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Styrets beretning
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Fig. 1. Statstilskudd fordelt på virksomheter 1972-1979 i %
1972 1974 1976 1978 1979
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Utviklingen i 1979 har på mange måter bekreftet at
Instituttet nå har funnet sin nye form, med en utvidet
fagprofil, etter at kjernekraftarbeidet over år er blitt
redusert i omfang og erstattet av andre oppgaver. For
instituttets ansatte og ledelse har Olje- og
energidepartementets melding nr. 69 (1978-79) med
forslag til ny formålsparagraf og nytt navn for Instituttet,
og beskrivelse av Instituttets fremtidige rolle som
energiinstitutt, vært av vesentlig betydning i denne
sammenheng. Instituttets nye navn vil (i 1980) bli
«Institutt for energiteknikk», og formålsparagrafen
endres til: «Instituttets formål er å drive forskning,
utvikling, analyser, m.v. på energiområdet, herunder
atomenergiområdet, samt på andre områder der
Instituttets kompetanse særlig egner seg.» Styret tar
Departementets initiativ som en bekreftelse på at
den utvikling som har funnet sted, og som er illustrert i
Fig. 1, bør fortsette.

Faglig virksomhet
Instituttet har i dag en betydelig del av sin forsknings- og
utviklingsinnsats på energifeltet. Den samlede
energirettede virksomhet la således i 1979 beslag på
nærmere 50% av bevilgningene.
Den ikke-nukleære delen av arbeidet har omfattet
energisystemstudier og oppgaver i tilknytning til
energiøkonomisering, nye energiteknologier og
petroleumsteknologi. Instituttet har i løpet av de siste
3-4 år etablert en serie prosjekter innen disse
arbeidsfeltene, og denne virksomheten er i jevn vekst.
Innen petroleumsteknologi har veksten vært spesielt
markant og oppmuntrende.
Sentrale oppgaver har vært arbeidet med en
energimodell for Norge, benyttet av
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«Energiprognoseutvalget» for prognosestudier,
koordineringen av et nasjonalt vindenergiprogram,
utvikling av mer effektive solfangere, vurdering av
mulighetene for utnyttelse av industriell spillvarme på
landsbasis, og regional energiplanlegging. Innen
petroleumsteknologi har det vært lagt spesiell vekt på
utviklingen av 2- og 3-dimensjonale 3-fase black-oil
reservoar-modeller, og system for behandling av
reservoarbeskrivende data.
Til tross for en sterk reduksjon av omfanget gjennom en
årrekke, representerer kjernekraften fortsatt et betydelig
innslag i Instituttets energiarbeid.
Kjernekraftvirksomheten er i dag konsentrert om denne
energiformens sikkerhets- og miljøegenskaper, med et
tyngdepunkt i Haldenprosjektets brensels- og
sikkerhetsarbeid. Dette er i betydelig omfang finansiert
ved inntekter fra utenlandske oppdragsgivere. Halden-
prosjektet startet i 1979 opp et nytt tre-års internasjonalt
forskningsprogram, det 8. i rekken siden den
internasjonale driften ble etablert i 1958.
Kjernekraftarbeidet på Kjeller har omfattet mer teoretisk
betonte sikkerhets- og miljøanalyser, samt teoretiske og
eksperimentelle avfallsstudier.
Virksomheten utenfor det egentlige energifeltet har
omfattet en betydelig innsats innen prosessteknologi,
med hovedvekt på prosessutvikling, matematisk
simulering og styring og datateknikk, prosjekter
innen miljø- og ressursteknologi, der arbeidet er
basert på Instituttets spesielle kompetanse innen kjemisk
analyse, renseteknologi og isotopteknikk, og sist, men
ikke minst vel etablert aktivitet innen de reaktorbaserte
arbeidsfeltene isotopforsyning og neutronfysikk.
Innen prosessteknologi har de sentrale oppgavene vært
Anortal-prosjektet, med utvikling av en prosess for
fremstilling av aluminiumoksyd basert på norske



Fig. 2. Stab fordelt etter stilling Stilling Antall
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Fig. 3. Stab fordelt på sektorene Sektor Antall

Forvaltning og vern

•• Haldenprosjektet

• Materialteknologi

Energi- og systemteknologi

Isotop og kjemi

113

189

44,5

79

93,5

21,6

36,3

8,6

15,5

18,0

råstoffer, arbeidet med matematiske
simuleringsmodeller for støping og
aluminiumelektrolyse, utvikling av datamaskinbaserte
systemer for overvåking og behandling av prosessdata,
og forskjellige utviklingskontrakter for norsk
datamaskinindustri. Også innen prosess-styring og
datateknikk har utviklingen, spesielt ved
Haldenprosjektet, bekreftet at Instituttet har betydelige
vekstmuligheter.
Den samlede årsomsetning av produkter og tjenester fra
isotoplaboratoriene var i 1979 over 10 millioner kroner.
De fleste leveranser av radioaktive preparater har som i
tidligere år gått til sykehus og medisinsk-biologiske
forskningslaboratorier. Etter ombygging tilfredsstiller
isotoplaboratoriene nå de internasjonale krav som stilles
til produksjon og kontroll av radiofarmaka.
Valget av nye arbeidsoppgaver er i det vesentlige

bestemt av den kompetanse Instituttet har bygget opp
gjennom sin kjernekraftvirksomhet. Dette har ført til al i
mange tilfeller er kjernekraftvirksomhet og annen
forskning og utvikling to sider av virksomheten i
integrerte fagmiljøer, der det ene i dag er en forutsetning
for det andre.

Personell
Instituttet hadde ved utgangen av året 519 ansatte
fordelt med 330 ved hovedlaboratoriene på Kjeller og
189 ved Haldenprosjektet. En del av personellet har
deltidsstillinger. Regner man disse stillingene om til
heltidsstillinger, blir det samlede antall slike stillinger
490. Av de ansatte hadde 125 utdannelse fra universitet
eller høyskole. Fig. 2 viser hvorledes staben fordeler seg
etter stilling. Fig. 3 viser hvorledes staben er fordelt på
fagsektorene.
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Fig. 4. Aldersprofilen for instituttets ansatte
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5% av den samlede stab og 2,5% av gruppen med
universitets- eller høgskoleutdannelse har sluttet i løpet
av året. Personelltilgangen har vært 6% for den samlede
stab og 9% for gruppen med universitets- eller
høgskoleutdannelse. Sykefraværet har vært 5,8% regnet
for hele året med et maksimum på 6,7% i I. kvartal og et
minimum på 4,9% i 2. kvartal. Fig. 4 viser aldersprofilen
for Instituttets ansatte.
Sammenlignet med andre norske institutter som
arbeider innen teknisk forskning, har Instituttet en
forholdsvis liten andel universitets- og høgskoleutdannet
personale, ca. 24%. 1 NTNFs system er den
gjennomsnittlige andel av slikt personale ca. 40%. På den
annen side har Instituttet en stor andel ingeniører og
teknikere, ca. 37% mot ca. 25% i NTNF systemet.
Stabsfordelingen skyldes særlig at av Instituttets ansatte
er et betydelig antall knyttet til omfattende

driftsfunksjoner, bl.a. ved to reaktorer og
isotoplaboratoriene. Annet personale utgjør ca. 38% som
er på linje med NTNFs gjennomsnitt.

Fig. 5. Inntekter fordelt på hovedkilder Gruppe Mkr
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Fig. 6. Utgifter fordelt på sektorene Sektor Mkr
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Fig. 7. Oppdragsinntekter fordelt på sektorene Sektor
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Økonomi
Instituttets samlede inntekter var i 1979 ca. 116 Mkr.
Som det fremgår av Fig. Sble 50 Mkr bevilget over
statsbudsjettet, mens resten, 66 Mkr eller ca. 57% ble
skaftet til veie gjennom oppdragsinntekter, salg av
isotoper og bestrålingstjenester, og tilskudd fra de
utenlandske deltakerne i Haldenprosjektet. Fig. 6 viser
hvorledes de samlede utgifter fordeler seg på
fagsektorene. Fig. 7 viser tilsvarende hvorledes
inntektene fordeler seg.
Det samlede statstilskudd til virksomhetene på Kjeller og
i Halden var lavere i 1979 enn i 1378,50 Mkr mot 51
Mkr. Takket være en markant satsing på øking av
oppdragsvirksomheten utviklet den økonomiske
situasjon seg likevel tilfredsstillende.
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Fig. 8. Inntektsutviklingen på Kjeller, 1974-80
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30.335 16.251 46.586 35
31.800 17.055 48.855 35
33.026 22.466 55.492 40
38.950 27.550 66.500 41
43.000 28.997 72.007 40
39.000 33.403 72.403 46
39.600 39.035 78.635 50

| Statstilskudd

[Egne inntekter

9. Inntektsutviklingen i Halden, 1974-80
Stats- Egne Sum Egne

tilskudd inn- inn-
tekter tekter

Mkr Mkr Mkr %
6.70 19.33 26.03 74
4.60 20.31 24.91 81
8.15 20.23 28.38 71
8.15 29.08 37.23 78
8.00 26.65 34.65 77

11.00 33.45 44.45 75
11.80 35.00 46.80 75

Statstilskudd

Egne inntekter

På Kjeller utgjorde oppdragsinntektene i 1979 ca. 46% av
det totale budsjett. Dette er resultatet av en jevn øking
siden midten av 70-årene, da inntektene bidro med 35%
av totalbudsjettet. Denne utviklingen er vist i Fig. 8.
I Halden utgjorde oppdragsinntekter og bidrag fra
prosjektdeltakerne 75% av totalbudsjettet. Utviklingen i
Halden siden 1974 er vist i Fig. 9.

Sikkerhets- og vernearbeid
Sikkerhetsutvalget, som er rådgivende organ for
administrerende direktør i alle sikkerhetsmessige
spørsmål, har som i tidligere år fått seg forelagt og
behandlet alle sikkerhetsmessige sider ved driften av
Instituttets reaktorer og anlegg.
Sikkerhetsutvalget har tre underutvalg, ett for nukleær
virksomhet i Halden, ett for nukleær virksomhet på
Kjeller og ett for industriell virksomhet på Kjeller.
8

Av spesielle oppgaver som er blitt gjennomført, er en
ajourføring av eksisterende beredskapsplaner, som nå er
brakt i samsvar med organisasjonsplanen for
redningstjenesten i Norge. Det er i løpet av året
gjennomført tiltak for å bedre brannsikringen ved ulike
anlegg. Enn videre er det i overensstemmelse med
anbefalinger fra Det internasjonale atomenergibyrå
(IAEA) truffet tiltak for å bedre den fysiske beskyttelse
av Instituttets områder og bygninger.
Arbeidsmiljøutvalgene som er et rådgivende og
besluttende organ innen Instituttets virksomhet har i
løpet av året arbeidet aktivt for et forsvarlig arbeidsmiljø
i henhold til arbeidsmiljølovens intensjoner. Det er
valgte verneombud for de forskjellige bygninger og
arbeidsområder som ivaretar arbeidstakernes interesser i
saker som angår arbeidsmiljøet. Gjennom
hovedverneombudet er disse representert i
Arbeidsmiljøutvalgene.



RBgnskapssammendrag

Driftsregnskap
Posl
nr.

1
2

3

4
5

6

7

8
9

10

11

12
13

t Tekst

Inntekter
Egne inntekter og signatartilskudd
Statstilskudd drift

Sum inntekter

Direkte prosjektkostnader
Lønn og sosiale utgifter
Andre direkte kostnader

Sum direkte kostnader

Til dekning av indirekte kostnader

Indirekte kostnader
Lønn og sosiale utgifter
Andre indirekte kostnader

Sum indirekte kostnader

Overføres til neste års drift

Beholdning pr. 1.1. 1979
Beholdning pr. 31.12.1979

Anlegg

14

15
16
17

18

19

20
21

Inntekter
Statstilskudd

Utgifter
Småanlegg
Atominstituttets Boliger A/S
Verkstedlager

Sum anleggsutgifter

Overføres til neste år

Beholdning pr. 1.1. 1979
Beholdning pr. 31.12.1979

Regnskap1979

66.858.647,96
49.600.000,00

116.458.647,96

50.388.981,00
35.751.477,46

86.140.458,46

30.094.841,50

14.611.212,28
13.333.741,07

27.944.953,35

2.373.236,15

3.285.219,32
5.658.455,47

400.000,00

417.393,08
42.000,00

335.107,86

794.500,94

- 394.500,94

1.550.624,10
1.156.123,16

Regnskap 1978
(hele 1.000)

55.658
49.000

104.658

48.196
30.877

79.073

25.585

13.573
10.275

23.848

1.737

2.000

2.880

- 880



Driftsregnskap Kjeller

1.1.-31.12.1979
Post Tekst
nr.

Regnskap1979 Regnskap 1978
(hele 1.000)

Prosjektinntekter (inkl. isotoplab.)
1 Oppdrag for industri og andre
2 NTNF-prosj. (i samarb. m/industr.)
3 OED-vindenergiprosjekt
4 Interne oppdrag
5 Undervisning/kurs

23.774.303,26
740.571,00

1.700.000,00
6.936.824,35

251.877,00

20.346
88
_

7.157
241

6

7

8
9

10

11

12
13

14

15

16
17

Sum
Statstilskudd

Sum inntekter

Direkte prosjektkostnader
Lønn og sosiale utgifter
Andre direkte kostnader

Sum direkte prosjektkostnader

Til dekning av indirekte kostnader

Indirekte kostnader
Lønn og sosiale utgifter
Andre indirekte kostnader

Sum indirekte kostnader

Overføres til neste års drift

Beholdning pr. 1.1. 1979
Beholdning pr. 31.12.1979

33.403.575,61
38.600.000,00

72.003.575,61

29.987.008,00
21.978.023,46

51.965.031,46

19.815.196,15

11.104.370,28
8.342332,59

19.446.702,87

591.841,28

3.199.92235
3.791.763,63

27.832
41.000

68.832

28.357
21.606

49.963

18.869

10.905
6.555

17.460

1.409
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Driftsregnskap Halden

1.1.-31.12.1979
Post
nr.

1
2
3

4

5

6
7

8

9

10
11

12

13

14
15

Tekst

Prosjektinntekter
Tilskudd fra utenl. deltagere
Oppdragsinntekter
Dampinntekter

Sum
Statstilskudd

Sum inntekter

Direkte prosjektkostnader
Lønn og sosiale utgifter
Andre direkte kostnader

Sum direkte prosjektkostnader

Til dekning av indirekte kostnader

Indirekte kostnader
Lønn og sosiale utgifter
Andre indirekte kostnader

Sum indirekte kostnader

Overføres til neste år

Beholdning pr. 1.1. 1979
Beholdning pr. 31.12.1979

Regnskap1979

21.882.668,36
9.938.750,42
1.633.653,57

33.455.072,35
11.000.000,00

44.455.072,35

20.401.973,00
13.773.454,00

34.175.427,00

10.279.645,35

3.506.842,00
4.991.408,48

8.498.250,48

1.781.394,87

85.296,47
1.866.691,84

Regnskap 1978
(hele 1.000)

15.465
11.186
1.175

27.826
8.000

35.826

11



Balanse pr. 31.12. 1979

Eiendeler

Omløpsmidler
Kasse, bank, postgiro
Debitorer
Andre debitorer
Materiell på lager

Anleggsmidler
Tomter, sikkerhetssone
Reaktoranlegg
Laboratorier og kontorbygninger
Atominstituttets Boliger A/S
Uran og tungtvann
Instrumenter og utstyr
Aksjer i Atominstituttets Boliger A/S

4.928.000,00
12.745.000,00

3.579.947,98
8.856.751,17

213.719,43
816.616,91

7.470.000,00

17.673.000,00
3.090.000,00

13.467.035,49

28.233.000,00
29.000.000,00
18.735.000,00

48.000,00

89.483.035,49

Kjeller,
31. desember 1979
20. mars 1980

Finn Lied
(formann)
12

Sigmund Larsen Gustav Lorentzen Gudleiv Harj



Gjeld og egenkapital

Kortsiktig gjeld
Kreditorer 3.214.879,58
Skyldig skattetrekk og folketrygd 2.798.096,49
Halden Reactor Project 639.480,38 6.652.456,45

Egenkapital 82.830.579.04

89.483.035,49

Thorbjørn Bjørlo Kjell Caspersen Viking Olver Eriksen
adm. direktør
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Energi- og systemanalyser

Energisystemanalyse
Institutt for atomenergi utfører sammen med Christian
Michelsens Institutt (CMI) og Elektrisitetsforsyningens
forskningsinstitutt (EFI) prosjektet «Energimodell for
Norge». I løpet av 1979 har man benyttet en foreløpig
modellutgave til å utarbeide energiprognoser frem til år
2000 etter oppdrag fra «Energiprognoseutvalget», i
forbindelse med utvalgets arbeid for den kommende
energimeldingen. Instituttet deltar i Det internasjonale
energibyra's (IEA) gruppe for systemanalyser, som har
utviklet en egen modell til å analysere mulige
utviklingsbaner for energisystemene i de land som deltar
i prosjektet. Resultatene vil utgjøre en vesentlig del av
underlagsmaterialet ved utarbeidelsen av en
energiforskningsstrategi for 1EA-Iandene.

Nye energiteknologier
Instituttet fikk i 1979 ansvaret for koordineringen av et
flerårig nasjonalt program på vindkraftområdet.
Programmet omfatter en allsidig vurdering av potensialet
for vindkraft i det norske elproduksjonssystemet med
vindkartlegging, utvikling av matematiske
vindfeltmodeller, teknisk og økonomisk evaluering,
vurdering av sikkerhet- og miljøproblemer, etablering av
konstruksjons- og driftskriterier, mulig totalbidrag til
norsk energiforsyning og spesifisering av et såkalt
pilotprosjekt som delprogrammer. Instituttet
samarbeider her med Meteorologisk Institutt, NTH og
NLH. I løpet av året er det gjennomført grovkartlegging
av vindforholdene og statistisk bearbeiding av
resultatene. Det er videre etablert målestasjoner for
vindstyrke på Hitra og Smøla. Instituttet følger med i
IEA's utprøvningsarbeide for å se hvilke
beregningsmodeller for vindfelter som vil være best
egnet for norske forhold.
Instituttet vurderer solenergi til oppvarmingsformål i to
prosjekter. Det ene som er beskrevet under
«Materialteknologi» går ut på å utvikle effektive
solfangere basert på roll-bond bearbeidede
aluminiumsplater. Det andre prosjektet gjelder
innledende teknisk-økonomiske analyser av
solenergisystem for oppvarmingsformål under norske
forhold. Det er, som omtalt senere, utført lovende,
innledende forsøk med bruk av metaller til
hydrogenlagring.

Energiøkonomisering
Instituttet er i gang med to omfattende
kartleggingsprosjekter som er støttet av NTNF. Det ene
har til formål å kartlegge energiforbruk og
spillvarmemengder i norske industribedrifter. Målet er å
komme frem til en samlet oversikt over hvilke
spillvarmemengder som er tilgjengelige, og å vurdere
mulighetene for å utnytte spillvarmen under ulike
forhold. Det andre NTNF-prosjektet går ut på å kartlegge
og vurdere mulighetene for utnyttelse av lavgradige
varmekilder, slik som grunnvann, innsjøer og sjøvann.
Begge prosjektene vil bli avsluttet i 1980.
Instituttet har også gjennomført et prosjekt for Skedsmo
kommune der alternative varmeforsyningssystemer iil
tre prosjekterte boligområder i kommunen er vurdert.
Resultatene viser at i tidsperspektivet 1980-2000 er
elektrisk oppvarming billigst, mens avfallsforbrenning
med varmegjenvinning og et varmepumpesystem i
tilknytning til det kommunale renseanlegget RA II er
realistiske alternativer for to av utbygningsområdene og
bør vurderes i den videre planleggingen.
Instituttet har for Oslo Lysverker foretatt en
teknisk/økonomisk vurdering av de spillvarmekilder ved
Christiania Spigerverk i Nydalen som synes å ligge til
rette for utnyttelse i et fjernvarmenett. Resultatene viser
at det er økonomisk forsvarlig å utnytte en
spillvarmemengde på ca. 40 GWh/år i form av varmt
vann med temperaturer i området 70 til 120 °C.

Matematiske prosessmodeller
og prosessdynamikk
Utvikling av matematiske simuleringsmodeller for
industrielle prosesser er en av Instituttets etablerte
aktiviteter. Allerede i 1974 utviklet Instituttet en modell
for simulering av halvkontinuerlig støping av aluminium.
I løpet av 1979 er arbeidet med en ny og fundamentalt
forbedret og utvidet modell for denne prosessen
avsluttet. Årdal og Sunndal Verk, Norsk Hydro og
Elkem-Spigerverket har i fellesskap vært oppdragsgiver
for dette prosjektet, som har vært gjennomført i nært
samarbeid med oppdragsgiverne. En større modellpakke
for simulering av de ulike prosessavsnitt tilknyttet
blokkstøping av stål (Steeltemp) bearbeides og utvikles
videre for Jarnkontoret i Sverige. Fig. 10. viser de
forskjellige prosessavsnitt som er med i denne modellen.
Instituttet har i flere år hatt en rekke oppdrag fra Årdal
og Sunndal Verk som har omfattet prosessmodellering,
prosessoptimalisering og prosesskontroll. Et
hovedsiktemål har vært å redusere det spesifikke
energiforbruket ved elektrolyse av aluminium. Det
teoretiske utviklingsarbeidet er nå på det nærmeste
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Fig. 10.
Forskjellige pmsessavsnitt som er modellert iSteeltemp.

avsluttet, og ÅSV er gått inn i en fase med
eksperimentell etterprøving. Fem prøveovner, som er
dimensjonert og optimalisert ved hjelp av de nye
beregningsmetodene, er under utprøvning. Resultatene
hittil tyder på at forventningene til økt strømutbytte og
redusert energiforbruk blir innfridd. Et nytt system for
on-line optimal styring av elektrolyseprosessen ser ut til
å virke tilfredsstillende. To elektroovns-modeller som
Instituttet har utviklet for Elkem-Spigerverket og Norsk
Jernverk er i løpet av året gjort bruksklare.
1 løpet av året har Instituttet avsluttet en studie for
Norpipe a.s. med sikte på å øke nøyaktigheten i
massebalanseberegninger for oljetransporten fra Ekofisk
til Teeside. Resultatene viser at vesentlig forbedring kan
oppnås ved at det tas hensyn til den variable oljemengde
som er innlajjret i røret.

Petroleumsteknologi
Utviklingen av reservoarmodeller av ulike typer omfatter
nå 2- og 3-dimensjonale modeller av 3-fase black-oil-
type. Instituttet har lagt vekt på å få praktisk erfaring
med modellene fra typiske offshore brukssituasjoner.
Reservoarsimulering forutsetter at man deler reservoaret
opp i et antall rektangulære blokker som utgjør en
geometrisk modell. Blokkene vil som regel være
avgrenset av flater som er kontinuerlige gjennom hele
reservoaret. Instituttet har utviklet en 3-dimensjonal
modell basert på bruk av et såkalt uregelmessig
maskenett. I denne modellen kan grenseflatene mellom

blokkene være diskontinuerlige. Dette medfører at man
kan benytte en geometrisk modell hvor avgrensende
områder kan deles opp i et større antall relativt små
blokker uten at dette påvirker blokkinndelingen i andre
områder av reservoaret. Modellen vil derfor gjøre det
mulig å studere utviklingen detaljert i lokale områder av
reservoaret med et lavt totalt blokkantall og
forutsetningsvis tilsvarende lave
beregningsomkostninger. Modellen er for tiden under
evaluering og sammenligning med konvensjonelle
modeller. Dette arbeidet utføres i samarbeid med Statoil.
Sammen med Rogalandsforskning har Instituttet på
oppdrag fra Oljedirektoratet utført en
produksjonsanalyse av Tor-feltet. Oppdraget har
omfattet de fleste elementer i en full feltanalyse, og
Instituttets modeller er blitt brukt i dette arbeidet.
Utvikling av et datasystem for behandling av
reservoarbeskrivende data ved utnyttelse av moderne
grafiske databehandlingsmetoder ble startet opp i 1978.
Systemets hovedfunksjon vil være å produsere de
strukturbestemte inngangsdata til vilkårlige
simuleringsmodeller, ut fra ønsket geometrisk modell. I
samarbeid med Statoil er arbeidet ført videre i 1979.
En rekke prosjekter har omfattet risikoanalyser av
installasjoner og virksomheter på konti nente Isokkelen.
Instituttet har her i betydelig grad trukket p \ sine
tidligere erfaringer fra arbeidet med kjernekiaft-
sikkerhet.

Beregningssystem for brenselssyklus
Instituttet har utviklet et beregningssystem som
anvendes for optimalisering av brenselsutnyttelsen i
lettvannsreaktorer og ved vurderinger av
sikkerhetsforhold i kjernekraftverk under drift - Fuel
Management System (FMS). Dette utnyttes kommersielt
i samarbeid med Scandpower A/S gjennom oppdrag for
kraftselskap og sikkerhetsmyndigheter i Europa og USA.
FMS ble i hovedsak utviklet for anvendelse på kokende
reaktorer (BWR), men en detaljert analyse viser at FMS
gir god nøyaktighet også for trykkvannsreaktorer (PWR).
Dette øker anvendelsesområdet vesentlig ettersom langt
det største antall lettvannsreaktorer i drift og under
bygging er av trykkvannstypen.

Miljøfysikk
Arbeidet har i 1979 vært konsentrert om metoder for
beregning av konsekvenser av store kjernekraftulykker.
Det finnes mange metoder for slike beregninger, og en
av de mest avanserte er det dataprogrammet som ble
benyttet til ulykkesberegningene i WASH-1400
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(Rasmussen-rapporten). Dette programmet er etter
innkjøring på CYBER-anlegget blitt noe modifisert og
anvendt på forskjellige problemer, bl.a. til beregning av
konsekvenser av uhell under transport av radioaktivt
avfall. Slike beregninger har vært utført i forbindelse
med et nordisk samarbeidsprosjekt.

Risikoanalyser
Instituttet har utviklet et beregningsprogram for trykk og
temperaturforløp ved uhell som også omfatter
ledningsbrudd og kjølevannstap i en lettvannsreaktor.
Utprøving av programmet mot forsøksdata, blant annet
fra en større forsøksreaktor i USA (LOFT), er kommet
godt i gang. Resultatene er tilfredsstillende og gir god
overensstemmelse. Et annet beregningsprogram som er
utviklet, omfatter analyse av en reaktorkjerne ved store
og små driftsforstyrrelser. Programmet er blitt solgt til
Nuclear Regulatory Commission (NRC) i USA. I
samarbeid med NRC er programmet forbedret på en
rekke punkter. Programmet er også anvendt ved
beregningsoppdrag for kjemekraftindustrien.

Fig. 11.
CIRCUS, etfiresirkel-diffraktometerfor opptak av
neutrondata fra énkiystalkr.

Instrumentutvikling
Instituttet har i mange år arbeidet med utnyttelse av
strålingstekniske metoder på ulike måleproblemer.
Utviklingsinnsatsen har i løpet av året stort sett vært
rettet mot fuktighetsmålinger ved tørking av
trematerialer, og måling av graden av overdekning av
undersjøiske oljeledninger.

Grunnforskning i fysikk
Tidligere forsøk ved Instituttet har påvist at
fundamentale fenomener ved varmetransport i væsker
kan studeres ved neutronspredning. De siste
eksperimentelle resultater viser at overgangen fra
varmeledning til konveksjon har klare
faseovergangsanalogier, bl.a. kritiske fluktuasjoner.
Undersøkelsene av rotasjonsbevegelser i
molekylkrystaller foregår i samarbeide med forskere fra
Norges Tekniske Høgskole og Institutt for kjernefysikk i
Krakov. Av nyere resultater kan nevnes utledning av
potensialformen i ammoniumsalter.
Strukturundersøkelser er utført på en rekke forbindelser
hvor det har vært påkrevet å bruke neutronstråling.
Dette gjelder f.eks. undersøkelser av hydrider som kan
egne seg for lagring av energi. Metallene i mange
hydrider av denne typen er tunge og dyre. Det er derfor
innledet et samarbeid med Forsøgsanlæg Risø i
Danmark og Norsk Hydro med sikte på å klarlegge
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mulighetene av å benytte magnesium hydrid for
lagringsformål. Samarbeidet med forskere ved Institut
flir Reaktortechnik, Wiirenlingen og E.T.H., Zurich i
Sveits har ført til en klarlegging av struktur og
faseforhold hos jerntitanhydrider.

Undervisning
Reaktorskolen har i 1979 arrangert en rekke kurs innen
databehandling og isotopanvendelser. Med økonomisk
støtte fra NATO og NAVF ble det i april holdt et
«Advanced Study Institute in Ordering in Strongly -
Fluctuating Condensed - Matter Systems», der 71
forskere fra 16 nasjoner deltok. Av de emner som ble
diskutert bør «Fluktuasjoner og ordning i lavdimen-
sjonale magneter»; i «ikke-magnetiske system» og i
såkalte «spinn-glass») nevnes spesielt. Kursaktiviteten
innen databehandling er sterkt økende, og det er bl.a.
inngått en utvidet samarbeidsavtale mellom Instituttet
og Opplæringsavdelingen i Forbruker- og
Administrasjonsdepartementet om EDB-opplæring av
personell i offentlige institusjoner. Kursene i
isotopanvendelser, spesielt innenfor medisin og biologi,
er stadig nødvendige. Disse kurs har vært holdt for
fysiokjemikere, leger og annet personell fra
sykehuslaboratoriene.



Haldenprosjektet

Hovedområder
Virksomheten ved Haldenprosjektet omfatter forskning
og utviklingsoppgaver innen hovedområdene
reaktordrift, sikkerhetsundersøkelser,
brenselseksperimenter og datateknikk og
prosesskontroll.
Innen de to første områdene er arbeidsoppgavene
knyttet til kjernekraftens sikkerhet og pålitelighet og
representerer hovedtyngden av Instituttets
kjernekraftinnsats. Det tredje området omfatter
oppdragsfinansierte undersøkelser av bestrålt
reaktorbrensel for de utenlandske deltakere i prosjektet.
På området datateknikk og prosesskontroll kan
utviklingsresultatene direkte anvendes også på prosesser
utenfor kjernekraftfeltet.

Reaktordrift
Det grunnleggende krav til sikkerhet ved
kjemekraftanlegg er at konstruksjon og organisering av
driften motvirker at feil som oppstår under normaldrift
kan utvikle seg til større uhell. Brenselsprogrammet og
regnemaskin-overvåkingsprogrammet i Halden gir
informasjon om brenselets og overvåkingssystemets
oppførsel under forskjellige forhold av betydning for
konstruksjon og drift av kjernekraftverk. Instituttet får
gjennom Haldenprosjektet også kjennskap til den
vesentligste nyutvikling som skjer når det gjelder
konstruksjon av lettvannsreaktorer, og praktisk erfaring
med kvalitetssikring. Eksperimentaldriften i Halden gir
løpende erfaring når det gjelder organisering av driften
av kjernekraftverk. Driftspersonalets kvalifikasjoner
sikres gjennom systematisk teoretisk og praktisk
opplæring. Slik opplæring vil i framtiden i stor grad
foregå ved hjelp av datamaskinbaserte simulatorer.

Sikkerhetsundersøkelser
Kunnskap om reaktorbrenselets oppførsel ved f.eks. tap
av kjølevann er av fundamental betydning for det videre
hendelsesforløp ved et uhell av denne typen. Slike
hendelsesforløp beskrives ved hjelp av
beregningsmodeller utviklet i Halden. Det er et stort
behov for å prøve slike modeller mot eksperimentelle
data, og en serie forsøk gjennomføres derfor i denne
sammenheng i Halden. Arbeidet blir gjort i nært
samarbeid med utenlandske lisensieringsmyndigheter og
forskningsorganisasjoner.

Brenselseksperimenter
En hovedaktivitet ved Haldenprosjektet er utprøvning av
brensel under varierende driftsforhold. Denne
eksperimentalvirksomheten har utviklet seg fra relativt
enkle forsøk med begrensede målinger til forsøk hvor
omfattende målinger utføres under realistiske kraft-
reaktorforhold, f.eks. der verket kjøres som et lastfølge-
verk. Kapslingsbrudd forekommer i alle vannkjøltc
reaktorer som følge av effektøkninger. Ved
driftsbegrensninger kan feilfrekvensen reduseres, men
dette gir redusert driftsfleksibilitct og dårligere økonomi.
Undersøkelser som tar sikte på bedre forståelse av de
faktorer som bidrar til slike kapslingsskader blir derfor
utført. Data fra undersøkelsen blir nyttet i utvikling av
beregningssystemer som kan forutsi en fcilfrckvens for
forskjellige driftsmåter.
Arbeidet med overvåking og regulering av
reaktorkjernen har som mål å utvikle en simulator som
operatøren kan nytte til å forutsi effcktlbrdcling i kjernen
og lokale belastninger på brenselet. Derved kan
feilmanøvrering som fører til brenselsfeil og
driftsbegrensninger unngås. Arbeidet som omfatter
matematisk modellutvikling og spesifikasjon av en
datateknisk løsning foregår i nært samarbeid med tyske
sikkerhetsmyndigheter. En første versjon av en
kjernesimulator er utviklet og vil bli utprøvd på et
kjernekraftverk.

Datateknikk og prosesskontroll
Operatøren ved et reaktoranlegg mottar et betydelig
antall data. Ved manuell behandling er en analyse av
disse data meget tidkrevende. Dette kan gjøre det
vanskelig for operatøren å få den nødvendige oversikt
innen den tid som står til rådighet før en eventuell
beslutning om korrektive inngrep må tas. Ved Halden-
prosjektet arbeides det med utvikling av datamaskin-
baserte systemer for overvåking og behandling av
prosessdata. Det legges spesiell vekt på analysesystemet
som ved uregelmessigheter kan finne fram til den opp-
rinnelige årsak og vise hvilke andre mulige feil som
kan oppstå, slik at nødvendige forholdsregler kan bli tatt.
Dette arbeidet har fått øket aktualitet etter uhellet ved
TMI-2 reaktoren i Harrisburg, hvor det nettopp var
mangel på oversikt som gjorde det vanskelig å gjennom-
føre de analyser som var nødvendig for på et tidlig
tidspunkt å kunne ta de riktige beslutninger.
I arbeidet med datasystemer er det inngått omfattende
samarbeidskontakter med norsk datamaskinindustri,
systemer utviklet i Halden inngår som vesentlige
elementer i norsk datamaskinindustris salgsprodukter.
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Fig. 12.
Fra reaktorhallen i Halden. Skjermet kammer for
håndtering og måling av bestrålte brensel pin ner.

Det er også bygget opp en avansert norsk-produsert
datamaskinpark, som også fungerer som verktøy for det
internasjonale forskningsprogram.
Signaloverføring ved bruk av fiberoptikk er et nytt
arbeidsfelt, der oppgaver gjennomføres i samarbeid med
Standard Telefon og Kabelfabrik og Østfold
Distriktshøyskole. I samarbeid med Kongsberg
Våpenfabrikk og SINTEF arbeider Instituttet med
utvikling av 1980-årenes databaserte kontrollsystemer.
Prosjektet som støttes av NTNF omfatter i hovedsak
operatør-prosesskommunikasjonssystemer basert på

mikroprosessorteknikk og fiberoptikk. I et prosjekt i
nordisk regi gjennomføres det studier av den
menneskelige pålitelighet ved styring av komplekse
prosesser. Det legges her hovedvekt på at
datamaskinbaserte styringssystemer må tilpasses
mennesket som bruker det.
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Materialteknologi
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Reflektivitet som funksjon av lysbølgelengden for
aluminium behandlet med den pmsessen Instituttet har
patentsøkt. Kurvene A OgB refererer seg til to forskjellige
Jiltmykkelser. Kurve B gjelder for den tykkeste filmen.
Målingene er utført på Chalmers Tekniska Hogskola.

Selektive flater for solpanel
Instituttet arbeider med å utvikle en billig prosess for å
oppnå gode solkollektoregenskaper for solpaneler av
aluminium. Arbeidet er nå kommet så langt at det er
søkt patent på en metode, der det ved en slags akselerert
korrosjon i en vanndig saltoppløsning blir dannet en film
som består av aluminiumoksyd med inneslutninger av
små partikler av aluminium-metall. Denne filmen har
meget gode selek :ivt absorberende egenskaper og liten
emisjon innen aktuelle bølgelengdeområder Fig. 13.
Disse egenskapene gjør det mulig å samle solvarmen på
en høyere temperatur, noe som er spesielt viktig hvis
man sikter mot varmelagring.
Arbeidet er nå konsentrert om å komme lie.u til en
tilfredsstillende forståelse av de kjemiske reaksjoner som
danner oksydfilmen, og om å etablere en industriell
prosess som kan anvendes til oksydering av store flater.
Virksomheten foregår i samarbeid med A/S Nordisk
Aluminium.

Korrosjon av lagringsbeholdere
for radioaktivt avfall
I forbindelse med vurdering og kritikk av det svenske
KBS-prosjektets forslag til sluttlagring av høyaktivt avfall,
har Instituttet vurdert holdbarheten av de spesielle
lagringsbeholderne som har vært foreslått benyttet.
Vurderingen av lagringsbeholdere for radioaktivt avfall
innstøpt som glass ble avsluttet i 1978. Arbeidet har
fortsatt i 1979 med en vurdering av den lagringsbeholder
av bly, omgitt av en 20 cm tykk kappe av rent kobber,
som er foreslått for brukt, ikke opparbeidet brensel. Det
svenske forslaget forutsetter ;U disse beholderne skal
plasseres i grunnfjell noen hundre meter under
overflaten i sjakter i fjellet, utforet med sammenpresset
bentonitt. Instituttets vurdering har bekreftet den
svenske konklusjonen om at kobber i et slikt miljø vil
være særdeles korrosjonsbestandig. Man kan vente at
slike beholdere vil være lekkasjetette i flere hundre tusen
år.

Ved lagring av radioaktivt avfall, er kunnskap om meget
langsomme korrosjonsprosesser viktig. Instituttet har
derfor arbeidet med elektrokjemiske metoder for måling
av lave korrosjonshastigheter, og har kommet frem til en
ny målemetode som synes å være meget lovende. Forsøk
med en del svært korrosjonsbestandige metaller er nå i
g!>«iig i «syntetisk grunnvann» i laboratoriene på Kjeller.
Resultatene vil gjøre det lettere å velge de rette
materialer til avfallsbeholdere og gi bedre kunnskap om
hvilken levetid slike beholdere vil kunr.o (a.
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Fig. 14.
Bilde A viser bruddflaten av stål etter spennings-
konasjon i ammoniakk.

Bilde B viser bruddflaten når stålet er strukket av.
Bildene er tatt i sveipmikroskop.

Kapslingsteknologi
Instituttets arbeid det siste året har særlig vært rettet mot
å kartlegge hvorledes stralingsskade av kapslingen
påvirker materialets evne til å motstå
spenningskorrosjon. En rekke forsøk på Kjeller med
bestrålte kapslingsrør har vist at stralingsskade øker den
spenning som må til for å starte spenningskorrosjon.
Resultatene har vakt betydelig internasjonal
oppmerksomhet. Brenselforsøkene i Haldenreaktoren
foregår for det meste ved en lavere temperatur enn i
vannkjølte kraftreaktorer. Dette influerer på de
prosesser som fører til dannelse av sprekker og
spenningskorrosjon i kapslingsrørene.
Laboratorieforsøkene på Kjeller gir i denne
sammenheng kvantitativ kunnskap som er viktig når
erfaringene fra systematiske forsøk i Halden-reaktoren
skal overføres til kraftreaktorforhold.

Under arbeidet med kapslingsstudiene er det blitt
utviklet en ny prøvemetode for spenningskorrosjon.
Metoden, som er tatt i bruk ved flere institusjoner i
utlandet, har også vært benyttet til å studere
spenningskorrosjon av stål og ammoniakk.
Sprekkdannelse i lagringstanker for ammoniakk er et
problem i mange land og kan ha store sikkerhetsmessige
konsekvenser. Fig. 14 viser forskjellen på mekanisk
brudd og spenningskorrosjonsbrudd sett i et elektron
sveipmikroskop.
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Fig. IS.
Elektronstrålesveisemaskin.

Fremstilling av
eksperimentelle brenselselementer
Et betydelig antall av de eksperimentelle
brenselselementene som bestråles i Haldenreaktoren, er
Jaget på Kjeller. Det dreier seg her om såvel
forsøksbrensel som prototyper skreddersydd for det
enkelte reLktoreksperiment. Elementene er gjerne
utstyrt med flere forskjellige måleinstrumenter for å
kunne følge brenselets oppførsel under ulike
påkjenninger i reaktoren. Materialsektoren deltar i
produksjon av slike instrumenter og utfører i denne
sammenheng bl.a. elektronstralesveising i maskiner, som
er vist på Fig. 15.
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Fig. 16.
Lokal oksyddannelse og veggtykkelsesivdiiksjon pga.
kontakt mellom to nabostaver i et brenselelement.

Etterundersøkelse av bestrålt brensel
Etterundersøkelse av bestrålt brensel er et viktig ledd i
forståelsen av brenselselementenes oppførsel under
bestråling. Slike undersøkelser består av flere ikke-
destruktive og destruktive metoder. I 1979 ble det ved
Instituttets laboratorium for etterundersøkelse av
bestrålt brensel utført slike undersøkelser på tilsammen
35 bestrålte brenselspinner. De fleste undersøkelsene ble
gjort på oppdrag fra deltakerne i Haldenprosjektet. Fig. 16
viser resultatene fra en undersøkelse av hva som skjer
når to nabopinner i et brenselselement (innbvrdes
avstand 3,5 mm) bøyer seg og kommer i kontakt med
hverandre. En ikke-destruktiv metode for måling av
mellomrommet mellom UCh-brensel og kapsling ble
utviklet og utprøvd i 1979. Metoden er patentert, og det
er nå planlagt å videreutvikle den slik at den kan
benyttes på brenselsstaver som står lagret i vannbasseng
i reaktoranlegg.
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Isotop og kjemi

Fig. 17.
Fra fremstillingen av radioaktive legemidler i radio-
farmaka).

Radioaktive preparater
Arbeidet ved Isotoplaboratoriene omfatter fremstilling
og distribusjon av radioaktive stoffer, reaktorbestrålinger
og gammabestrålinger samt utvikling av nye produkter
basert på radioisotoper og strålingsteknikk.
Årsomsetningen av produkter og tjenester var i 1979 vel
10 millioner kroner.
De fleste leveranser av radioaktive preparater går til
sykehus og medisinsk-biologiske forskningslaboratorier.
Radioaktive legemidler og preparasjonssett for
fremstilling av radiofarmaka som hovedsakelig benyttes
diagnostisk, er den største produktgruppen. Det har her i
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de senere årene vært en markert overgang fra
organvisualisering til organfunksjonsstudier.
Av nye produkter for bruk innen medisin og medisinsk-
biologisk forskning, er f.eks. molybden-99/technetium-
99m-generatoren blitt videreutviklet slik at det mot
slutten av året var mulig å gå over til å bruke
molybden-99 fremstilt ved fisjon av uran i stedet for ved
bestråling av molybden-98. Denne overgangen har ført
til at generatoren nå kan leveres med høyere aktivitet og
bedre strålingsskjerming. Den viktigste fordelen er at
sykehusene nå kan få en høyere radioaktiv konsentrasjon
av technetium i sine løsninger, hvilket er helt vesentlig
for gjennomførelsen av visse hjerteundersøkelser.
Isotoplaboratorienes ombygging er nå avsluttet, og
lokalene for produksjon og kontroll av radiofarmaka
tilfredsstiller de strenge internasjonale krav som i dag
stilles til slik virksomhet.



Bestrålingsteknologi
Bestrålingsvirksomheten i reaktoren JEEP II omfatter
aktivering av stoffer for produksjon av radiofarmaka,
radiokjemikalier og strålingskilder, aktivering av prøver
for forskjellige analytiske formål, fremstilling av
sporstoffer for tracer-undersøkelser og bestråling av
halvledermaterialer av silisium for dopingformål.
Metodene for fremstilling av halvledermaterialer er blitt
rasjonalisert i samarbeid med oppdragsgiveren slik at
vesentlig større voktmengder silisium er blitt behandlet.
Omsetningen øket med ca. 20% sammenlignet med
1978.
Strålingskilder for radiografi og teknisk måleutstyr ble
fremstilt, importert, montert og distribuert i samme grad
som tidligere år. En del av håndteringsutstyret er blitt
forbedret for å redusere strålebelastningen på personalet.
Instituttets gammabestrålingstjenester omfatter
sterilisering av medisinsk utstyr og produkter,
strålingsdesinfeksjon av næringsmiddelemballasje,
fremstilling og modifikasjon av plastmaterialer og diverse
servicebestiålinger for kunder og egne utviklingsformål.
Den markerte reduksjon av strålesteriliseringsoppdrag
for industrien fra 1977 til 1978 synes å ha stoppet, men
aktiviteten er fremdeles lavere enn ventet.
Næringsmiddelemballasje for bruk i Norge ble bestrålt i
samme omfang som i 1978. Det dreier seg her om 3 mill.
enheter pr. år. For eksport har antallet øket fra 1,5 mill.
enheter i 1978 til 3,1 mill. enheter i 1979. Fremstilling og
modifikasjon av plastmaterialer har i det vesentlige
omfattet materialer for skiproduksjon. Som følge av
økede oljepriser har markedet ikke utviklet seg så
gunstig som ventet. Ordretallet er imidlertid noe større
for 1979 enn for 1978. Forsøkene med utvikling av
krympebare hylser i strålingskjemisk kryssbundet
polyetylen for Televerkets jordkabelskjøter har ført til et
produkt n.jd gode egenskaper. Innledende forsøk med
bestråling av polyetylenrør for trykkvannsledninger,
spesielt for varmtvannsledninger, er utført i samarbeide
med en norsk plastrørprodusent.

Drift av JEEP II
Forsøksreaktoren JEEP II har vært i kontinuerlig drift i
1979 for bestrålingsformål, undersøkelser i faste staffers
fysikk, aktiveringsanalyser og ncutronradiografiske
undersøkelser av materialkompcnenter. Reaktoren har
vært i kontinuerlig døgndrift etter oppsatt program, i det
vesentlige ved en termisk effekt på 2 MW.

Miljøanalyser
Instituttet har avsluttet en rekke feltundersøkelser i
forbindelse med prosjektet «Sur nedbørs virkning på
skog og fisk» (SNSF). Det er dels gjennomført
undersøkelser av transport og omsetning av
forurensninger fra sur nedbør i fjell-, lyng- og myrfcltcr i
løpet av snøsmeltingen ved hjelp av radioaktive
sporstoffer, og dels av atmosfærisk disposisjon av en lang
rekke toksiske metaller og andre sporelemcnter i Norge.
Den siste del av undersøkelsene h::r vært gjennomført i
samarbeid med Norsk institutt for luftforskning.
Effektiviteten av et renseanlegg er undersøkt ved hjelp
av radioaktive sporstoffer, i samarbeid med Buskerud
fylkeskommune og NTNF. Verdifull informasjon om
strømningsforhold og andre driftsparamctrc ble
oppnådd.

Fig. 18.
Interiør fra pilotanleggfor Nedre Romerike Vannverk A/L.

Vannrensning
Med Glomma som råvannskilde er det utført renseforsøk
med et pilotanlegg i samarbeid med Nedre Romerike
Vannverk A/L. Pilotanlegget som er et fullrenseanlegg
med aktivkullfilter som siste rensetrinn, er plassert ved
inntaket til det fremtidige vannverk.
Instituttet har utviklet og satt i drift mobile
målestasjoner for drikkevannskontroll og overvåking av
utslipp fra renseanlegg og industri. Målestasjonene er
basert på automatisk datalogging og prøvetaking.
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Ressurskartlegging
Nukleær snøtaksering fra fly er utført for NVE på en
rekke nedslagsfelter sør for Trondheim. Instituttet
samarbeidet også med NVE om utprøving av stasjonært
utstyr for slike snømålinger.
Instituttet hadde også i 1979 omfattende analyseoppdrag
for industri og offentlige institusjoner i Norge og Sverige.
Metoder som spesielt ble anvendt i denne forbindelse er
aktivef'ngsanalyse, kvantoplasma emisjonsspektrografi,
massespektrometri og røntgenfluorescens.

Industriell Kjemi og hydrometallurgi
På dette området har Anortal-prosjektet utgjort det
største engasjementet. Dette prosjektet gjennomføres for
I/S Anortal som er et interessentselskap med Elkem-
Spigerverket A/S og Årdal og Sunndal Verk A/S som
likeverdige partnere. Den prosess som er utviklet, er
basert på at visse typer norsk anorthositt er syreløselige,
og hovedtrinn i prosessen er saltsyrelaking, utfelling av
aluminiumklorid og kalsinering av dette til oksyd.
Utviklingsarbeidet har tatt sikte på å finne frem til
forbedringer som kan bidra til å gjøre prosessene
billigere og mindre energikrevende. Prisutviklingen for
bauxitt og for energi vil være avgjørende for Anortal-
prosessens konkurranseevne vis a vis Bayer-prosessen.
Anortal-prosjektet er av langsiktig karakter, og er
motivert mere ut fra taktiske hensyn enn ut fra hensyn
til snarlige økonomiske gevinster.
Det har også vært arbeidet med utvikling av
hydrometallurgiske prosesser for sink og kobber, og en
ny prosess for fremstilling av yttriumoksyd. Megon's
produksjonsanlegg for yttriumoksyd ble våren 1979
overdratt til et nytt selskap, MCI-Megon A.S, som er et
«joint venture» med A/S Megon & Co. og Mitsubishi
Chemical Industries Ltd. som likeverdige partnere.

Fig. 19.
Sveipelektmnmikroskop av sement-ionebytter-
produkt. Matrisen bør være såvidt elastisk at ionebytter-
kornenes krympning og svelling ikke forårsaker
sprekkdannelse.

Radioaktivt avfall
Instituttet deltar i et nordisk prosjekt som omfatter
system- og risikoanalyse for reaktoravfall. 11979 er det
utarbeidet beskrivelse av prosjektets referansesystem og
ut i fra dette er det foretatt to forenklede
gjennomregninger av utslipp og spredning ved
forskjellige typer uhell. Innstøpningsforsøk med
ionebyttermasse i sement og bitumen av forskjellig type
og med diverse tilsatsmidler har vist at det er behov for
bedre spesifisering av innstøpningsmatrisens egenskaper.
Med henblikk på sluttlagring er det utført tracerforsøk og
migrasjonsstudier. De eksperimentelle data fra
delprosjektene vil bli lagt til grunn for videre
gjennomregning av systemet. Prosjektets målsetting er å
komme frem til en metodikk som vil kunne benyttes av
myndigheter og industri for beregning av spesifikke
avfallssystemer, og vurdering av håndtering og lagring av
innstøpt avfall.
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Forvaltning og vern

Sikkerhetsutvalget
Sikkerhetsutvalget er et rådgivende organ for Instituttets
direktør i sikkerhetsmessige spørsmål og består av senior
personell som dekker de fleste fagområder innen
Instituttets virksomhet. Den daglige drift ivaretas av et
sikkerhetssekretariat.
Sikkerhetsutvalget far seg forelagt og behandler de
sikkerhetsmessige sider ved den virksomhet som foregår
ved våre reaktorer og anlegg og kontrollerer at de vilkår
og betingelser som er stilt til denne virksomhet fra
myndighetenes side (Statens Atomtilsyn, Statens
institutt for strålehygiene, Arbeidstilsynet o.l.) blir
oppfylt. Utvalget har tre underutvalg, ett for nukleær
virksomhet i Halden, ett for nukleær virksomhet på
Kjeller, og ett for industriell virksomhet på Kjeller. Det
har ikke forekommet driftsmessige forstyrrelser av
betydning for personellets og anleggenes sikkerhet.
Eksisterende beredskapsplaner er blitt ajourført og brakt
i samsvar med organisasjonsplan for redningstjenesten i
Norge, og planene er oversendt Statens Atomtilsyn for
godkjennelse.

Strålevern
Kontrollen med personalets stråleeksponering har i 1979
vist at alle registrerte persondoser har ligget under
gjeldende grenseverdier. Heller ikke i 1979 har det fore-
kommet utslipp av radioaktive stoffer fra Instituttets
anlegg til omgivelsene, som har hatt betydning i
strålevernsmessig sammenheng. Instituttet rapporterer
de månedlig registrerte stråledosene til Statens institutt
for strålehygiene, og årlige rapporter over stråledoser
sammen med resultater av analyser utført på prøver fra
Instituttets omgivelser sendes Statens
forurensningstilsyn, Statens Atomtilsyn og Statens
institutt for strålehygiene.

Generelle vernetjenester
Det er i 1979 blitt lagt stor vekt på å bedre
brannsikringen av Instituttets anlegg. 1
overensstemmelse med Det internasjonale
atomenergibyrås (IAEA) anbefalinger er tiltak truffet for
å bedre fysisk beskyttelse av instituttets område og
bygninger.

Sikkerhetskontroll av nukleære materialer
Alle nukleære materialer i Norge er underkastet
sikkerhetskontroll av Det Internasjonale
Atomenergibyrå i Wien. Dette er en forpliktelse som
Norge i likhet med flertallet av verdens land har påtatt
seg gjennom sin tilslutning til Ikke-spredningstraktaten.
Siden praktisk talt alt nukleært materiale i Norge
befinner seg ved Instituttets anlegg, har Instituttet, ifølge
en avtale med Staten, tatt på seg å være nasjonalt
sikkerhetskontrollorgan. Gjennom sitt regnskaps- og
rapporteringssystem legger Instituttet forholdene til rette
for inspeksjoner fra Atomenergibyrået. Instituttet bistår
også myndighetene med teknisk ekspertise i andre
spørsmål som berører dette området. De viktigste
oppgavene i 1979 har vært deltakelse i
sluttforhandlingene om en internasjonal konvensjon om
fysisk beskyttelse av nukleært materiale og i
forhandlinger med USA om en ny samarbeidsavtale om
atomenergi med skjerpende krav til sikkerhetskontroll.
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Prosjektreferanser

Matematiske prosessmodeller
og prosessdynamikk:

• Utvikling av DYST AL, en matematisk modell for
beregning av de tekniske forhold under halv-kontinuerlig
støping av aluminium. Modellen omfatter også den
dynamiske oppstartingsfasen. Arbeidet er utført for
ÅSV, Norsk Hydro og Elkem-Spigerverket i fellesskap,
og ble avsluttet i l 979.

• Utvikling av STEELTEMP, en modell for ulike avsnitt i
fremstilling av stål ved blokkstøping. Modellen ble
opprinnelig laget for Norsk Jernverk. Den er nå under
videreutvikling på oppdrag fra Jernkontoret ved at nye
delmodeller som beskriver ulike prosessavsnitt legges
inn.

• Utvikling av en tredimensjonal beregningsmodell for de
elektromagnetiske forholdene i trefase reduksjonsovner.
Oppdragsgiver: A/S Norsk Jernverk og Elkem-
Spigerverket A/S.

•Analyse av karbonforbruk i Fe-Si prosessen.
Oppdragsgiver: A/S Hafslund.

• Utvikling av multivariabelt reguleringssystem for Al-
elektrolyseprosessen. Oppdragsgiver: A/S Årdal og
Sunndal verk.

•Utvikling av en bestandsmodell for fisk. Modellen
beskriver hvordan en fiskeforekomst varierer med tiden.
Oppdragsgiver: Statistisk Sentralbyrå.

Petroleumsteknologi:
• Utvikling av BET A3 XX som betegner forskjellige

versjoner av en tredimensjonal reservoarsimulator.
Arbeidet er gjort etter oppdrag fra Statoil. I 197? er det
ferdig utviklet en versjon med uregelmessig
blokkinndeling av reservoarene.

•Utvikling av GRIDGEN, som betegner et datateknisk
system for behandling av geologiske og petrofysiske
reservoardata. Systemet utvikles etter oppdrag fra Statoil.
Det utformes som et interaktivt system med utnyttelse
av moderne grafisk utstyr og behandlingsteknikk.

Haldenprosjektet har deltatt i følgende prosjekter:
•A/S Kongsberg Våpenfabrikk^ preparation of «Invitation

to submit a study proposed for a Data Acquisition
system, Kongsberg 1DACS.»

•A/S Kongsberg Våpenfabrikks specification of
«Kongsberg SCADA system».

•Scandpower and A/S Kongsberg Våpenfabrikk:
«Development of a picture editor and display generator
forSTATFJORDA».

•Norsk Data A/S: «Development of the NCT-colour
display controller».

•A/S Kongsberg Våpenfabrikk: «Design and development
of control consoles in STATFJORD A control room».
>A/S Norsk Data: «Development and production of
keyboard for the control consoles on STATFJORD A».

1 A/S Kongsberg Våpenfabrikk: «Adaption of
STATFJORD A software to STATFJORD B».

• Scandpower: «A siosio-technical approach to the design
of a production system in the North Sea».

• Scandpower: «Platfoim Control».

Instrumentutvikling:
•Utvikling av et datamaskinsystem for overvåking av

oljetransporten i oljeledninger fra Ekofisk til Teeside.
Hensikten med systemet er å detektere eventuelle
lekkasjer så raskt som mulig og å skille disse fra tilfeldig
instrumentsvikt, Oppdrag fra Norpipe a.s.

•Utvikling av en sonde - «pig» - for å måle grad av sand-
overdekning på off-shore oljeledninger. Piggen sendes
med oljestrømmen i ledningen, og den gjør bruk av den
naturlige radioaktivitet i bunnsanden. Oppdrag for
Norpipe a.s.

• Utvikling av et instrument for kontinuerlig måling av
fuktighet i trevirke ved kammertørking. Instrumentet
inneholder en kilde med hurtige neutroner, og
målemetoden er basert på termalisering av disse.
Oppdrag for Norsk Treteknisk Institutt.

Energiøkonomisering:
• Kartlegging av energibruk og spillvarmekilder i norsk

industri. (Et NTNF-prosjekt).
•Analyse av de tekniske og økonomiske forhold

vedrørende bruk av lavgradige varmekilder til
husoppvarming. (Et NTNF-prosjekt).

•Teknisk og økonomisk analyse av mulighetene for
energigjenvinning ved Christiania Spigerverk. Oppdrag
for Oslo Lysverker.

•Utredning av alternative energiforsyninger til
oppvarming av nye boligfelter i Skedsmo kommune.
Følgende systemer har blitt vurdert: elektrisk
oppvarming, oljefyring (fjernvarme/sentralvarme), spill-
varme fra reaktoren JEEP-II på Kjeller (med og uten
varmepumpe), spillvarme fra kloakkrenseanlegget RA II
med varmepumpe, solenergi (individuelt og kollektivt
system), avfallsforbrenning. Oppdrag for Skedsmo
kommune.
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Nye energiteknologier:
• Instituttet koordinerer et større vindkraftprogram med

deltakelse fra Meteorologisk Institutt, Norges Tekniske
Høgskole og Norges Lærerhøgskole. Programmet
omfatter kartlegging i makro-, meso- og mikro-skala,
utvikling av vindfeltmodeller, teknisk-økonomisk
evaluering og analyse av vindkraftens potensial i Norge.
(Et NTNF-prosjekt.)

• Instituttet samarbeider med Nordisk Aluminium -
ÅSV-gruppen om utvikling av solfangere med høy-
effektive overflater. Solfangerne produseres ved roll-
bond valsning av aluminiumsplater. NTNF - ÅSV-
prosjekt.

• Instituttet utfører en teknisk-økonomisk analyse av ulike
solfangersystemer brukt til oppvarming av forbruksvann
og boliger.

Energisystemanalyser:
• Utvikling av en makro-økonomisk energimodell for det

norske samfunn og bruk av denne for energiprognose-
formål. Samarbeide med CMI og EFJ. (NTNF-prosjekt.)

Korrosjon og overflatebehandling:
• Korrosjon av materialer for kapsling av høyaktivt avfall

tar sikte på å skaffe data for beregning av levetiden for
slike kapsler ved hjelp av elektrokjemiske metoder.
Prosjektet ble startet i 1979 og ventes å Jøpe over
noen år.

• Spenningskorrosjon av Zircaloy sikter mot å skaffe bedre
forståelse av de prosesser som fører til brudd av
brenselskapslingen i vannkjølte reaktorer. Forsøkene
foregår i samarbeid med Halden-prosjektet.

• Korrosjonsmotstanden av Zircaloy i reaktorer varierer
fra leverandør til leverandør og fra batch til batch.
Forsøksprogrammet tok sikte på å finne frem til metoder
som kunne skille ut materiale med mindre gode
egenskaper. Prosjektet ble avsluttet medio 1979.

• Selektive overflater for solpanel av aluminium er et
NTNF-støttet prosjekt som tar sikte på å utvikle en ny,
billig overflatebehandlingsprosess. Patentsøknad ble
innsendt i 1979. Prosjektet vil i 1980 også foregå i
samarbeid med Nordisk Aluminiumsindustri A/S.

• Forsøksprogrammet for ammoniakk spenningskorrosjon
har til hensikt å utvikle nye metoder til å undersøke ståls

,< tendens til å sprekke i flytende ammoniakk.

Fremstilling av eksperimentelt brensel:
•Instrumented fuel assembly, IFA 435-437. Studier av
forbedrede brenselstyper. Dopet brensel, duplex brensel.
Oppdragsgiver: EPRI, USA.

• IFA 502. Fremstilt på oppdrag fra JAERI/Hitachi/
Toshiba, Japan. Studier av kjemiske og mekaniske
påvirkninger mellom uranbrenselet og kapslingsrøret.

• IFA 501/519. Fremstilt på oppdrag fra JAERI/Hitachi/
Toshiba, Japan. Studier av de kjemiske og mekaniske
påvirkninger mellom brenselet og kapslingsrøret samt
studier av nye/forbedrede brenselskonstruksjoner.

• IFA 523/524. Oppdragsgiver JAERI/Halden-Prosjektet.
Brenselsstaver for grunnbestråling av
lettvannsreaktorbrensel under simulerte
krøftreaktorbetingelser, både BWR- og PWR-typc, Etter
grunnbestråling skal brenselsstavene utsettes for
overbelastningsforsøk.

• IFA 511. Oppdragsgiver Haldcn-Prosjektct. Studier av
brenselselementets oppførsel ved tap av kjølevannet.

Elektronstrålesveising/Hardlodding:
• Prosedyregodkjennelse og prøvesveising av deler til F-16.

Kongsberg Våpenfabrikk.
•Sveising av trykkmålere/nivåmålere til GEONOR.
•Sveising av brennstoffdyser til skipsmotorer. Atlantic

Diesel.
• Lodding av aluminium oljekjøler for biler. Raufoss

Ammunisjonsfabrikker.

Lekkasjeprøving:
• Lekkasjetesting av lagertanker for flytende oksygen. Oslo

Sveiseindustri.
• Lekkasjetesting av dykkeranlegg ombord i spesialskip.

Veritas/Drager Driickkammertechnik, Tyskland.

Etterundersøkelse av bestrålt prøvebrensel:
•IFA 411

Et japansk element (Hitachi/Toshiba/NFD) med
fem brenselspinner av PWR-typen. PIE-programmet var
omfattende. Det ble lagt særlig vekt på SCC-målinger av
brenselskapslinger med forskjellig varmebehandling.

•IFA 217
Et italiensk element av typen «Cirene» med 3 x 7
brenselspinner. Det ble foretatt såvel ikke-destruktive
som destruktive målinger. Det ble funnet sterk «ridge-
formation», men ingen defekter.
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• IFA 512-1
Det ble foretatt en begrenset etterundersøkelse av tre
brenselspinner fra dette elementet. Det ble avslørt lite
permanent deformasjon av kapslingen samt noe «ridge-
formation».

Radioaktivt avfall:
• Oppdrag tilknyttet nordisk prosjekt for system- og

risikoanalyse for reaktoravfall. NKA-prosjekt A0-A:l.
• Behandling av radioaktivt avfall fra egen virksomhet og

eksterne brukere av radioaktive stoffer. Diverse
oppdragsgivere.

IFA 510-1, II og III
Et japansk element (Mitsubishi), og eksperimentet med . . .
dette gikk ut på å studere utviklingen når to pinner i Mujøanalyser:
et element er bøyde og står i kontakt med hverandre i et «Undersøkelser av transport og omsetning av
punkt. Det viste seg at tykkelsen av oksydlaget i forurensninger fra sur nedbør. Oppdrag i forbindelse
kontaktpunktet var opp til 4 ganger større enn forventet, med SNSF-prosjektet,

• Undersøkelser av atmosfærisk spredning og disposisjon
av miljøgifter. Oppdrag, i samarbeid med NILU, for
Miljøverndept.

•Vannanalyser i forbindelse med vannrensing og
overvåkning av drikke og avløpsvann. Oppdrag for
NRV/RA-2.

• Undersøkelser av efiektiviteten av renseanlegg. Oppdrag
for Buskerud fylkeskommune.

Isotop- og bestrålingsteknologi:
• Utvikling, produksjon og distribusjon av radioaktive

legemidler og kjemikalier. Kundekretsen består av
diverse sykehus og forskningslaboratorier i inn- og
utland.

• Neutronbestråling i reaktoren JEEP II for aktivering av
radiofarmaka, sporstoffer, analyseprøver etc. Diverse
oppdragsgivere i inn- og utland.

• Neutronbestråling i reaktoren JEEP II for «dopinga av
silisium halvledermaterialer. Oppdrag for elektronisk
industri.

• Gammabestråling for sterilisering og desinfeksjon av
medisinsk utstyr og næringsmiddelemballasje. Diverse
oppdragsgivere.

• Gammabestråling for fremstilling og modifikasjon av
plastprodukter. Oppdrag for plastprodusenter,
skifabrikker, m.m.

Industriell Kjemi:
• Utvikling av prosess for fremstilling av aluminiumoksyd

fra norsk anorthositt. Oppdrag for I/S Anortal.
• Utvikling av del-prosesser for metallekstraksjon fra

komplekse malmer. Oppdrag for A/S Megon, Elkem-
Spigerverket a/s.

•Metodeutvikling for fremstilling og karakterisering av
ren-silisium. Utvikling av prosesser for rensing av kvarts.
Oppdrag for bergverks- og metallurgisk industri.

Vannrensing:
•Utvikling av system for kontinuerlig overvåking og

prøvetaking sv drikke- og avløpsvann. Oppdrag for
Nedre Romeriiw Vannverk (NRV) og renseanlegget RA-
2.

•Utvikling og drift av pilotanlegg for rensing av
drikkevann. Oppdrag for NRV.

Ressurskartlegging, etc.:
• Nukleær snøtaksering fra fly. Oppdrag for NVE.
• Bestemmelser av konsentrasjoner og isotopforhold i

diverse uranprøver. Oppdrag for ASEA-ATOM AB og
Statens Karnkraftinspektion.

•Analyser i forbindelse med «interne» kjemitekniske
prosjekter. Oppdrag for MCI-Megon A/S, I/S Anortal,
m.fl.

•Analyser for eksterne oppdragsgivere. Oppdrag for
bergverks-, kjemisk og metallurgisk inJustri.
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Hamburg (May 1979).

• S. Børresen, T. Skardhamar, S. Wennemo-Hansen:
«Application of FMS-RECORD/PRESTO for Analysis
and Simulation of Operating LWR Cores». NEACRP
Specialists Meeting, Paris (Nov. 1979).

• U. Tveten, D. Thomassen, E. Kvaal: «Accident Analyses
performed for the Norwegian Government Committee
on Nuclear Power». Kr-156. Feb. 1979.

• D. Thomassen: «Atmosfærisk spredning og deposisjon.
Det nordiske SNODAS samarbeidet. Foredrag ved
Andre nordiske radioøkologiseminar, Helsingor, (Mai
1979).

• U. Tveten: «Risk Assessment for Two Reactor Sites in
Norway». Annual Meeting of the American Nuclear
Society, Atlanta. (Juni 1979).

• H. Moen: «A Survey of some Simulation Models for
Industrial Heat Transfer Problems». International
Conference on Numerical Methods in Thermal
Problems, Swansea, 2.-6. juli 1979.

• E. E. Madsen: «Some Frequence Exponential Methods
for Numerical Solution of Heat Conduction Problems».
International Conference on Numerical Methods in
Thermal Problems, Swansea, 2.-6. juli 1979.

Andresen. Mat. Res. Bull. 14(1979) 1281.
• Hydrogen storage in FeTi: Surface segregation and its

catalytic effect on hydrogenation and structural studies
by means of neutron diffraction.
G. Busch, L. Schlapbach, F. Stucki, P. Fischer, A. F.
Andresen. Int. J, Hydrogen Energy 4 (1979) 29.

• 20 years of polarized neutron research.
A. F. Andresen, Nukleonika Vol. 24 (1979) 692.

• One-dimensional ordering in ferroelectric CsD'PO-* and
CSH2PO4 as studied with neutron scattering.
B. C. Frazer, D. Semmingsen, W. D. Ellenson and G.
Shirane. Phys. Rev. B20 (1979) 2745.

• Inelastic neutron scattering and potential shape in
ammonium hexachloridcs.
K. Otnes and I. Svare, J. Phys. C. 12 (1979) 3899.

•Study of molecular rotations in solid Mg(NH.i)r> (C104)2
by the Raman contour, quasiclastic neutron scattering
and proton magnetic resonance method.
J. A. Janik, J. M. Janik, A. Migdal-Mikuli, E. Mikuli, K.
Otnes and I. Svare. Physica 97B (1979) 47.

• Reorientation of NH+2 in ammonium salts studied with
NMR relaxation and inelastic neut.on scattering.
I. Svare, G. Thorkildsen, K. Olnes. J. Phys. C 12 (1979)
2177.

• H. Sekkesæter, Aa. Jore, A. Grønningsæter, J. Hammer: «Critical studies of molecular reorientation in oriented
«Energiforsyning til oppvarming av nye boligfelt i
Skedsmo kommune». Institutt for atomenergi, oktober
1979.

• A. Ek, T. Kjølberg, T. Sira: «ENOR - An Energy Model
for Norway». International Conference on Energy
Systems Analysis, Oct. 1979, Dublin, Irland.

• K. 0 . Solberg: «Modeller for analyse og konstruksjon av
prosessen). Kurs i Matematiske Modeller, Febr. 1979,
A/S Norsk Jernverk, Mo i Rana.

• S. Ekrann: «Matematiske og numeriske metoden). Kurs i
Matematiske Modeller, Mai 1979, Elkem-Spigerverket
A/S, Kristiansand.

• K. O. Solberg: «Bruk og misbruk av modellen). Kurs i
Matematiske Modeller, Mai 1979. Elkem-Spigerverket
A/S, Kristiansand.

• Magnetic structures and properties of Cn-iFetAs. K.
Selte, H. Fjellvåg, A. Kjekshus, A. F. Andresen Acta
Chem. Scand. A33 (1979) 727.

•Compounds with the marcasite type crystal structure
XIII. Structural and magnetic properties of CnFei-tAs2,
CnFei-tSv2, Fei-iNiu\S2, Fei-tNitSb2.
A. Kjekshus, P. G. Peterzéns, T. Rakke, A. F. Andresen.
Acta Chem. Scand. A33 (1979) 469.

PAA with various kinds of deuteration.
J. A. Janik, J. Krawczyk, J. M. Janik, K. Otnes. J. de
Physique 40 (1979) C3-169.

• K. Videm and L. Lunde: «Cracking of Cladding Tubes
Caused by Power Ramping and by Laboratory Stress
Corrosion Experiments», Journal of Nuclear Materials
87(1979)259-267.

• K. Videm and L. Lunde: «Stress Corrosion Crack
Initiation and Growth and Formation of Pellet-Clad
Interaction Defects», Authorized Reprint from Special
Technical Publication 681, ASTM, 1979.

• L. Lunde and K, Videm: «Effect of Material and
Environmental Variables on Localized Corrosion of
Zirconium Alloys», Authorized Reprint from Special
Technical Publication 681, ASTM, 1979.

• L. Lunde and K. D. Olshausen: «Stress Corrosion
Testing of Irradiated Cladding Tubes», The IAEA
Specialists' Meeting on «Power Ramping and Power
Cycling of Water Reactor Fuel and Its Significance to
Fuel Behavioun>, Aries, France, May, 1979.

• K. Videm: «The Mechanism of PCI-SCC-Failures».
Japan Nuclear Society - OECD Halden Reactor Project,
Tokyo, April 1979.
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• K. Videm, L. Lunde, K. D. Olshausen: Stress Corrosion
- Ramp Testing and fuel Failures» presented at the
Enlarged Halden Programme Group Meeting, Hankø,
juni 1979.

• K. Lunde: Laser, elektronstråle- og plasmasveising.
Maskin Bd. 12, Nr. 7,1979.

• ME-152. The Post-Irradiation Examination of the Italian
Cirene Test Fuel Assembly IFA 217. K. D. Olshausen, P.
Arnesen.

• ME-153. The Post-Irradiation Examination of the
Japanese (Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.) Test Fuel
Assemblies IFA 510-1 and II. P. Arnesen, K. D.
Oishausen.

• ME-154. Stress Corrosion Testing of Irradiated Cladding
Tubes from the Interramp Project. L. Lunde og K. D.
Olshausen.

• MT-H200. Post-Irradiation Gap Measurement of IFA
424-11. Examination of the Measuring Procedure. K.
Bryhn-Ingebrigtsen.

• MT-H201. The Post-Irradiation Examination of the
Hitachi/Toshiba/NFD Test Fuel Assembly IFA 411. P.
Arnesen, K. Bryhn-Ingebrigtsen, K. Caspersen, L.
Lunde, K. D. Olshausen.

• MT-H204. The Post-Irradiation Examination of Three
Fuel Rods from the IFA 512-1 Irradiation. K. D.
Olshausen.

• MT-H205. The Post-Irradiation Examination of the
Third Insert from the IFA 510 Irradiation Experiment
(IFA 510-III). P. Arnesen, K. Bryhn-Ingebrigtsen, K. D.
Olshausen.

• S. Aas, D. L. Poweroy: Quality Assurance Methods in
Nuclear Fuel Technology. Paper to IAEA Regional
Conference on Quality Assurance, Buenos Aires, nov.
1979.

• J. B. Dahl, C. Qvenild, O. Tollan, N. Christophersen and
H. M. Seip.
«Methodology of studies on chemical processes in water
runoff from rock and shallow soil cover using radioactive
tracers.» Water, Air, and Soil Pollution 11, 179-190
(1979).

•J . B. Dahl, C. Qvenild, H. M. Seip og 0 . Tollan.
«Omsetting av kalsium og sulfat i smeltevann og i regn-
vann på små felter undersøkt ved hjelp av radioaktive
tracere». SNSF-prosjektet IR 49/79 (1979).

• 0 . Tollan, J. B. Dahl og C. Qvenild.
«Arial measurement of snow water equivalent in
Norway using terrestrial gamma radiation». Workshop
on remote sensing of snow and soil moisture by nuclear
techniques, W.M.O., 1979.

• 0 Tollan: «Weather effects on arial snow measure-
ment». Workshop on remote sensing of snow and soil
moisture by nuclear techniques, W.M.O., 1979.
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• R. O. Allen and E. Steinnes:
«Determination of niobium in 15 U.S.G.S. standard
rocks by neutron activation analysis».
Geostandards Newsletter 3,57-60 (1979).

•R. O. Allen, E. Steinnes and M. D. Baker:
«The use of INAA in studying trace element changes
induced by cancer therapy». Nuclear Activation
Techniques in the Life Sciences, 1978, pp. 447-466,
International Atomic Energy Agency, Vienna 1979.

•E . Steinnes: «Instrumental activation analysis of coal
and coal ash with thermal and epithermal neutrons».
In C. Karr, ed., «Analytical Methods for Coal and Coal
Products», Vol. Ill, PP.

• B. Salbu, E. Steinnes and A. C. Pappas: «Elemental
composition of Norwegian rivers». Nordic Hydrology,
1979,115-140.

• J. Gether, G. Lunde and E. Steinnes: «Determination of
the total amount of organically bound chlorine, bromine
and iodine in the environmental samples by neutron
activation analysis». Anal. Chim. Acta. 108,137-147
(1979).

• B. Gylseth, H. L. Leira, E. Steinnes and Y. Thomassen:
«Vanadium concentration in blood and urine of workers
in a ferroalloy plant». Scand. J. Work, Environ. & Health
5,188-194 (1979).

• E. Steinnes: «Atmospheric deposition of heavy metals in
Norway studied by analysis of moss samples using
neutron activation analysis and atomic absorption
spectrometry». J. Radioanal. Chem.

• S. Ritland, K. Elgjo, O. Johansen and E. Steinnes:
«Liver copper content in patients with inflammatory
bowel disease and associated liver disorders». Scand. J.
Gastroent. 14, 711-715(1979).

• O. Johansen and E. Steinnes: «Phosphorus and chlorine
content of eight new U.S.G.S. standard rocks».
Geostandards Newsletter 3,47-49 (1979).

• R. O. Allen and E. Steinnes: «Contribution from long-
range atmostpheric transport to the heavy metal
pollution of surface soil». Int. Conf. Management and
Control of Heavy Metal in the Environment, London,
sept. 1979.

• O. B. Michelsen and S. Østern: «Removal of Nitrogly-
cerol and Nitroglycerol from a Nitration Plant Effluent
by means of Solvent Extraction», ENVIRONMENTAL
SCIENCE & TECHNOLOGY, Vol. 13, page 735, June
1979.

• B. Gaudernack and O. B. Michelsen: «Control of a
Solvent Extraction Process for Rare Earth Separation by
Means of a Computer-Based, On-stream XRF Analytical
System», Proceedings of the International Extraction
Conference ISEC 77, CIM SPECIAL VOLUME 21,
1979, THE CANADIAN INSTITUTE OF MINING
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Halden:
• HPR-217: The NUKEM-Fabricated Test Fuel

Assemblies IFA-172 and IFA-173 Irradiated in the
HBWR during 1969,1970,1971.

• HPR-218: Two KFA-Supplied Fuel Elements (IFA-180
and 181). Irradiated in the HBWR during 1970-1973.

• HPR-223: OECD Halden Reactor Project Quarterly
Progress Report, October to December 1978.

• Norske Sivilingeniørers forening, Røros 19.-22. mars
1979. Datamaskin og fargedisplay-baserte kontrollrom.
K. Netland.

• HPR-221: Enlarged Halden Programme Group Meeting
on Water Reactor Fuel Performance, and Application of
Process Computers in Reactor Operation, Loen, Norway,
June 1978.
Part 01: Experimental Techniques and Data
Qualification.
Part 02: Safety Related Studies.
Part 03: Zircaloy Creep.
Part 04: External Corrosion on Zircaloy.
Part 05 • Effect of Fuel Relocation on Performance.
Part 06: Model Development and Verification.
Part 07: In-Reactor Measurements of Mechanical
Interaction - Steady State.
Part 08: In-Reactor Measurements of Mechanical
Interaction - Load Follow, Overpower.
Part 09: Fission Gas Release and Thermal Performance.
Part 10: Fission Gas Release and Thermal Performance
Models, Correlations.
Part 11: Stress Corrosion Cracking.
Part 12: Stress Corrosion Cracking - Pellet-Cladding
Interaction Failure Predictions.
Part 13: Ramp Testing and Pellet-Cladding Interaction
Failure Avoidance.
Part 14: Surveillance and Analysis Systems.
Part 15: Load Control Strategies.
Part 16: New Developments in Nuclear Instrumentation
and Control.
Part 17: Enhancement of Operator Performance.
Part 18: Design of Reliable Software.

• HPR-226: OECD Halden Reactor Project Quarterly
Progress Report, January to March 1979.

•IFAC Workshop SAFECOMP 79,16th-17th May, 1979:
An Investigation of Methods for Production and
Verification of Highly Reliable Software, by G. Dahll, J.
Lahti.

• Norske Sivilingeniørers Forening i samarbeid med
Televerkets Sivilingeniørforening, Gol, Norway,
20th-23rd May, 1979: Fremtidige Driftskontrollmetoder
og systemer, by B. B. Thomassen.

•HPR-228: OECD Halden Reactor Project Quarterly
Progress Report, April to June 1979.

•HPR-229: Enlarged Halden Programme Group Meeting
on Fuel Performance Experiment and Evaluation, Vol. I
and II.

• 2nd Multi-Phase Flow and Heat Transfer Symposium
Workshop, Miami Beach, Florida, 16th-18th April, 1979:
A Study of Hydro-dynamic Instability in Natural
Circulation Boiling Coolant Channels by Means of
Graphical Computation, by K. Svanholm.

•American Nuclear Society, Topical Meeting on Light
Water Reactor Fuel Performance, Portland, Oregon, 29th
April-3rd May, 1979: Fission Gas Release from UO2
Pellet Fuel at High Burn-Up, by C. Vitanza, E. Kolstad,
U.Graziani.

•The European Nuclear Conference, Hamburg,
Germany, 6th-l lth May, 1979: In-Pile Measurements of
Zircaloy Creep: Comparative Evaluation of Ten Creep
Correlations, by E. Kolstad.

• The European Nuclear Conference, Hamburg,
Germany, 6th-1 lth May, 1979: Fission Gas Release from
UO2 Fuel, by C. Vitanza.

• IAEA Specialist Meeting on Experience from Quality
Assurance and Control of Nuclear Power Plant Control
and Instrumentation Systems, Wien, Austria,
September, 1979: Validation of Safety Related Software,
by G. Dahll.

• HPR-230: OECD Halden Reactor Project Quarterly
Technical Report, July to September 1979.

• HIR-94: RGB Programme Documentation, by G.
Isaksson, R. Stokke.

• IAEA-NPPCI Specialist Meeting, Munich 5th-7th
December, 1979: Measurement of Operator
Performance - An Experimental Setup, by K. Netland.

• IAEA-NPPCI Specialist Meeting, Munich, 5th-7th
December, 1979: Coordination of Operator Supporting
Systems and Procedures, by T. J. Bjørlo, J. K.
Trengereid.

• IAEA-NPPCI Specialist Meeting, Munich, 5th-7th
December, 1979: A Computerized System for
Evaluation of the Status of a Protection System, by A.
Nederlik, H. Roggenbauer.

• IAEA-NPPCI Specialist Meeting, Munich, 5th-7th
December, 1979: Monitoring Readiness of Safety
Relevant Devices in Nuclear Power Plants by Means of
CRT-Colour Displays, by R. Haubert, R. Stokke.

• IAEA-NPPCI Specialist Meeting, Munich, 5th-7th
December, 1979: Functions and Design Characteristics
of the STAR Disturbance Analysis System, By W. E.
Buttner, L. Felkel, R. Grumbach, F. Øwre, B.
Thomassen.
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»IAEA-NPPCI Specialist Meeting, Munich, 5th-7th
December, 1979: Analytical Methods and Performance
Evaluation of the STAR Applicaton in the
Grafenrheinfeld Nuclear Power Plant, by L. Felkel, R.
Grumbach, A. Zapp, F. Øwre, J. K. Trengereid.

• NKA-seminar «Myndighetenes driftskontroll av
kjernekraftanlegg». Stockholm, 11.-13. desember 1979:
Utvikling av anleggstilkoblede systemer for overvåking
og analyse av kjernekraftanleggets tilstand ved
driftsforstyrrelser, av H. Smidt Olsen, J. K. Trengereid,
K. Netland.

»A Joint Development Work by OECD Halden Reactor
Project, and Osterreichische Studiengesellschaft fiir
Atomenergie Ges.m.b.H.: Computer Systems to Aid the
Operator to Survey Status of Reactor Safety Systems in
HWR's.



Statement from the Institute Board

The development during 1979 has in many ways
confirmed that the Institute has established its new R
and D profile, following a gradual reduction over the past
years of its nuclear activities. Of particular importance to
the management and the employees at the Institute in
this connection is a white paper prepared by the Oil- and
Energy Department carrying a proposal for a new
mandate and name for the Institute. The future role of
the Institute as a general energy institute is also outlined.
The new name is Institutt for Energiteknikk
(Institute for Energy Technology). The new mandate
reads as follows: «The Institute's mandate is to conduct
research and development, analyses etc. within the field
of energy, including nuclear research, and other fields
particularly suited to the Institute's competence». The
Board interpret the Department's initiative as a
confirmation that the development that has taken place
should continue.

R and D activities
A significant part of the R and D work conducted at the
Institute is within the field of energy in general. Almost
50% of the governmental funds allocated the Institute
was used in this field.
The non-nuclear part of the activities has included
energy system studies and work connected with energy
preservation, new energy technology and oil technology.
In the course of the past 3-4 years, the Institute has
been engaged in a series of projects within these fields
and the activities are steadily growing. Particularly the
oil technology engagements have increased, which is
encouraging.
Of particular importance has been the development of
an energy model for Norway (used in assessing future
energy demand in this country), coordination of a
national wind energy program, development of highly
efficient sun-collectors, assessing the potential in utilizing
waste energy from industry on a nation-wide basis and
regional energy planning. In the field of oil technology,
the work has a particular centered on developing 2 and
3-dimensional 3-phase black-oil reservoir models and
data systems used to interpret data from reservoir
measurements.
In spite of a substantial reduction over the past years of
the nuclear power activities, these still represent,
however, a significant part of the Institute's energy
activities. The nuclear power activities are at present
concentrated on safety and environmental aspects, with
emphasis on the fuel and safety work carried out in the
Halden Project. The majority of this work is financed
through the contributions from signatory countries

outside Norway. The Halden Project engaged itself in a
new three-year international R and D program, starting
in 1979. The 8th in a series since the international
project was started in 1958. The nuclear power work at
Kjeller has centered around more theoretical safety and
environmental-type activities and also theoretical and
experimental-type waste management studies.
Activities outside the energy field, have included
a significant amount of work within process technology
(particularly process development), mathematical
process-simulation and process control, data technique
and projects within environment and resource
technology. As far as the latter is concerned, this is based
on the Institute's compentencc in chemical analyses,
purification and isotope technology and of course the
well-established activities in the reactor-based fields of
isotope production and neutron physics. Important tasks,
as far as process technology is concerned, are the
Anortal-project, the development of a process for
separating aluminium oxide from Norwegian ore,
development of mathematical models for metal casting
and aluminium electrolysis, development of data-based
systems for process control, and various development
contracts for the Norwegian computer industry. Within
process control and data technique the developments,
particularly at the Halden Project, confirmed that the
Institute also has a significant development potential
here.

The total sale of radioactive isotope-products and
services in 1979 amounted to over 10 million Norwegian
kroner. As in past years, the majority of the isotope
products were delivered to Norwegian hospitals and
medical-biological research laboratories. After the recent
enlargements and modernizing of the Institute's isotope
laboratories, they now satisfy the international standard
required for the production and control of radiopharma-
ceutical products.
The choice of new tasks has been determined in great
part by the competence the Institute has acquired
through its nuclear power activities. In many instances
this has led to an integrated R and D milieu where
nuclear and other types of research and development is a
two-sided activity.
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Personnel
The Institute employed 519 persons at the end of the
year 1979 - 330 at the main centre, Kjeller, and 189 in
Halden. Some of the employees work part-time. This
taken into account, the total number of positions is 490.
125 of the technical staff have an academic training. Fig.
2 shows how the staff is divided according to their
training. Fig. 3 shows staff allocated to the various main
departments. 5% of the total staff, and 2,5% of the
academically trained staff left their employment at the
Institute last year. At the same time the equivalent of 6%
of the total staff, were engaged. The academic category •
increased by 9%. Over the whole year, sick-leave totalled
5,8%, with a peak of 6,7% during the first quarter and a
minimum of 4,9% during the second quarter.
Fig. 4 shows age distribution of the staff at the Institute.
Compared with other Norwegian research institutes that
work in the technical field, the Institute has a relatively
small fraction of academically trained staff, 24%. For
other large institutes, the figure is in the region of
40-50%. In large part this is due to the fact that a signifi-
cant part of the employees at the Institute is engaged in
operative function, e.g. at the two reactors and the
isotope laboratories.

Economy
The Institute's total income in 1979 was 116 million
kroner (see Fig. 5). 50 million are from government
grants, and the rest, 65 million kroner or about 57%, was
acquired through R and D contracts, sale of isotopes and
irradiation services and contributions from the
signatories to the Halden Project. Fig. 6 shows the
distribution of the outlays by the various departments.
Fig. 7 shows a similar distribution for income.
The total governmental grants for 1979 to cover activities
both at Kjeller and in Halden were reduced compared to
1978,50 million kroner for 1979 compared to 51 for
1978. Due to a marked increase in R and D contracts for
industry and others, the economic situation was,
however, satisfactory.
At Kjeller income from R and D contracts in 1979
represented some 46% of the total budget. This is the
result of a steady increase since the middle of the 1970s,
where income contributed some 35% of the total.
(See Fig.8)In Halden, the income from R and D contract
work and signatory contributions covered some 75% of
the total budget. The development in Halden in this
connection is shown in Fig. 9.

Internal safety and protection activities
The Safety Committee, an advisory body for the
managing director, has, like in the past years, reviewed
and assessed all safety-related issues connected to the
operation of the Institute's reactors and other facilities.
The Safety Committee has three sub-committees to
support it, one for the nuclear activities at Kjeller, a
similar one for Halden and one for the industrial
activities at Kjeller.
A principal task that has been carried out is an updating
of existing emergency plans, which by now have been
brought into line with the general emergency plan
organization for Norway. During the year firefighting
regulations have been improved. Also, complying to the
IAEA recommendations, better physical protection of
the Institute's buildings and areas have been carried
through.
The Work Environment Committee, an advisory and
executive body within the Institute, has during the past
year been active in order to improve working conditions
in general, according to Norwegian law. Employee
representatives have been elected for various buildings
and work areas in order to protect the interests of the
employees in work environment issues. The employee
representatives are represented in the Work
Environment Committee by one person.

34




