakgroep Algemene Scheikunde,

TH Delft

Vakgroep Algemene Scheikunde,
TH Delft

Globale inzet Tekst

in aanjaTen

IRI Gasten

0.I 0.5

ü.l

O.l

0.1

0.2

0.3 0.3

0.S 0.2

0.2 0.2

Afdeling der Scheikundige Technologie, 0.1 0.7

TH Delft

Vr'groep Chemische Technologie, <0.1 0.2

TB Delft

Laboratorium voor Materia Technica, 0.1
RU Groningen

Laboratorium voor Hateria Technica, 0.1 0.5
RU Groningen; Afdeling der Scheikundige
Technologie, TH Delft

Afdeling voor Radiotherapie en 0.2 0.3
Nucléaire Geneeskunde, KU Nijmegen

Vakgroep Proceskunde, TH Twente <0.1

TH Eindhoven <0.l <0.l

52

52

52

52

52

52

52

53

53

53

53

55

55

55

5S

56
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Onderwerp

D4-I I. Opname, weefselverdeling,
excretie en toxiciteic V U L CC
bij forellen.

D4-I2. Bestralingen diverse materialen.

04-13. Bereiding van "

04-14. Bareidinf aSasbiuarbronntn,

D4-IS. Radioactief ntrlien van larven.

S. Vualeairt biottaknitk

D5-0I. Invloed narcoiemiddalcn op de

•nelheid van verwerken van

asialoceruplasmine door de

lever van de rat.

Dr-02. l2WTe-telluriet voor tumor-

localisatie.

D5-03. Parameter Zo-status

D5-O4,

D5-O5.

Zn-stofuisseling in geval van
ziekte van Wilson.

Afwijkende Cu-stofvisieling bij

ziekte van Henkes

D5-O6. '*Cu-opname in fibroblasten in

Menkes-patiënten.

D5-07. Ziekte van Henkest een bijzonder

geval.

05-08. Cu-stofwisseling bij patiënten
met primaire biliaire cirrhose.

D5-09. Hetaalstofwisseling bij maag-

daraproblenen.

D5-10. Resorptie sfeerelementen uit

asag-darakanaal suis.

D5-11. Spoorelenentgeholta en meta-

bolism in de lever van de rat

als gevolg van chemische induc-

tie van een tumor in dit orgaan.

D5-I2. Accumulatie van metalen in

weefsels ten gevolge van corro-

sie van netaalinplantaten.

Relatie

Vakgroep Toxicologie,
LH Uageningen

TH Eindhoven

Laboratorium voor Hateria Technica,
RU Groningen; Afdeling der Schei-
kundige Technologie, TH Oalft

Kaaerlingh Onnei Laboratorium,
RU Leiden

Afdeling Zoölogie, LH Vageningen

Instituut voor Nucleaire Geneeskunde,
Academisch Ziekenhuis, Utrecht

Afdeling voor Radiother. en Nucl.
Geneeskunde, KU Nijmegen

Afdeling Gastro-Enterologie,

Academisch Ziekenhuis, Leiden

Afdeling neurologie, Academisch

Ziekenhuis, Utrecht

Afdeling Kinderneurologie,

Academisch Ziekenhuis, Utrecht

Afdeling der Scheikundige Technologie,
Th Delft

Afdeling Kinderneurologie,

Academisch Ziekenhuis, Utrecht

Afdeling Gastro-Enterologie,
Academisch Ziekenhuis, Leiden

Instituut voor Nucleaire Geneeskunde,

Academisch Ziekenhuis, Utrecht

Ministerie van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne

Afdeling Celbiologie,

EU Rotterdam

Afdeling der Orthopaedic, Afdeling

der Dermatologie, KU Nijmegen

Globale inzet

in aanjaren

IRI Gasten

0.1

Tekst

o.:
0.7 0.2

0.1

0.1

<0.1

0.2

0.2

0.2

1

I

0.2

0.2

0.8

0.8

56

57

57

57

58

58

58

58

59

59

60

60

61

61

61

61
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Onderwerp

D5-13. Cu-belastingstest.

D5-I4. Bepaling Cu aan albuaine

D5-15. Totaal lichaaa autoradiogra-

fie: van hele suizen;

van kattenier

D5-I6. Röntgcnfluorescsntie in

de Geneeskunde

05-17. Hlttologiich preparaat

rattevaefsel

E. STRALINGSHYSIËHE EH DOSIMETRIE

El—01. Saaenhang tussen natuur-

lijke luchtactiviteit en atmos-

ferische parameters•

El-02. Heetsysteeai voor gepulste

röntgenstraling.

EI-03. Fatiëncdosis ten gevolge van

de medische röntgendiagnostiek,

E1-04. Bepaling oagevingsdoses van
181I-patiënten

Relatie

Diverse ziekenhuizen

Vakgroep Biochenie,

RU Leiden

Radio Therapeutisch Instituut,

Rotterdam;

Isotopen Laboratorium, Ziekenhuis

Stadsvaten, En'ichede

Instituut voor Nucleaire Geneeskunde,

RU Utrecht

Swammerd» Instituut, Aasterdaa

IC-TNO

FOM-Instituut, Amsterdam

Academisch Ziekenhuis, Utrecht;

RU Utrecht; Hin. v. Volksgezondheid

en Milieuhygiëne

Ziekenhuis Leijenburg,

Oen Haag

Globale omzet Tekst

in nanjaren

IRI Gasten

0.1 62

0.5 62

63

0.1 0.1 62

63

64

0.5 64

0.5 O.S 64

64
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Overzicht van de samenwerking per deelnemende instel l ing

Dttlnmenda instelling Referentie

RU leiden

RU Groningen

MI Utrecht

EU Rotterdam

GU Amsterdam

KU Nijmegen

VU Aascerdia

TH Delft

TH Eindhoven

TH Tuente

LH Wageningen

ECN

TNO

ISCO

FOM

AI-02, CI-02, D3-I9, D3-24, D4-14, D5-03, D5-08, D5-I4

SI-04 , BI-OS, D4-06, DU-07, 04-13

Bl-09 , D3-08, D3-09, D3-IS, 0 5 - 0 1 , 05 -04 , D5-05, D5-07, D5-09, D5-16, EI-03

A l - 0 9 , 03 -07 , D3-0B, 03 -09 , D3-I0, 0 3 - 1 1 , D5-U

Al-05, Al-06, 03-18

03-13, D3-28, D4-08, DS-02, D5-I2

CI-01

AI-OI, Al-03, Al-W, AI-IO, A l - l t , Bl-06, D3-2O, 03-24, D3-26, 03-27, D4-0I,

D4-02, D4-03, 04-04, D4-0S. D4-07, 04-13, D5-06

AI-07, 03-14, D3-25, D4-I0, 04-12

D4-09

03-22, D4-II, D4-I5

AI-02

AI-08, EI-01

A2-03, BI-13, El-02
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OUDSBWIJS

Curiu* Instelling» Aantal Globale inzet

cursisten 1KÏ in manjaren

CHEMIE

"RsJioisotopentechnieken in de Nucle-

aire Cenaeskunde

a. basiscursus radio-activiteit

(3 vektn)

b. tracerkinetiek (3 dagen)

Introductiecursus (2 dagen,

3x gegeven)

Nucleaire Heet- en Analyienethoden

(10 middagen, Sx gegeven)

Radioisotopcntechnieken in de

Biacheaie

(2 veken, 2x gegeven)

Stralingshygiëne en Dosinetrie

<4 halve dagen praktijk, 2x gegeven)

17de cursus "Stralenbescberming"

(S halve dagen prakticum, 3x gegeven)

J.A. Cohen Instituut voor Radio-

pathologie en Stralenbescheroing

te Leiden

Technische Hogeschool Delft

afdeling der Scheikundig*

TeehnologU

7

27

1.0

0.4

Voornaaelijk Technische Hoge-

school Delft, afdeling der

Scheikundige Technologie

Voor Hoger Beroeps Onderwijs

Van Leeuuenhoek Instituut voor

opleiding van assisterend labo-

ratoriumpersoneel te D*il!t

diverse

J.A. Cohen Instituut voor Sidio-

pathologie en Stralenbescherning

te Leiden

Applicatiecursus "Ioniserende Straling" HTS Rotterda

(2 halve dagen prakticum, 2x gegeven)

B-cursus "Stralenbescherning"

(3 dagen prakticum)

SI8A1-ISGSHYCI6ME ES DOSIHETRIE

Stralingsbescherming IRI najasr 1977

(3 dagen voorcursus -*• 19} dag cursus)

Stralingsbescherming IRI voorjaar 1978

(3 dagen voorcurius + 21 dagen cursus)

17de cursus "Stralenbescheroing IP.""

(15 halve dagen)

J.A. Cohen Instituut voor Radio-

pathologie en Stralenbescheming

Ce Leiden

diverse

diverse

J.A. Cohen Instituut voor Radio-

pathologie en Stralenbescherning

ti" Leiden

63

14

Applicatiecursus "Ioniserende Straling" HTS Rotterdam

(2 dagen prakticum + 1 college)

33

30

34

14

1.4

0.7

0.5

0.3

0.1

0.1

0.5

0.1
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Instellingen Aantal Globale inzet
cursisten 1RI in manjaxen

B-cunuj (niveau-II) 1978 J.A. Cohen Instituut voor Radio- 10
(10 dagen praktiruo, diverse colleges pathologie en Stralenbescheraing
en instructie») te Leiden

: ,-r

100
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