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Styrets beretning
Innledning

Et hovedelement i forskningsstrategien for
Institute for energiteknikk er å utnytte
nukleærteknologisk spisskompetanse på prioriterte
områder av norsk energiforskning. I Iøpet av få år har
denne strategien gjort petroleumsteknologi til et
hovedområde som nå står for ca. 25% av Instituttets
totalaktivitet. På petroleumsområdet er IFE i dag ett
av de tre forskningsmessige tyngdepunktene i Norge
med klare spesialiteter i forhold til andre norske
forskningsmiljøer. Dels gjennom direkte samarbeids-
avtaler med andre institutter, og dels gjennom
målrettet innsats i nasjonale forskningsprogrammer
har IFE samordnet sin petroleumsforskning med den
øvrige norske innsatsen på feltet.

Et annet viktig hovedelement er å fokusere
innsatsen på programmer av en slik størrelse og faglig
kvalitet at man kan få vesentlige bidrag til innovasjon
og utvikling av nye metoder, prosesser og system-
løsninger for norsk industri. I tråd med dette skjer det
en økende prioritering på forskningsmessige områder
med et stort markedspotensial. Eksempler på dette er
prosesskontrollfeltct med utviklingen av avanserte
simulatorsystcmer og tofase transportsystemer med
utvikling av strømningssimulator for analyse av
dynamiske strømningsforhold.

IFEs samarbeid med Universitetet i Oslo (UiO)
er i rask vekst. Dette samvirket vil få stor betydning
både med hensyn til undervisning og forsknings-
aktivitet på områder som industrieli matematikk,

reservoarteknikk og strømningsfysikk. Samarbeidet
mellom UiO og IFE er også en vesenthg del av
grunnlaget for etablering og utvikling av en egen
høyere teknologisk undervisningsvirksomhet på
Kjeller.

Når det gjelder IFEs innsats på kjernekraft-
området må denne sees på bakgrunn av kjerne-
kraftens økende rolle for el-kraftproduksjonen innen
OECD. For OECD-landene samlet vil kjernekraft
innen 1990 stå for vel 24% av den samlede el-
kraftproduksjonen. Med økende erkjennelse av
kjernekraftens økonomiske og miljømessige fordeler,
vil denne kraftformen etter hvert finne en plass i
energiforsyningen tilpasset de enkelte lands
forutsetninger. Norsk kompetanse på
kjernekraftområdet opprettholdes gjennom det
internasjonale Halden-prosjektet.

På det isotopmedisinske området arbeidei Insti-
tuttet med utvikling av helt nye og lovende produkter
basert på bruk av moderne bioteknologi. Gjennom
samarbeid med norsk farmasøytisk industri blir de
nye produktene markedsført internasjonalt.

Intemasjonalt samarbeid er en hjørnesten for
Instituttets forskningsvirksomhet. Her har virksom-
heten rundt Haldenreaktoren samt det økende sam-
arbeidet med utenlandske oljeselskaper og industrielle
forskningsmiljøer stor betydning. Dertil kommer
nyttige samarbeidstiltak innen Det internasjonale
atomenergibyrået (IAEA), OECDs atomenergibyrå
(NEA) og Det internasjonale energi byrået (IE A).

Oppdragsvirksomheten har finansielt en stadig
økende andel av IFEs totale virksomhet.
Oppdragsinntektenes andel av bruttovirksomheten
utgjorde 60% i 1983,64% i 1984 og 66% i 1985. For
IFEs petroleumsvirksomhet isolert sett ligger
oppdragsandelen for 1985 på 75%.

;i:Sj

Sammen med Norsk Data og Kongsberg Våpenfabrikk har IFE utviklet The training simulator for the Gitilfaks A platform is developed by IFE, Norsk
treningssimulatoren for Gullfaks A plattformen. Data and Kongsberg Våpenfabrikk.
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Haldenprosjektet
Norsk kjernekraftforskning er i dag konsentrert

om det internasjonale OECD Halden Reactor
Project. 1 prosjektet delt„r 40 organisasjoner fra ti
land, deriblant de nordiske land og de fleste større
kjernekraftland innen OECD. Samarbeidr. 'rtnerne
representerer både myndigheter, kraftselskaper,
industri- og forskningsinstitusjoner. Den utenlandske
deltagelsen finansierer ca. 75% av totalvirksomheten.

Forskningsprogrammet er konsentrert om
nukleær brensels- og sikkerhetsteknologi, og data-
maskinbaserte metoder for drift og overvåking av
reakioranlegg. Dette er teknologiske nøkkelområder
også for land som eventuelt skal drive slike anlegg
uten selv å bygge dem. Gjennom samarbejdet rundt
Haldenreaktoren har Norge etablert brede og
effektive kontaktflater mot den internasjonale
utvikling på kjernekraftområdet.

På prosesskontrollfeltet er det i løpet av få år
oppnådd betydelige resultater overfor norsk industri
mht utvikling av avanserte simulatorsystemer for drift
og overvåking av komplekse prosess- og industri-
anlegg. DFE har bl.a. deltatt sterkt i utviklingen av den
avanserte Gullfaks-treningssimulatoren for Statoil.

Reaktordrift og sikkerhet.
Haldenreaktoren drives dels som en produksjons-

reaktor og dels som et eksperimentaniegg og gir
således løpende erfaring i de fleste sider ved driften av
et kjernekraftanlegg. Gjennom samarbeidet med de
amerikanske og tyske lisensieringsorgamsasjonene
som deltar i Haldenprosjektet har IFE direkte tilgang
til de beregningskoder som danner basis for
lisensiering av reaktoranlegg, bl.a. analyser av
postulerte større uhell.

Gjennom driften av Haldenreaktoren får IFE
erfaring i de fysiske beskyttelsestiltak som etter hvert
er blitt innført ved kommei-sielle kjernekraftverk.
EFEs anlegg er videre underlagt den kontroll IAEA
gjennomfører i henhold til Ikke-spredningsavtalen.

Haldenreaktoren har vært i operativ drift i
omkring halvparten av året. Rundt seksti forskjellige
brenselkonstruksjoner har vært til utprøving.
Reaktoren har produsert 75.000 tonn damp som er
levert til Saugbrugsforeningen.

Som ledd i Kjelkontrollens periodiske god-
kjenningskontroll, har reaktorens primærsystem vært
gjennom en omfattende ikke-destruktiv material-
undersøkelse, efterfulgt av trykkprøving. Godt
gjennomarbeidede drifts- og vedlikeholdsrutiner har
bidratt til en meget tilfredsstillende driftssikkerhed

Brenselteknologi.
Brenselforskningen konsentreres nå stadig mer

om karakterisering av langtidseffekter mht brenselets
yteevne og driftspalitelighet. Bakgrunnen er at kjerne-
kraftverkenes driftskrav endres. Dette omfatter bl.a.
større fleksibilitet med hensyn til efektuttak, f.eks.
lastfølge over kortere eller lengre perioder. Slike drifts-
betingelser er realise« i flere land innen OECD, f.eks.
i Sverige og VestTyskland, og er en konsekvens av at
kjernekraft nå står for en stadig større andel av el-
kraftproduksjonen. Ni land innen OECD har nå en
kjernekraftandel på mellom 20 og 65%.

Den tradisjonelle brenselforskningen i Halden,
med vekt på karakterisering av spesielle effekter i
tilknytning til avanserte brenselkonstruksjoner, er
fortsatt et viktig komplement til langtidsprøvingen.
En annen tendens som er forsterket i 1985, er økt
interesse for videreprøving av brenselsstaver fra
kommersielle kjernekraftverk. Dette omfatter både
standard brenselkonstruksjoner og avanserte
utforminger.

For gjennomføringen av brenselprøveprogram-
met spiller de spesielle måleinstrumentene som er
utviklet ved Haldenprosjektet en helt avgjørende rolle
Her fremskaffes detaljerte opplysninger om ytre og
indre forhold i selve brenselsstavene, forhold som er
vesentlige for brenselets driftssikkerhet.
Måleresultatene danner i sin tur grunnlag for
utvikling av beregningsmodeller som brukes ved
konstruksjon, lisensiering og fastleggelse av drifts-
strategier for ulike typer av brensel.

Vesentlige bidrag til utviklingen av avansert nuklear brenselteknologi
kummer i dag fra Haldenprosjektet.

Significant contributions to nuclear fuel development are based on Halden
project results.



Den kompetanse som Haldenprosjektet represen-
terer på instrumentenngsiden finner en begynnende
anvendelse også på petroleumsområdet. Måleprin-
sipper og instrumentløsninger som er utviklet i
Halden, har vært del av instrumenteringssystemer
levert av norsk industri.

I tillegg til fellesprogrammet i Halden gjennom-
føres det i bilateral regi en rekke brenseltester og mer
omfattende eksperimentelle studier for å dekke
spesielle behov og problemområder for individuelle
medlemsorganisasjoner. En stor del av brenselet som
utprøves i Haldenreaktoren blir produsert ved IFE,
Kjeller, og senere returnert dit for etterundersøkelser.
Denne virksomheten har stor betydning for en
effektiv gjennomføring av de omfattende brensels-
undersøkelsene i Halden.

Prosessovervåking og -kontroll.
Virksomheten innen prosessovervåking og -

kontroll er knyttet til bruken av datamaskiner som et
hjelpemiddel i kontrollrommet. Selv om arbeidet er
spesielt rettet mot kjernekraftindustrien, er de
problemstillingene som behandles velkjente fra annen
prosessindustri. Det betyr at produktene som utvikles
direkte kan tillempes for anvendelse også i ikke-
nukleær industri. Sentralt i dette arbeidet står det
avanserte simuleringslaboratoriet for utvikling av
kontroilromsteknologi og studier av mann-maskin
kommunikasjon.

Det nye eksperimentalkontrollrommet har i
1985 vært benyttet til sammenlignende studier av
konvensjonelt instrumenterte paneler og skjerm-
baserte systemer. Formålet har vært å undersøke
hvordan operatørens ytelse påvirkes av ulike infor-
masjonssystemer. Denne forskningen er viktig for
industrier hvor datamaskiner og skjermbaserte
systemer introduseres i eksisterende kontrollroms-
miljøer, hvor det blir en blanding av ulike typer
informasjonssystemer.

11985 startet utviklingen av et større datamaskin-
basert system for operatørassistanse under irregulære
driftsforhold. Systemet vil bestå av flere moduler som
skal være til hjelp under påvisning og diagnose av
forstyrrelser så ve! som prosedyrer for å bringe
prosessen tilbake til en akseptabel tilstand. Til hjelp i
diagnostikk og gjenkjennelse av feilsituasjoner er det
under utvikJing et såkalt kunnskapsbasert system
som benytter moderne teknikker for lagring av
alarmsekvenser og forløp av viktige parametre for
ulike driftsfeil.

Kjerneovervåkingssystemet SCORPIO er levert
til alle tre trykkvannsreaktorene på det svenske
kjernekraftverket i Ringhals. Driften av de tre
anleggene kan nå planlegges sentralt fra én
arbeidsstasjon.

Samarbeidet med Ringhals fortsetter med
henblikk på en direkte kopling av SCORPIO mot

anleggene slik at driftsmarginene kan overvåkes i sann
tid på detaljert nivå. I tillegg vises stor interesse for
dette kjerneovervåkingssystemet i andre signatarland,
spesielt i Vesttyskland og USA.

Treningssimulatoren for Gullfaks A plattformen
som IFE har utviklet sammen med Norsk Data og
Kongsberg Våpenfabrikk, ble installert ved Statoils
treningssenter på Sandsli i 1985. Etter omfattende
uttesting og akseptanse-prøving startet de første
treningskurs opp i oktober.

IFE har sammen med Norcontrol Simulation
A/S (NCS) deltatt i et forprosjekt for spesifikasjon av
en treningssimulator for Öseberg A plattformen for
Norsk Hydro. I desember 1985 ble det inngått
kontrakt med Norsk Hydro om leveranse av denne
treningssimulatoren. Hele simulator-integrasjonen
med oppbygging av kontrollromsutstyret, vil foregå i
Halden. Simulatoren skal være ferdig for leveranse
sommeren 1987.

Andre oppdrag for norsk industri i 1985 har
omfattet spesifikasjonsarbeid i forbindelse med en
driftsplanleggings-simulator for Samkjøringen, og
konsulentoppdrag for Samkjøringen og Norsk Hydro
på utforming av kontrollrom for deres driftsan legg.

Haldenprosjektet representerer i norsk sammen-
heng en betydelig ressurs når det gjelder overføring og
tilførsel av teknologi fra deltagerlandene på områdene
operatør prosess-kommunikasjon, kontrollroms-
utforming og datamaskinbaserte kontroll- og over-
våkingssystemer. Arbeidet er sentrert om utnyttelse
av de datamaskinkonfigurasjoner som markedsføres
av Norsk Data. Arbeidet ved Haldenprosjektet har
gitt vesentlige bidrag til utvikiing av mer omfattende
og forbedret programvare for bruk innen feltet
operatør prosess-kommunikasjon.

Petroleumsteknologi
På petroleumsområdet er mye av innsatsen

fokusert på utvikling og anvendelse av nukleær
spesialkompetanse. Det har vist seg at IFEs spesielle
ekspertise er særdeles verdifull på sentrale områder av
petroleumsforskningen, noe som har ført til
långsiktige og store utviklingsoppgaver for norsk og
internasjonal oljeindustri. Med bakgrunn i krav om
forskningsmessig utfordrende oppgaver med et stort
markedspotensial, er IFEs innsats konsentrert om
utvalgte spesialområder innenfor:
• reservoarteknologi
• undersøkelsesteknologi
• brønnlogging
• flerfase transportsystemer
• gassteknologi
• kontroll- og overvåkingssystemer



Reservoarteknologi.
IFE har i 1985 spilt en aktiv rolle i utformingen

av det »Ståtlige FoU-Program innen økt Oljeut-
vinning og Reservoarteknikk», SPOR, som ble startet
i september. EFE har ansvaret for generell reservoar-
beskrivelse/optimal utnyttelse av reservoardata
(SPOR-OPT). Dette er ett av de tre hovedområder
innen SPOR. Institutt for kontinentalsokkelunder-
søkelser (KU) og Rogalandsforskning (RF) har
ansvaret for henholdsvis gassinjeksjonsmetoder
(SPOR-GASS) og væskeinjeksjonsmetoder (SPOR-
VANN). Hele SPOR-programmet har en forventet
ytre ramme på 100 mill.kr. over 5 år.

På IFEs område ble det etablert prosjekter både
innen matematisk modellering og eksperimenteli
reservoarbeskrivelse. I sistnevnte kategori ble det
startet fire prosjekter knyttet til prosedyrer for
prøvetaking og laboratoriemålinger av reservoar-
materialer, måleteknikk for strømningsstudier i
porøse medier, bruk av tracermetoder for
reservoarstudier på norsk sokkel, og karbonat-
sementering i sandsteinsreservoarer.

Mikrofoto av en reservoarsandstcn fra Nordsjøen. Fargeløse sandkorn ca. 0.2
mm store, lokale konsentrasjoner av leirmincraler, og porerom. SPOR-
programmet vil bidra til å eke utvinningsgraden av liydrokarboncr i
rcservoarbergartenes porerom.

Mtcrophoto of a reservoir sandstone from the North Sea Basin. Colourless sand
of grain size appr. 0,2 mm, local concentrations of clay minerals, and pores. The
SPOR-pmgram will contribute to enhance the recovery of hydrocarbons present.

Som ledd i SPOR-programmet samarbeider IFE
med RF på simulering av vanninjeksjon i porøst
medium og med Norsk Regnecentral på statistisk
behandling av reservoardata. EFE har sammen med
det amerikanske »National Institute of Petroleum and
Energi Research», utarbeidet et forslag til samarbeids-
avtale Dette er nå til vurdering hos de respektive
lands energimyndigheter.

EFE har i 1985 startet arbeidet med utviklingen av
et »Reservoar Data Reporting System» (RDRS) for
Oljedirektoratet (OD). Systemet vil forenkle tilgangen
til reservoardata for utskrift, rapportering og
evaluering. Dette arbeidet støtter logisk opp om
innsatsen under SPOR.

Det er også inngått et samarbeid med Scientific
Software - Intercomp, SSI,om videreutvikling av deres
loggtolkningssystem til å omfatte data fra kjerneprøver
og annen geologisk informasjon. SSIs system for logg-
tolkning er blitt installert på EFEs regneanlegg og står
til disposisjon også for konsulentoppdrag.Samarbeidet
har delvis vært støttet av SPOR-midler.

Et vesentlig problem for matematisk simulering
av væske/gass strømning i et reservoar er å kunne gi
en korrekt matematisk beskrivelse av forplantning av
store metningsgradienter gjennom et porøst medium.
Det er i 1985 inngått en samarbeidsavtale med The
Courant Institute of Mathematical Sciences, New
York University, for anvendelse og videreutvikling av
deres frontfølgesimulator for løsning av slike
problemer. Modellen er installert ved vårt lokale
VAX-regneanlegg og vil om kort tid stå til disposisjon
for simulering av væskestrøm i laboratorieeksperi-
menter så vel som i reservoar. Siden dette gir mulighet
for bedre beskrivelse av væskestrøm ved stimulert olje-
utvinning, er prosjektet delvis finansielt via SPOR-
programmet. På feltet numerisk analyse av
væskestrøm i porøse media er det også etablert et godt
faglig samarbeid med UiO.

En større simuleringsstudie/historie-tilpasning av
Brentformasjonen i Statfprd-feltet ble fullført i 1985.
Arbeidet har vært basert på EFEs simuleringsmodell
BETA 3A og GRIDGEN-systemet. GRIDGEN-
systemet som benyttes til å bearbeide data representen:
ved geologiske og geofysiske kart, er videreutviklet og
forbedret. GRIDGEN-systemet er i bruk hos OD,
og vil bli løpende tilpasset de krav ulike simulerings-
modeller stiller til databearbeiding og inngangsdata.

Som er følge av SPOR-engasjementet ble
innsatsen på fagfeltet produksjonsgeologi øket, med
spesiell vekt på beskrivelse og gassreservoarer.
Bestemmelse og tolkning av isotopforhold, både for
stabile og radiogene isotoper, har "ist seg å være
nyttige redskaper i denne sammeuheng.

Industrioppdrag innen reservoarteknikk har bl.a.
omfattet forskjellige spesielle kjerneundersøkelser,
samt forarbeid til omfattende fullskala tracerstudier
som skal gjennomføres i Nordsjøen i 1986.
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Undersøkelsesteknologi.
På dette området er innsatsen konsentrert om

metoder og teknologi som kan forbedre og effektivisere
den ressurskrevende og kompliserte leteprosessen etter
hydrokarboner. Målsettingen er å få frem ny, eller
vesentlig mer detaljen ir.formasjon om bassengenes og
reservoarenes geologiske histone og nåværende
karakteristika. Hovedaktivitetene har vært innen
feltene organisk geokjemi og uorganisk
geokjemi/mineralogi, hvor forskning og utvikling har
vært konsentrert om problemstillinger i forbindelse
med prospektering og bassengmodellering.

En av hovedinnsatsene er knyttet til utvikling av
matematiske modeller for simulering av de fysiske,
geokjemiske og geologiske prosesser som leder ti)
dannelse og migrasjon av olje og gass i et basseng-
område. Prosjektet, som utføres for Statoil, er et av

PRØVEINNSAMLING (profil)

GRIDSYSTEM (kartl

Figuren (profil) illustrerer innsamling av overflate - sedimenter (ca. 1,5 m
ned i sedimentene). Karbon- isotop-målingene er angitt i såkaltc S'^C-
verdier. Verdier större enn -5C nngir termogen metan. Verdier mindre enn
-55 angir biogen metan. Pmveavstanden varierer fra 200-500 m. Anomalien
med termogen metan er skravert. Lekkasjen forårsakes av forkastning.

Surface-pmspecthig. Soil samples are taken from the upper strata {app. 1,5 m) of
the sea bed. Values greater than -SO indicate themiogenic methan. Values less
than -f 5 indicate biogenic methan. The grid mesb varies between 200- S00 m.
The hatched area indicates tbennogenic methan. The leakage h due to faulting.

våre nåværende større modellprosjekter. Sentrale
arbeidsområder er formulering og numerisk løsning
av matematiske ligninger for fysiske forhold (trykk,
temperatur, kompaktering osv.) i et geologisk basseng,
og modning av kildebergarter og rrigrasjon. Det er nå
utviklet programmer som løser basisligningene for
væskestrøm, trykk, kompaksjon og temperatur i et
basseng, under forskjellige forutsetninger med hensyn
til geometri.

I forbindelse med bassengmodellering er det lagt
særlig vekt på modenhetsstudier og bestemmelse av
temperaturhistorie Forskjellige hovedparametre
(vitrinitt-refleksjon og isotopforhold), er vurdert
sammen med andre metoder. En metode går ut på å
analysere fisjonsspor i apatitt og andre mineraler, noe
som kan gi grunnlag for å bestemme temperatur-
historien til vedkommende mineral. Det forarbeidet
som ble utført i 1985, vil resultere i større prosjekter i
årene fremover.

Geokjemiske undersøkelser blir i økende grad
brukt som komplementær metode til den utbredte
anvendelse av geofysiske metoder for overflate-
prospektering etter olje og gass.

Et større prosjekt, med støtte og teknologi-
overføring fra Deminex og BGR (Bundesanstalt fur
Geowissenschaften und Rohstoffe) i Vesttyskland,
omfatter utvikling av analysemetodikk for overflate-
prospektering. Ved denne form for prospektering tas
det prøver fra jordoverflaten, eller fra øvre lag av
havbunnen, i områder med hydrokarbonpotensiale
Hydrokarboninnholdet i prøvene isoleres og
analyseres ved forskjellige teknikker, som
fluorescensmålinger, bestemmelse av stabile isotoper,
etc. Prosjektet vil bli avsluttet i 1986, og vil da ha
tilført IFE nødvendig utstyr og kompetanse for å
gjennomføre denne type undersøkelser.

Bmnnlogging.
Brønnlogging er blitt et høyt prioritert arbejds-

område for IFE. På dette området foregår det i dag en
sterk industriell satsing. Loggeverktøy basert på
nukleære metoder utgjør en meget viktig del av
brønnloggingsteknologien, og vi tar det som en
utfordring å utvikle IFE til et sterkt kompetansesenter
innen feltet.

11985 har arbeidet vært konsentrert om
utvikling av en nukleær målesonde for Geco Well
Service I tillegg er det blitt utført innledende studier
med sikte på etablering av et kalibreringssenter for
loggeverktøy. Et slikt senter vil ha som formål å tilby
tjenester til oljeindustrien, service-selskaper og
myndigheter.

Det er også gjennomført forberedelser til
utvikling av en metode for måling av absorpsjons-
tverrsnitt for nøytroner i bergartsmateriale, en sentral
parameter ved tolkning av logger for måling av
restoljemetning.
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Fler-fase transport.
For den fremtidige utvikling av dypvanns-

teknologien er transport av uprosesserte flerfase
hydrokarbonblandinger over lange avstander en
grunnleggende forutsetning. IFE er sterkt engasjen i
flere långsiktige oppgaver knyttet til konstruksjon og
drift av slike fremtidige transportsystemer; blant annet
innenfor rammen av POSEIDON-programmet som
Statoil driver sammen med franske partnere EFEs
innsats er knyttet til forskningsmessige basisoppgaver
in nen strømningsteknikk, korrosjon/erosjon og
prosesskontroll.

IFE-SINTEF-programrnet innen flerfase
strømning i rørledninger er finansielt av en gruppe
oljeselskaper og dekker perioden 1984-86.
Programmets eksperimentelle del gjennomføres i
tofase-anlegget på Tiller ved Trondheim. IFE er hoved-
ansvarlig for programmets teoretiske del, som omfatter
analyse av eksperimenter og data, og utvikling av en
dynamisk strømningssimulator (OLGA).

Første del av prosjektet har bestått i forbedring og
venfisenng av de fysisk/matematiske modellene i
tidligere versjoner av OLGA basert på eksperimentelle
data fra tofase anlegget, samt å gjøre programmet mer
brukervennlig. En vesentlig del av innsatsen i 1985 har
vært knyttet til brukerveiledning og
programdokumentasjon.

Analyse av dynamiske strømningsforhold i tofase transportsystemer baseres
på stramningssimulatoren OLGA.

Flow dynamics analyses in two-phase transportation systems are based on the
dynamic flow simulator OLGA.

IFE har i det senere også engasjert seg i flere
kommersielle utviklingsprosjekter der et av hoved-
siktemålene er utnyttelse av vår tofase-kompetanse.
Det er bl.a. innledet samarbeid med Kongsberg
Våpenfabrikk om industriell utnyttelse av et IFE-
utviklet instrument får måling av olje/gass-forholdet i
tofase transportledninger.

Innenfor strømingsteknikk utvikler det set et
fruktbart samarbeid mellom IFE og Universitetet i
Oslo. IFE har i 1985 gitt hovedfagskurs og utarbeidet
kompendium i to-fase strømning.

Gassteknologi.
Innen feltet mengdemåling av store gass-

strømmer er vår innsats konsentrert om aktuelle
måletekniske problemer og metoder som skal brukes
ved Kårstø Laboratorier for Måling og Teknologi (K-
LAB). Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Statoil
og Total Marine Norsk a.s. Detaljprosjekteringen av
K-LAB startet høsten 1985, og laboratoriet er planlagt
ferdigstilt høsten 1987.

Hovedtyngden av innsatsen på området gassteknologi er knyttet til
utnyttelse av K-LAB.

Our main activities in the gas-technology fieldare related to the utilization of
the K-LAB.

Når det gjelder bruk av soniske venturidyser
anvendt på naturgass, har LFE ervervet seg spesiell
kompetanse. Denne kompetansen er benyttet i
forbindelse med vurderingen av K-LABs referanse-
målersystem. 11985 har IFE undersøkt potensialet ved
å benytte numeriske modeller for å simulere turbulent
strømning gjennom biendemålere. Hovedhensikten har
vært å se i hvilken grad følsomheten overfor
konstruksjonsmessige endringer kan bestemmes.
Resultatene var såpass lovende at prosjektet vil bli
videreført i 1986.

IFEs innsats innen den internasjonale standardi-
seringsorganisasjonen ISO, har i 1985 vært konsentrert
om oppgaver innen teknisk komité som behandler
strømningsmåling i lukkede rør.

LFEs øvrige innsats på området gassteknologi
gjelder rensing og separasjon av naturgass og høytrykks
gassekstraksjon. Hovedtyngden av den første
virksomheten er knyttet til pilotanlegget for
gassrensing bygget for Statoil. Anlegget er basert på
sorpsjon på zeolitter. Det er i 1985 gjennomført forsøk
med fjerning av vann fra hydrokarbongass og
regenerering av zeolitt. Eksperimentalvirksomheten er
nært knyttet til utviklingen av en simuleringsmodell
for gassrenseprosessen.

Med støtte fra Nordisk Industri-fond drives et
nordisk samarbeidsprosjekt på høytrykks-gass-
ekstraksjon. Industriinteressene har i første omgang
konsentrert seg om separasjon av fettsyrer. Det er
økende interesse for anvendelse av teknologien både
innen oljeindustrien og annen industri.
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Intelligente kontrollsystemer.
Virksomheten pa dette feltet er rettet mol

utvikling og anvendelse av ny teknologi på områder
som prosessovervaking og automatisering.
"Intelligent» refererer til at de primære informa-
sjonene om f.eks. prosesstilstand, alarmer etc.
bearbeides og kombineres med en matematisk modell
for å få et så nær komplett bilde av tilstanden som
mulig. «Kontrollsystemer» refererer til både passive
systemer som gir informasjon om prosesstilstand til
operatøren, og aktive systemer som selv kan gnpe
inn og styre/regulere prosessen.

Aktuelle oppgaver som er bearbeidet i 1985
omfatter bl..1.:
• Utvikling av simulatorstasjon for tofase transport i

rørledninger. Dette er innsats i forbindelse metl
«POSL-;iDON»-prosjektet.

• Innsats i forbindelse med simuleringer for over-
våkingssystemet til Statpipe.

• Gjennomfønng av forpros)ekt «System for
slugregulering» forStatoil.

Oljekorrosjon.
Dypvannsproduksjon forutsetter rørtransport av

uprosesserte brønnstrømmer over lange avstander.

Rørstrømmen kan inr.eholde bade olje, gass
formas)onsvann og sand. Både korrosjons- tig
erosjonsproblemer kommer her inn 1 biidet. F.eks. vil
vannfasen vanligvis være korrosiv overfor stål på
grunn av gassens innhold av karbondioksyd
kombinert med h ø u trykk. Sand som skurer på
røroverflaten, vil bryte ned beskyttende belegg. På
oppdrag fra Statoil er det i 1985 gjennomført en
»problemanalyse» av materialspørsrnål for under-
van nsproduksjonsutstyr.

Det er også gjennomført en serie erosjons-
korrosjonsforsøk (sand og COi-holdig vannfa.se) med
simulert formas jonsvann cg varierende C O :

partialtrykk. Resultatene har vist at virkningen av
sand på korrosjon av karbonstål er sterkt avhengig av
vannets sammensetning. Under visse forhold har sand
forholdsvis liten virkning. Dette arbeidet vil føres
videre i en ny type forsøksutrustning for erosjons-
korrosjonsforsøk med vannfase, olje, gass og sand.

IFE har også utviklet en ny metode for
kontinuerlig korrosjons-erosjons overvåking basert på
nukleær måletekmkk. Metoden er særlig g«xlt egnet
for fjernovervåking, f.eks. av produksjonsutstyr på
dypt vann. Metoden markedsføres 1 samarbeid med
oljeselskaper og norsk industri.

Nuklir.i-r nLilctcknikk danner basis for en ny metode for kontinuerlig
korrosjons- t'nisjons overväkinj».

\ndear measuring ti'kniques form the bash for a new method fur amtinuomh
comKion/enn.ion-moniUmng.



Industriell prøsess- og materialteknologi
Industriell matematikk.

På det prosessteknologiske området har IFE bygget
opp et sterkt fagmiljø innen feltet industriell
matematikk. Kompetansen utnyttes gjennom et bredt
samarbeid med særlig den energiintensive industrien. I
hovedtrekk dreier innsatsen seg om utvikling av
matematiske modeller for optimalisering, overvåking
og styring og prosess-utforming. Særlig på det siste
området, prosessteknologisk utvikling, har
matematiske prosessmodeller vist seg som meget
effektive hjelpemidler. Flere av IFEs programsystemer
markedsføres i utlandet i samarbeid med norske/
nordiske industribedrifter.

Feltet industriell matematikk har også en mer
grunnleggende forskningskomponent som omfatter
utvikling av numeriske og datatekniske metoder for
løsning av ulike typer partielie differensialligninger. Det
er etablert et nært samarbeid med UiO. Bl.a. er det
utarbeidet et eget kursopplegg for universitets-
undervisning i industriell matematikk.

For feltet industriell matematikk som helhet vil de
såkalte super-datamaskinene representere en helt ny
situasjon. Økt regneeffektivitet er en side av saken.
Viktigere er det å kunne angripe helt nye problem-
stillinger bl.a. representert ved ikke-linearitet. Målet er å
kunne erstatte klassiske analyser, eksperimenter og
laboratorieforsøk med matematiske «modellforsøk» i et
»numerisk laboratorium».

I 1985 er to langtidsprasjekter angående stål- og
aluminiumstøping videreført med godt resultat. Det er
også arbeidet med en modeli for gassrensing ved
zeolittreaktorer og for måling av fraksjoner av gass, olje,
vann i flerfase strømning.

På det internasjonale markedet betegner leveransen
av programsystemet DYSTAL (Al-støp) til Vereinigte
Aluminium-Werke i VestTyskland et gjennombrudd.
Spesialister fra Instituttet var i 1985 med på installering
og utprøving av systemet hos brukeren. Tilsvarende ble

Prosjektsanurbcidet med Elkem A/S, Fiskaa Verk, føyer seg inn i IFE's
voksende inmats overfor norsk prosessteknologisk industri.

The project cooperation with Elkan A/S, Fiskaa Verk, ii part of IFE's grow;
activities Urwards Norwegian process industry.

programsystemet STEELTEMP gjort operativt på det
finske stålverket Rantarunkki Oy.

I samarbeid med Elkem A/S er det utarbeidet et
forslag til prosjekt under NTNFs program
»Automatisering i prosessindustrien». Prosjektet
»Tilstandsovervåking av hardt utsatt produksjons-
utstyr i ferrolegeringsindustrien» er godkjent av
N T N F og vil løpe i tre år fremover.

Prosesskjemi.
Det er økende interesse for anvendelse av

nukleære teknikker ved prosessundersøkelser i
industrien, og ved forskjellige former for miljøforu-
rensingsanalyser. I forbindelse med miljøanalyser er
nøytronaktiviseringsanalyse særlig aktuell for
nøyaktig måling av lave konsentrasjoner.

På oppdrag fra MCI-Megon A/S deltok IFE i
utviklingen av en prosess for utvinning av scandium
og sjeldne jordarter fra rødberg (en malm fra
Fensfeltet). Rent scandiumoksyd er etterspurt som
råstoff for laser-krystaller og oppnår i dag høye priser
på verdensmarkedet.

Materialteknologi.
IFE har i 1985 avsluttet et internasjonalt prosjekt

på spenningskorrosjon i lagrings- og transporttanker
for ammoniakk. Det er kjent at spenningskorrosjons-
sprekkene forårsakes av små mengder surstoff i
amoniakken, mens vanntilsats i n æ n grad forhindrer
sprekkdannelse Forsøkene har gitt detaljen infor-
masjon om hvordan den kombinerte effekt av surstoff
og vann influerer på mottagelighet for spennings-
korrosjon og hvilke forhold som må etterstrebes for å
unngå sprekker, i såvel væskefase som gassfase
Forberedelser til et nytt prosjekt med utvikling og
bygging av helt nytt utstyr er satt igång. Utstyret vil
gjøre det mulig å kartlegge med hvilken hastighet
sprekkene forplanter seg i en lagringstank, bl.a. under
varierende lasteforhold. Det nye prosjektet blir finan-
siert av industri og myndigheter i Europa og USA.

På grunn av økende sikkerhetskrav og krav til
lavere vedlikeholdskostnader har industrien et sterkt
behov for å ta i bruk materialer med lang levetid, f.eks.
rustfrie stål, nikkellegeringer, titan og zirkonium.
Gjennom foredrag og publikasjoner har IFE i en år-
rekke spredt kunnskap om «nye» metaller som f.eks.
titan. I den senere tid er det registren økt interesse og
økende bruk av dette metallet innen norsk offshore-
og kjemisk industri. I samarbeid med Myrens
Verksted er det bl.a. utføn et forprosjekt for Statoil
som gjelder bruk av titan i offshore sammenheng.
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I samarbejd med SIXTKl" har IH- ledet en
utredning tor Mobil vedrørende valt; av mulige
erstatningsmaterialer i ballastvannsystemet pa
Stattjord A, B og C-. Rørledninger, pumper og
ventiler med dimensjoner opp til 42" diameter er blitt
utsatt tor korrosion av s|øvann inneholdene små
mengder hydrogensulfid, og må byttes ut med nye
materialer. Anbefalingene med utgångspunkt i bl.a.
korrosionsegenskaper, offshore sveisekaraktenstikker,
tilgjengelighet og pris versus kvalitet, konkluderte
med at et hovlegert rustfntt stål og titan, vil kunne
vare plattformens levetid på 25 år. Mobil har her
startet et pionerarbeid i international offshore-
sammenheng ved a velge titan til sjøvannsførende rør.

På området avansert sveising og sammenføyning
av metaller, er del i 1985 utført en rekke utviklings-
og produksjonsoppdrag for norsk indutri. BJ.a. er det
uttørt de første produksjonssveiser med elektronstråle
på en ny flvmotorkomponent for Kongsberg
Våpenfabrikk. IFE har også bistått Raufoss
Ammunisjonsfabrikker med elektronstrålesveising av
et mindre antall dnvstoffventiler til en europeisk
kommunikasjonssatelitt. For firmaet Prosetv er det
blitt sveiset et større antall høytrykksbeholdere (25
mm rustfritt stål) for prøvetaking av hydrokarboner.

Siden 1983 har IFE og AMR Engineering A/S i
samarbejd drevet utvikhngen av en ny hurtig sveise-
metode, smisveising, spesiclt beregnet på rørlegging til
havs. I 1985 har arbeidet særlig væn konsentrerr om
kvalifisering av metoden på ulike materialkvaliteter,
både C/Mn-stål, rustfrie stål, duplex stal og sammen-
satte kvaliteter, Parallelt er det satt igång bygging av en
prototyp sveisemaskin tor sveising av flenser til rør.

IFEs mekaniske sentralverksted har en viktig
støttefunksjon ved konstruksjon og fremstilling av
eksperimentalutstyr ti] mange av Instituttets
forskmngspros]ekter, samt eksperimentalutstyr og
komponenter til Instituttets forskningsreaktorer.
Spesialkomponenter, eksperimentalutstyr, prototyper
m.v., er også fremstilt for andre forskningsmiljøer og
tor lndustribednfter. Dette er gjerne komponenter og
utstyr hvor det stilles store krav til
materialegenskaper, toleranser, sveiseterdighet.

Enei^konomisering
og energisystemer
Energiøkonomisering (ENØKJ.

Innsatsen på dette feltet er tosidig: industriell
ENØK og produktutvikling. Programmet «ENØK i
industrien» omfatter 12 bedrifter i Østlandsfylkene fra
følgende bransjer: plastindustri, næringsmiddel-
industri, trelastindustn og vaskener. Ved hver bedrift
gjennomføres et prosjekt i ta1 faser: kartlegging .w
energitilstand, gjennomføring av ENØK-tiltak og
etterprøving av resultatene. Prosjektet er nå inne i den
avsluttende tasen med gjennomfønngog kontroll av
tiltakene. Prosjektet blir støttet av NTNF og enkelte
fylkes-kommunale kraftselskaper, samt pilot-
bednftene.

\ ' I •

I.t .i\ utvikliiigspnwjcktvnc på KNOK-områdct knytter .in til rvsirkulcriii);
,iv ibtnp J b.ikvmvncr. (H. Sörum bakeri, Livr).

One nf the tiwvhpmvnhpmjvcts in the hX.OX-jwhl tvlates t<> the
wsirvuliiting of steam in tntkvry turn. (II. Sörum Ihtlcvn; t.ivr).
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Gjennom dette programmet har IFE bygget opp
en energiteknisk mäletjeneste, utviklet datatekniske
anjlvseprogramnier. samt bygget ut råd- og veiled-
ningstlenesten når det gjelder finansiering, avtale-
torhold, prosjektgjennomføring m.v. Det siktes nå
mot å gjennomføre programmet for visse Vestlands-
tylker. Operasjonsbasen vil bli lagt til Stavanger, og
IH: vil trolig etablere en lokal ENØK-avdeling der.
Det vil i størst mulig utstrekning bli lagt opp til et
samarbeid med lokale konsulenter og de stedlige
energi verkenc

Ht internt ENØK-prosjekt på IFE gjelder
Iwnnsom utnyttelse av kjølevannet fra reaktoren
JEEP 11 til oppvarming av enkelte instituttbygninger.
Gjennomføringen av prosjektet er startet, og første
utbyggingstrinn ble avsluttet tidlig i 1986.

Når det gjelder informasjon om ENØK, drives
det et nært samarbeid med OED og flere regionale
energiverk.

Teknisk-økonomiske systemanalyser.
Et hovedmål med denne virksomheten er å bistå

myndighetene med data og analyser av nye energi-
teknologier og -systemer som kan være aktuelle i
Norge Virksomheten er bredt definert og omfatter
teknologier for eneigiproduksjon og -forbruk
inklusive petroleumsaktiviteter. Virksomheten har en
betydelig forskningskomponent med siktemål å
utvikle egnede metoder for analyse av teknisk-
økonomiske systemer.

«Optimalisering av gassnett'V'trinn 3" ble
gjennomført for Statoil i 1985. Modellen har blant
annet gitt muligheter for å beskrive mer komplekse
sammenhenger mellom ressursgrunnlag og økonomi.

Prosjektet »Optimal kutting av rektangulære
plater» ble gjennomført for Kvaerner Engineering
A.S. Det ble her laget et program for å realisere høy
utnyttelsesgrad av utgangsmaterialene

Prosjektet «Gassmarkedsanalyse» for Statoil ble
startet opp mot slutten av 1985. Det skal etableres en
database og et analyseverktøy for energiteknologier
knyttet til gass og for konkurrerende teknologier.

Nye energiteknologier basert på sol og vind har
liten aktualitet i Norge i overskuelig fremtid. EFEs
vindkraftaktivitet i 1985 har i hovedsak bestått i
deltakelse i NVEs forstudie av kombinerte vind/diesel
kraftverk, samt i et samarbeidsprosjekt med
Flygtekniska Försöksanstalten i Stockholm
vedrørende en spesiell type aerodynamisk effekt-
regulering av vindturbiner. På området nye energi-
systemer har IFE i samarbeid med norsk industri,
deltatt i et forsprosjekt for vurdering av en ny
bølgekraftidé

Isotop- og bestrå-
lingwirksomhet

EFE dekker behovet for isotopprodukter og
bestrålingstjenester for en rekke anvendelser innen
medisin, industri og forskning. Virksomheten tjener i
første rekke norske formål. Når det er praktisk og
økonomisk fördelaktig, drives det eksport, hoved-
sakelig til de andre nordiske land. Parallelt med
forsynings- og service-virksomheten foregår det nå en
målrettet utvikling av nye produkter og metoder for
de forskjellige bruksområder.

Isotopforsyning.
Dette omfatter fremstilling, kontroll og

distribusjon av radioaktive legemidler, kjemikaiier og
strålingskilder. Størsteparten av leveransene av radio-
aktive produkter går til nukleærmedisinske avdehnger
på sykehus og til forskningslaboratorier i Norge
Radioaktive legemidler og preparasjonssett til frem-
stilling av denne type preparater er den største
produktgruppen. Radiofarmaka benyttes
hovedsakelig diagnostisk til organvisualisering og
organfunksjonsstudier. Ved visse sykdommer benyttes
radiofarmaka til behandling.

Utvikling av nye radiofarmaka og forbedring av
de eksisterende preparater skjer kontinuerlig i nært
samarbeid med sykehusavdelingene

IFI's isotopvirksomhct omfatter 1)1..i. fremstilling av strålingskilder.

Pmthiction of radiation sources is part oflFH's activities in the field -Isotopes
and irradiation».
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I 1985 tortsatte arbeidet med å lage et bedre
preparat for undersøkelse av skjelettet, som i dag er en
av de viktigste undersøkelsene ved de nukleær-
medisinske avdelingene. Preparatet skal nå til klinisk
utprøving.

Det meste av forskningsinnsatsen på området har
vært knyttet til utviklingen av to helt nye radioaktive
legemidler tor diagnose av ulike betennelsestilstander,
og tor påvisning av blodpropper og endringer i
pasienters koagulasjonssystem.

Det gjennomføres en meget omfattende klinisk
utprøving ved universitetsklinikker i Norge og
Sverige Preparatene har vakt internasjonal interesse,
og det foreligger en samarbeidsavtale med A/S
Apothekernes Laboratorium om markedsføring av
produktene utenfor Norden. Et stort arbeid nedlegges
for å skaffe til veie alle de data som er nødvendige for
godk|enmng av preparatene hos helsemyndighetene i
USA, England, Tyskland osv. før markedsføring kan
finne sted.

Utvikling av nye typer radioaktive legemidler vil
i økende grad bli basert på bruk av moderne
bioteknologi. Ved for seksempel å fremskaffe
spesifikke antistoffer til forskjellige krenformer og
derpå merke antistoffene med radioaktive isotoper før
injeksjon i pasienten, håper en å fremskaffe en rekke
nye radiofarmaka som kan brukes både til diagnose
og terapi. EFE har allerede begynt innledende arbeider
på dette området, og har gjennomført merking av
ulike antistoffer. Utvikling og produksjon av
antistoffer i tilstrekkelig store mengder krever
samarbeid med andre bedrifter, da det er nødvendig
med særskilt ekspertise og en betydelig økonomisk
innsats.

Bestrålingteknikk.
Bestråling med nøytroner eller gammastråler

utføres ved IFE for en rekke kunder og oppdrags-
givere i inn- og utland. Tilgjengelige strålefelter for
dette bruk finnes i reaktoren JEEP II og
gammabestrålingsanlegget. De viktigste formålene er:
• Fremstilling av radioaktive stoffer
• «Grunnstoffomvandling» ved nøytrondoping av

halvledermaterialer for elektronikkindustrien
• Sterilisering av medisinsk utstyr og medikamenter
• Antibakteriebehandling av næringsmidler og

emballasje for å oppnå øket holdbarhet
• Fremstilling av polymere kunststoffer eller

forbedring av deres egenskaper.
Radioaktive stoffer fremstilles ved å bestråle

forskjellige utvalgte stoffer med nøytroner i
reaktoren JEEP II. De anvendes som råstoffer i IFEs
egen produksjon av radiofarmaka og til strålings-
kilder og preparater for forskning og industri. På
samme mate radioaktiveres diverse materialer for
analytiske formål, særlig for miljøundersøkelser.
Ved å bestråle superrent silisium med nøytroner

oppnås små mengder fosfor jevnt fordelt i sihsium-
krystallen. På denne maten kan materialets
ledningsevne for elektnsitet dimensjoneres nøyaktig
etter behov. I løpet av året er bestrålingsvirksomheten
ytterligere rasjonalisert og derved noe utvidet.

«Grunnstoffomvandling» foregår bl.a. ved nøytronbestråling av superrent
silisium.

Transmutation of elements exemplifiet try neutron irradiation of ultra-pure
silicon.

Gammabestrålingsanlegget er basert fra kobolt-60.
Strålekildens størrelse kan dimensjoneres etter behov
ved å tilføre kobelt-60, og aktiviteten ble i 1985
forsterket ved tilførsel av 16000 curie (620
terabecquerel). Behovet for steriliseringsoppdrag har
vært tilnærmet konstant hittil i 1980-årene, med noe
vekst i 1985. Bestråling av krydder og andre vege-
tabilske smaksgivere for næringsmiddelindustrien kom
i gang i 1982 og har siden vist noe økning. Mengden av
behandlet vare pr. år er av størrelsesorden 50 tonn.
Melkeprodukter med lang holdbarhet er det viktigste
anvendelsesområdet når det gjelder
emballasjebestråling.

Drift av reaktoren JEEP IL
Forsøksreaktoren JEEP II var i 1985 i helkonti-

nuerlig drift etter oppsatte programmer med unntak av
tre planlagte stopperioder for vedlikeholdsarbeider og
awikling av ferier. Reaktoren er landets eneste
installasjon for bestrålinger med sterk
nøytronbestråling. Den er en nasjonal ressurs for
forskning, utvikling og produksjon på flere områder.
Reaktoren er basert på svakt anriket uran og tungt vann
og drives ved en effekt på 2 MW. Den anvedes til
følgende formål:
• Nøytronfysikk (grunnforskning)
• Bestrålingsvirksomhet (radioaktivering, nøytron-

transmutatsjonsdoping og produksjon av
strålingskilder)

• Isotopforsyning (radiaktive legemidler og kjemikalier)
• Nøytronaktiveringsanalyse
• Traceranvendelser
• Nøytronradiografi
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Gmnnforskning
ifysikk

Denne virksomheten er rettet mot høyere
undervisning og annen grunnforskning i Norge
Virksomheten har bred kontaktflate mot andre
norske og utenlandske forskningsgrupper.

I spredningseksperiementer med nøytroner fra
reaktoren JEEP II studeres f.eks. magnetiske
strukturer i samarbeid med Universitetet i Göttingen,
flytcnde krystalstrukturer av metallhydrider i
samarbeid med Allied Chemicals, Morristown, USA,
og molekylbevegelser i flytende krystaller i samarbeid
med universtetet i Krakow, Polen. Lysmikroskopi blir
brukt til å studere struktur, dynamikk og fase-
diagrammer i kolloidsystemer. Et nytt utstyr for
bildebehandling (digitalisering/korrelasjonsanalyse)
ble tatt i bruk i 1985.

I løpet av året ble det etablert et samarbeid med
N T H og Dyno Industrier for studier av
monodisperse sfæriske og ikke-sfæriske partikler.

•2.

Tivdimensjonal dendrittisk krystall-vekst av NH4CL som et eksempel på
konipHscrt mønster-dannelse ved uiincere fenomenen

Tivo-dhtwnsional dendritic crystal growth ofNH.CL ai att example of
complicated pattern formation in connection with nonlinear phenomena.

Spesielle nukleære
IFE-funksjoner
Bibliotek- og litteraturtjenester.

IFEs bibliotek er i tillegg til Instituttets
fagbibliotek også et referansebibliotek for nukleær
teknologi og forskningsrettet energilitteratur.
Biblioteket betjener derfor også en betydelig krets av
eksterne kunder. Biblioteket opprettholder et sentralt
publikasjonsarkiv for EFE. Programpakken
POLYDOC anvendes for registrerning og
gjenfinning av litteratur. I tillegg benyttes eksterne
databaser for gjenfinning av informasjon.

Under en avtale mellom energimyndigheter i
Norden og USA om utveksling av energiinformasjon
blir norsk litteratur referert og innmatet i litteratur-
databasen Energy Data Base Prosjektet blir finansielt
støttet av OED. Avtalen omfatter også rapportering
av prosjekter. Samme rapportering blir benyttet til
framstilling av Nordisk Ministerråds katalog over
energiprosjekter i Norden. Katalogen distribueres i
Norge på oppdrag fra Rådet. Både den refererte
litteratur og prosjektbeskrivelsene inngår i databasen
Nordisk energiindeks. Norsk litteratur innen
kjerneenergi og på beslektede områder innen fysikken
blir referert og innmatet til IAEAs database INIS.

Myndighetsoppgaver.
I henhold til Ikke-spredningsavtalen er alle

nukleære materialer i Norge underlagt IAEAs sikker-
hetskontroll. Gjennom sitt regnskaps- og
rapporteringssystem for nukleære materialer
tilrettelegger IFE den kontroll IAEAs inspektører
företar i Norge Ifølge en avtale med staten tar IFE seg
av Norges internasjonale förpliktelser på sikkerhets-
kontrollområdet iberegnet den rutinemessige
kontakten med IAEAs sikkerhetskontrollsystem.
Statens atomtilsyn holdes løpende orientert om
virksomheten.

IFE bistår også myndighetene i forbindelse med
andre internasjonale kjerneenergispørsmål. Dette
gjelder særlig i forbindelse med nukleær eksport-
kontroll og norsk deltakelse i IAEA og OEDCs
kjerneenergibyrå (NEA). IFEs administrerende
direktør er for en toårs periode fra høsten 1984
styremedlem i IAEA. Instututtet bisto myndighetene
ved Ikke-spredningstraktatens granskningskonferanse i
1985.

Internt sikkerhets- og vernearbeid.
IFE har etablert interne sikkerhets- og kontroll-

instanser. Sikkerhetsutvalget er et rådgivende organ
for ledelsen i sikkerhetsmessige spørsmål og kontrol-

- 1 7 -



lerer at de vilkår og betingelser som myndighetens
(Statens atomtilsyn, Statens institutt for strålehygiene,
Arbejdstilsynet) bar stilt blir oppfylt. Det er også
etablert et utvalg for EDB-sikkerhet.

Det har i løpet av 1985 ikke forekommet drifts-
messige hendelser av sikkerhetsmessig betydning,
hverken for IFEs personel! eller ved Instituttets
anlegg. Ettersom arbeidsoppgavene nå i stor grad er
ikke-nukleære, legges det vekt på å forsterke det
generelle vernearbeidet i nært samarbeid med bl.a.
strålevern- og bedriftshelsetjenesten.

Strålevernstjenestens rutinemessige kontroll viser
at stråledosene til de ansatte også i 1985 har ligget godt
under gjeldende grenseverdi for yrkesmessig
eksponering. De registrerte utslipp av radioaktive
stoffer fra instituttets anlegg har vært små og har ikke
vært av ytrålemessig betydning for omgivelsene
Måleresultatene er rapportert til myndighetens

Stråleverntjenesten har i 1985 fortsatt sin finger-
dosimetritjeneste for bl.a. de større sykehusene i
landet. Kalibreringslaboratoriet utfører kalibrerings-
tjenester på håndinstrumenter for radioaktivitets-
målinger som brukes innen industri og helsetjeneeste
Begge disse tjenester tilbys i samråd med Statens
institutt for strålehygiene

Laboratoriet for miljøovervåking samarbejder
med institusjoner i Norge og i utlandet. Det er
spesielt utstyrt for å kunne bestemme små mengder
av radioaktive forurensninger i omgivelsene, og har i
tillegg til interne kontrolloppgaver utført en rekke
eksterne oppdrag i 1985. IFÉ har ført videre den
landsomfattende kontrollen med radioaktivt nedfall
som det i 1982 overtok på oppdrag fra Forsvarets
forskningsinstitutt. Kontrollen omfatter prøver av
luft, nedbør og melk.

Som en del av det nordiske radioøkologiske sam-
arbeidet er undersøkelsene langs norskekysten
fortsatt. Resultatene viser at den delen av
radioaktiviteten i sjøen langs kysten som stammer fra
europeiske reprosesseringsanlegg, avtar. Dette gjen-
speiler i hovedsak reduksjonene i utslipp fra Sellafield-
anleggene til Irskesjøen. Målingene har også betydning

for vurderingen av rutinemessige utslipp fra et
eventuelt nytt reprosseringsanlegg for brukt brensel
ved Dounreay på den skotske nordkysten.

Nukleært brensel.
Det meste av det eksperimentelle brenslet som

utprøves i Haldenreaktoren, blir produsert på Kjeller.
Etter avsluttet bestråling og eksperimenter i
Haldenreaktoren blir brenslet returnert til Kjeller for
etterundersøkelse Denne virksomheten har stor
betydning for en effektiv gjennomføring av mange
store og langstiktige brenselseksperimenter i Halden.

Nordisk sikkerhetsprogram.
Reaktorsikkerhetsarbeidet ved EFE er i hovedsak

konsentrert om nordiske samarbeidsprosjekter i regi
av Nordisk kontaktorgan for atomenergispørsmål
(NKA). Prosjektene finansieres av Nordisk Minister-
råd, og omfatter videreutvilding av metoder og data
for risikoanalyser og analyser av konsekvenser og
mottiltak ved postulerte store reaktoruhell. 11985 ble
EFE valgt som nordisk programkoordinator for
prosjektene i dette fagfeltet for prosjektperioden som
strekker seg frem til og med 1989. IFE er også
medlem i sekretariatet til et internasjonalt studium av
grunnvanns-migrasjon. I denne forbindelse represen-
terer EFE Nordisk kontaktorgan for atomenergispørs-
mål og deltagelsen finansieres av Nordisk Ministerråd.

Radioaktivt avfall.
IFE samler inn, behandler og lagrer alt lav- og

middelsaktivt avfall fra egen virksomhet og eksterne
brukere av radioaktive materialer som sykehus,
forskning og industri. Avfallsbehandlingsrutinene
omfatter solidifisering av flytende avfall ved tilsats av
sement, og forbrenning av fast lavaktivt avfall.

Med det svenske Statens Kärnkraftinspektion
som oppdragsgiver har DFE foretatt en kritisk
gjennomgang av svenske rapporter vedrørende C O :
korrosjon av ståltønner for deponering av lav- og
middelsaktivt radioaktivt avfall. CO2 utvikles i dette
tilfellet ved mikrobiologisk nedbryting av papir som
finnes i avfallet. På bakgrunn av våre vurderinger
fremstår problemene med COi korrosjon av stålflater
i forbindelse med avfallslagring og tilhørende
hydrogenutvikling, som langt mindre alvorlig enn
angitt i de svenske vurderingene

For nordisk kjernekraftindustri er det gjennomført
FoU-oppdrag vedrørende utlaking av aktivitet fra
innstøpt avfall. Et nordisk samarbeidsprosjekt om
langtidsegenskaper hos bitumen-innstøpt avfall, ble
avsluttet og rapportert.
Fordeling av radionuklidcr i det marine miljø i Nord-Atlantcren. Rel. kons.
av Cs-137 fra Sellafield-utslipp til Irskesjøen, målt i brunalgen hl.vrel.in)>
(Fucus vesiculosus). 1980-1983.

Distribution ofradimwklides in the marine environment of the North Atlantic
tvigon. Rcl. cone. ofCS-U7fmm Scllafieldin Fucus in the Northern North
Atlantic. I9H0-19H3.
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Personell
IFE hadde ved årsskiftet 1985/86 totalt 519

ansatte, hvorav318påKjellerog201 i Halden, i alt 10
flere enn ved forrige årsskifte I løpet av året sluttet 5%
av de ansatte Av personalet har 153 personer
universitets- eller høgskoleutdannelse, og 134
ingeniørutdannelse. Figur 1 og figur 2 viser stab
fordelt etter stilling og på ulike avdelinger.

Fig. 1.
Stab fordelt etter stilling.
Staff according to position.

U- og H-personell
University degr.
technical colLdegr.

jeniører
Eng. degr.
Annet teknisk
personell
Technical supp. pers.

Stab og
felles funksjoner
Staffand adm.
funct.

Fig. 2.
Stab fordelt etter avdelinger.
Stcff distribution.

KJELLER:
Systemteknologi 2°
Reservoar-og

stromningsteknologi 29
Material teknologi 46
Kjemi og geologi 46
Isotoplaboratoriene 57
Fysikk 11
Administrasjon 33
Drift og vcdlikehold 68
Tekniske stottefunksjoner . . . . 68
Totalt Kjeller 3JS

HALDEN:
Brenselundersøkelser 40
Prosesskontroll 55
Reaktordrift 69
Projektledelse og adm 37
Totalt Halden 201

TOTALT IFE: 519 (tilsvarende 484
årsverk).

I tillegg kommer 11 forskere
attasjert Haldenprosjektet.

Fig. 3.
Inntekter fordelt på hovedkilder, (mill. kr.).
Income according to source*.

0,57
(0,3%)

I I Oppdragsinntekter
— Assignments income
I I Statstilskudd
— Government grants

NTNF-prasjekter*
NTNF- Assignments

Økonomi
På Kjeller er petroleums- og industrirelatert

virksomhet fortsatt i god utvikling og omfatter omlag
halvparten av virksomheten.

Det internasjonale program for Haldenvirksom-
heten går over 3-års perioder. 1985 var det første år i
en slik periode I tilknytning til det internasjonale
program er det i Halden en oppdragsvirksomhet med
et omfang på omlag 50 personer. Denne virksomhet
cienterer seg i økende grad mot norsk petroleums-
virksomhet og industri, i faglig og ressursmessig
samspill med hovedaktivitetene i det internasjonalt
fastlagte program. Oppdragsinntjeningen i 1985 var
ikke så god som budsjettforutsatt, men i slutten av
våret ble det inngått en kontrakt av betydelig størrelse
på petroleumsfeltet.

Driftsinntektene utgjorde samlet for EFE 197
mill.kr., hvorav 123 mill.kr. gjelder virksomheten på
Kjeller og 74 mill.kr. virksomheten i Halden. Års-
resultatet viser et overskudd på vel 3 mill.kr. som
overføres i ny regning. IFEs inntjening på oppdrag for
1985 ligger på nær 66% av samlet inntekt. Dette er en
høy andel tatt i betraktning de helt særegne infra-
strukturkostnader som hviler på BFE (sikkerhets-
vurderinger, strålevern, fysisk sikring, sikring og
kontroll av nukJeære materialer, behandling og
lagring av radioaktivt avfall).

Holdes grunnforskningen i fysikk og IFEs
særegne infrastrukturkostnader utenfor, er
inntjeningen over 70%.

Figur 3 viser IFEs inntekter fordelt på stats-
tilskudd og oppdragsinntekter, samt inntektsut-
viklingen på Kjeller, i Halden og for IFE totalt i
perioden 1983-1985 er vist i figurene 4. IFEs opp-
dragsinntekter har i denne 3års-perioden økt med 37
mill.kr. fra ca. 92 mill.kr. i 1983 til ca. 129 mill.kr. i
1985.

Instituttets økonomi bør styrkes de nærmeste år
for å bedre likviditeten og for å gi styret rimelige
handlingsmuligheter særlig når det gjelder fremtids-
rettede disposisjoner.

Fig. 4.
Inntektsutvikling 1983 -1985.
Income trend 1983 -1985.

1983

9t,7
Toull

« M

48.7

45,4
Kfdbr

Haldcn

/

1984

114

0,1

«t

46J
HaJcfcn

U£

1985

«&

HaJdcn

2Q.0

•
154,4 178,1 197,5

NTNF-prosjekt
NTNF-
Asigtimcnts
Egne inntekter
Own income

Statstilskudd
Government
grants

iM M K.njl \,.ruct:i.m< tuimi! torVicntiti,:anil lmluMri.il Rc»
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Resultatregnskap 1985

DRIFTSINNTEKTER
Prosjektinntekter
Eksterne projekter:
Tilsk. utenl. deltagere
Oppdragsinntekter
Dampinntekter

Brutto eksterne prosj. inntekter
— Direkte prosj. kostnader (eks. lønn)

Netto eksterne prosjekter

NTNF-prosjekter
— Direkte prosj. kostnader (eks. lønn)

Netto NTNF-prosjekter

Netto prosjektinntekter

Andre inntekter
Driftstilskudd fra staten
Leieinntekter
Andre dnftsinntekter

Sum andre inntekter

NETTO DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER
Lønn og sosiale kostnader
Andre driftskostnader

DRIFTSKOSTNADER

RESULTAT FØR AVSKRTVNINGER

Ordinære avskrivninger

DRIFTSRESULTAT FØR AVSETNINGER
F O R T A P

FINANSINNTEKTER OG
FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Finanskostnader

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER,
NETTO
ÅRETS RESULTAT (overskudd)

1985 (kr)

31.920.000
88.591.212

6.490.045

127.001.257
56.652.754

70.348.503

571.238
328.975

242.263

70.590.766

68.000.000
1.320.650

9.460

69.330.110

139.920.876

114.750.037
20.970.823

135.720.860

4.200.016

1.492.178

2.707.838

657.215
172.011

485.204

3.193.042

1984 (kr)

25.702.833
82.704.608

3.785.940

112.193.381
52.825.916

59.367.465

614.024
286.608

327.416

59.694.881

63.500.000
1.108.700

71.741

64.680.441

124.375.322

104.172.341
18.180.121

122.352.462

2.022.860

1.691.001

331.859

114.436
265.745

-151.309

180.550
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Balanse pr. 31.12.1985

Kjeller 31.desemberl985

28. februar 1986

Finn Lied
Inniunn

Egil Bergsager

Johan Magnus Aasgaard

EIENDELER
Omløpsmidler
Kasse, bank og postgiro
Debitorer, kunder
Prosjekter i arbeid
Andre debitorer

Mindre likvide midler
Materiell på lager
Anleggsmidler
Maskiner, instrumenter, inventar,
transp., m.v.
Laboratorie- og kontorbygninger
Reaktoranlegg
Aksjer i Atominstituttets Boliger A/S
Atominst. Boliger A/S
Tomter, sikkerhetssone
Uran og tungtvann
SUM EIENDELER

GJELD OG EGENKAPITAL
Kortsiktig gjeld
Kassekreditt
Skattetrekk, arbeidsgiveravgift,
pensjonsinnsk.
Kreditorer, leverandører
Delkrederefond
Andre kreditorer

Långsiktig gjeld
Finansdepartementet
Egenkapital
Driftskapital
Områdereguleringsfond
Materiell på lager

Bundet kapital

SUM GJELD O G EGENKAPITAL

1985 (kr)

577.334
21.942.134

4.044.500
431.747

700.000

19.510.000
11.147.000

1.147.000
50.000

3.493.594
7.470.000

36.000.000

3.571.355

7.020.141
4.060.759

339.603
2.895.519

371.900

8.155.300
953.038
700.000

9.808.338
78.445.694

26.995.715

700.000

78.817.594
106.513.309

17.887.377

371.900

88.254.032

106.513.309

1984 (kr)

212.317
15.580.436

—
386.618

4.428.710

19.608.200
11.861.260
1.250.000

50.000
3.493.594
7.470.000

36.000.000

4.215.245

8.787.632
1.457.401

363.603
52.364

403.900

350.088
953.038

4.428.710
5.731.836

79.329.154

16.179.371

4.428.710

79.733.054

100.341.135

14.876.245

403.900

85.060.990

100.341.135

' Erling Diesen

Kjell Bendiksen

Nils-Godtfred Aamodt
Adm. tlia-klnr
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Statement from the
board/summary
Introduction-

One of the main elements of Institute for energy
technology's research strategy is to apply leading
nuclear technology to areas that take priority in
Norwegian energy research. In the course of a few
years this same strategy made petroleum technology a
field of major interest that now accounts for about
25% of the Institute's total activities. Today IFE is one
of Norway's three major research establishments in
the petroleum technology field with clearly defined
specialities relative to other Norwegian research
centers.

In the area of radiopharmaceuticals IFE is
engaged in developing promising new products based
on the use of modern bio-technology. The new
products will be marketed internationally in
cooperaiton with norwegian pharmaceutical industry.

International collaboration is a cornerstone for
the Institute's research activities. Operations relating
to the Halden reactor and the growing cooperation
with international oil companies and industrial
research establishments have been of great importance
here, as well as useful cooperation within the
International Atomic Energy Agency (IAEA),
OECD's Nuclear Energy Agency (NEA) and the
International Energy Agency (IEA).

An ever-growing proportion of EFE's total
activities is being financed by assignments. Earnings
from such assignments accounted for 60% of our
gross activities in 1983,64% in 1984 and 66% in 1985.
For the petroleum-related sector alone, assignments
financed 75% of the activities.

The Halden project
At present Norwegian nuclear energy research is

centered around the international OECD Halden
Reactor Project which has participants from 40
organisations in 10 countries, including the nordic
nations and most major nuclear power countries
within OECD. Cooperators represent official
authorities, power companies, industries and research
establishments. About 75% of the total activities is
financed by participants from abroad.

The research programme is concentrated on
nuclear fuel and safety technology and on computer-
based methods for operation and supervision of a
reactor. These are technological key areas also for

countries that may wish to operate but not build
reactors. Through collaboration on the Halden
reactor, Norway has established wide and effective
areas of contact with international developments in
the field of nuclear energy.

Fuel technology
Fuel research is now being concentrated more

and more on characterizing long-term effects with
regard to the efficiency and reliability of the fuel. This
is because nuclear power plant operating requirements
are changing in respect of eg. greater flexibility in
power output, including load following over long or
short periods of time Such operating conditions have
been put into effect in several OECD countries, such
as Sweden and Vfet Germany, and is a consequence
of an increasing percentage of the electricity
generation now being provided by nuclear power.
These percentages range between 20 and 65% in nine
O E C D countries.

Special instruments developed in the Halden
project are essential for implementing the fuel testing
programme These instruments provide detailed
information concerning external and internal
conditions in the fuel rods, conditions that are of the
utmost importance for safe operations. In turn such
data provide a basis for developing calculation models
for use in design, for licensing, and when determining
operating strategies for the different types of fuel.

The instrumenting competence represented by
the Halden project is now finding petroleum-related
applications. Metering instruments developed in
Halden have been incorporated in instrumentation
systems supplied by Norwegian industries.

Process supervision and control
Process supervision and control activities involve

use of computers in the control room. Although this
work is particularly directed towards the nuclear
power industry, the problems dealt with are familiar
from other industrial processes. This means that the
products developed can be modified for applications
in non-nuclear industry. A central feature of this work
is the advanced simulator laboratory for developing
control room technology and studying communi-
cation between man and machine

Work to develop a large computer-based system
for assisting operators under irregular operating
conditions, was commenced in 1985. This system will
consist of several modules that help trace and
diagnose disturbances and contain procedures for
returning the system to an acceptable state A know-
ledgebased system making use of modern techniques
for storing alarm sequences and a series of important
parameters for the various operating faults, is being
developed to help in diagnosing and recognizing fault
situations.
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The nuclear supervision system SCORPIO has
K-.-n supplied for all three pressurized water reactors in
r 1 Swedish nuclear power plant at Ringhals.
( leration of the three sets of plant can now be
p> inned from one central workstation. Cooperation
\\ ith Ringhals is continuing with a view to
connecting SCORPIO direct to the plant, so that the
operating margins can be monitored in true time at a
detailed level. Other signatory nations are displaying
great interest in this monitoring system, especially
West Germany and the United States.

The training simulator developed by IFE, Norsk
Data and Kongsberg Vapenfabrikk for the Gullfaks A
platform, was installed in Statoil's training centre at
Sandsli near Bergen in 1985. After extensive trials and
acceptance tests the first training courses were started
up in October 1985.

With Norcontrol Simulation A/S (NCS), IFE
took part in a pilot project to prepare specifications
for a training simulator for Norsk Hydro's Oseberg A
p'atform. A contracrfor this simulator was received
from Norsk Hydro in December 1985. The entire
simulator integration and control room equipment
will be built up at Halden. The simulator is scheduled
for delivery in summer 1987.

Petroleum technology
In the field of petroleum technology a great deal

of attention is focused on the development and
application of special nuclear competence IFE's
particular expertise has proved especially valuable in
central aspects of offshore research and has led to
major, long-term development assignments for the
Norwegian and international oil industry. In view of
the need to pursue challenging research assignments
with a large market potential, IFE has concentrated its
efforts on selected features of
• reservoir technology
• exploration technology
• well logging
• multiphase transportation systems
• gas technology
• control and monitoring systems

Reservoir technology
In 1985 IFE played an active part in shaping

SPOR, a Governmental R&D program that was
started in September for reservoir technology and
increased petroleum production. EFE is responsible
for general reservoir description/optimal utilization of
reservoir data (SPOR-OPT). This is one of the three
main fields within SPOR. The Continental Shelf
Institute (IKU) and Rogalandsforskning (RF) are

responsible for gas injection methods (SPOR-GASS)
and fluid injection methods (SPOR-VANN)
respectively. The entire SPOR program has an
anticipated framework of NOK 100 million over a
span of five years.

Giving a correct mathematical description of the
transmission of large saturation gradients through a
porous medium is a major problem for mathemati-
cally simulating the flow of fluid/gas in a reservoir.
In 1985 an agreement was concluded with the
Courant Institute of Mathematical Sciences at New
York University for using and further developing
their front tracking simulator for solving such
problems. The model is installed at our local VAX
computer facility and will shortly be available for
simulating liquid flow in laboratory experiments and
reservoirs. Since this provides a possibility of
obtaining a better description of the liquid flow in
stimulated petroleum production, part of the project
is financed via the SPOR programme Good coope-
ration has also been established with Oslo University
in the field of numerical analysis of fluid flow in
porous media.

A major simulation study/history of the Brent
formation in the Statfjord Field was completed in
1985. This work was based on IFE's simulating
model BETA 3A and the GRIDGEN system. The
GRIDGEN system, which is used to process the data
represented by geological and geophysical maps, has
been further developed and improved. The
Norwegian Petroleum Directorate uses the
GRIDGEN system and it will be currently adapted
to the data processing and input requirements of the
different simulating models.

Exploration technology
One of our major taks is related to developing

mathematical models for simulating the physical,
geochemical and geological processes which lead to
the formation and migration of oil and gas in a
reservoir area. This project is being performed for
Statoil and is one of the largest we have at the present
time Principal tasks include formulating and
numerically solving mathematical equations for
physical conditions (pressure, temperature,
compacting etc.) in a geological basin and the
maturing of source rocks and migration. Programs
have now been developed that solve basis equations
for liquid flow, pressure, compaction and temperature
in a reservoir under the different geometrical
assumptions.

In connection with basin-modelling, particular
importance is attached to maturity studies and to
determining temperature history. Various basic
parameters (vitrinite reflection and isotope ratios) and
methods are appraised. One method involves
analysing fission tracks in apatite and other minerals,
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which may provide .1 basis for determining the
particular mineral's temperature history. The
preparatory work performed in 1985 will lead to
major projects in the coming years.

Another large project concerning the developent
of analytical methods for surface prospecting is being
performed with the support of and with technology
supplied by Deminex and BGR (Bundesanstalt fur
Geowissenschaften und Rohstoffe) in West Germany.
In this form of prospecting soil samples are taken
from the surface or from the upper strata of the sea
bed in potential hydrocarbon areas. The hydrocarbon
contained in the samples is isolated and analyzed by
various techniques such as measurement of
fluorescence, determination of stable isotopes, etc.
The project will be completed in 1986 and by then
will have provided IFE with the equipment and
qualifications needed to perform surveys of this type

Well logging
In 1985 work was concentrated on developing a

nuclear test probe for Geco Well Services. In addition
initial studies were made with a view to establishing a
calibration centre for logging tools. Such a centre
would provide services for the oil industry, service
companies and official authorities.

Multi-phase transportation
Transportation of unprocessed multi-phase

hydrocarbon compounds over long distances is an
absolute necessity for the future development of deep-
water technology. DFE is engaged in a number of long-
term assignments related to the design and operation
of such future transportation systems, partly under
the POSEIDON program being conducted by Statoil
in collaboration with French partners. EFE's work is
concerned with basic research relating to flow
technology, corrosion/erosion and process control.

The IFE-SINTEF program relating to multi-
phase flow in pipelines is financed by a group of oil
companies and covers the period 1984-86. The experi-
mental part of the program is being performed in the
two-phase plant at Tiller, near Trondheim. IFE is
responsible for the theoretical section of the program,
which involves analyzing experiments and data and
developing a dynamic flow simulator (OLGA).

The first part of the project consisted in
improving and verifying the physical/mathematical
models in earlier versions of OLGA, on the basis of
experimental data from the two-phase plant, and
making the program more user-friendly. A substantial
part of the work in 1985 was related to user
instructions and program documentation.

IFE has recently become engaged in a number of
commercial development projects in which the main
objectives are use of our two-phase expertise

Cooperation has been commenced with Kongsberg
Vapenfabrikk for industrial utilization of an
instrument developed by IFE for measuring the
oil/gas ratio in two-phase pipelines.

Within the field of fluid flow technology a
fruitful cooperation are developing between IFE and
the University of Oslo. In 1985 IFE gave lectures and
prepared lecture notes on two-phase flow.

Gas technology
In the field of metering large gas flows, our efforts

are being concentrated on technical problems and
methods of immediate interest for use at the K-Lab
(the Karst0 Laboratories for Measurement and
Technology). This is a joint project between Statoil
and Total Marine Norsk a.s. Detailed K-lab planning
started in autumn 1985 and the laboratory is
scheduled for completion in autumn 1987.

Otherwise EFE's work in the field of gas
technology concerned the scrubbing and separation
of natural gas and high pressure gas extraction. The
greater part of the early activities is related to the gas
scrubbing pilot plant built for Statoil. This plant is
based on zeolite sorption. Experiments to remove
water from hydrocarbon gas and regenerate zeolites
were carried out in 1985, in close conjunction with
development of a simulation model for the gas
scrubbing process.

Intelligent control systems
Activities in this field are directed towards the

development and application of new technology in
such fields as process supervision and automation.
'Intelligent' refers to the fact that primary
information concerning eg. the state of the process,
alarms etc. is processed and combined with a
mathematical model in order to obtain as nearly
complete a picture of conditions as possible 'Control
systems' refers to passive systems that supply the
operator with information concerning process
conditions as well as to active systems which are
capable of taking action and control/adjust the
process.

Projects worked on in 1985 include:
• Development of a simulator station for two-phase
pipeline transportation. This work was done in
connection with the POSEIDON project.
• Work connected with simulation for the Statpipe
monitoring system.
• Completion of the pilot project for Statoil's slug
regulating system.

Oil corrosion
Deep-water production depends on it being

possible to transport unprocessed well flow long
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distances through pipelines. This flow may contain
oil, gas, formation water and sand, which could give
rise to both corrosion and erosion problems. For
example, the water phase will usually corrode steel,
due to the carbon dioxide content in the gas
combined with the high pressure Sand scouring
against the pipe may remove protective coatings. In
1985 we were commissioned by Statoil to perform an
analysis of problems related to materials for subsea
production equipment.

A series of erosion/corrosion experiments (sand
and water phase containing CO2) were also
performed with simulated formation water and
varying CCX pressures. The results show that the
effect of sand for corrosion of carbon steel greatly
depends on the composition of the water. Under
certain conditions sand has relatively little effect. This
work will be pursued using a new type of equipment
for erosion/corrosion tests with the water phase, oil,
gas and sand.

1FE has also developed a new method for
continuously monitoring corrosion/erosion. This
method is based on nuclear measuring techniques and
is especially well suited for the remote monitoring of
eg. production equipment in deep waters. The
method is being marketed in collaboration with the
oil companies and Norwegian industry.

Industrial process -
and materials
technology
Industrial mathematics

IFE has built up a strong industrial mathematics
group in the field of process technology. The group's
expertise is employed through wide cooperation with
energy-intensive industry in particular. Briefly, the
group's work involves developing mathematica!
models to design, optimize, supervise and control
processes. Mathematical process models have proved
to be very effective aids, especially in process
technology. Several of IFE's program systems are
being marketed abroad in collaboration with
Norwegian/Scandinavian industrial enterprises.

The field of industrial mathematics also has a
more basic research component which comprises the
development of numercial and computerized
methods of solving various types of partial differential
equations. Close cooperation has been established
with Oslo University. Among other things the group

has prepared a special course program fcr use in
university instruction in industrial mathematics.

On the international market supply of the
DYSTAL (Al-castings) program system to the West
German works Vereinigte Aluminium-Werke,
signifies a break-through. Specialists from the Institute
assisted with installation and trials of this system at
the user's works in 1985. STEELTEMP, a similar
program system, was put into operation at the Finnish
steelworks Rantarunkki Oy.

Materials technology
In 1985 IFE completed an international project

regarding stress corrosion cracking in ammonia
storage and transport tanks. It is known that stress
corrosion cracks are caused by tiny amounts of
oxygen present in the ammonia, while cracking is
prevented to some degree by adding water.
Experiments have provided detailed information
concerning the manner in which the combined effect
of oxygen and water influences the disposition to
stress corrosion and the conditions required in the
liquid and in the gas phase in order to avoid cracking.
Preparations are being made for a new project for
developing and building completely new equipment
which will enable us to assess the speed at which
cracks propagate in a storage tank under the different
load conditions. This new project will be financed by
industrial enterprises and official authorities in
Europe and the United States.

Cooperating with SDMTEF, IFE led a survey for
Mobil relating to the choice of possible replacement
materials in water ballast systems for Statfjord A, B
and C. Pipelines, pumps and valves with diameters up
to 42" have suffered corrosion from seawater
containing small quantities of hydrogen sulphide and
must be replaced using new materials. The conclusion
reached in recommendations, having regard to
corrosive properties, offshore welding characteristics,
availability and price versus quality, was that high-
alloy stainless steel and titanium could last as long as
the platform life of 25 years. Mobil has done
pioneering work in choosing titanium for pipes
carrying seawater in an offshore context.

Since 1983 IFE and AMR Engineering A/S have
been jointly developing a new, rapid method of
welding, forge welding, designed especially for
pipelaying at sea. In 1985 work was concentrated
particularly on modifying the method for the
different grades of materials — C/Mn steel, stainless
steel, duplex steel and combinations of these
Construction of a prototype welding machine for
welding flanges to pipes was commenced at the same
time

- 2 6 -



Energy conservation
and-systems
Energy conservation (ECON)

Work in this field has two facets - industrial
energy-saving and product development. The
"ECON in Industry" program embraces 12
companies from south-east Norway in the following
branches of industry: plastics, foods, timber and
laundries. Each company performs a project in three
phases: mapping energy consumption, effecting
energy conservation measures, and determining the
results. The project is now in its final phase, effecting
and checking the measures. It is supported by N T N F
and some county municipal power utilities, as well as
by the pilot companies.

Within the field of energy engineering IFE has
now, through this program, built up a metering
service, developed computerized analysis programs,
and built up a service for advice and guidance on
financing, contracts, project performance etc. We now
aim to carry out the program for some counties in
west Noway. Stavanger will then be the base of
operations and IFE will probably establish an ECON
office there Cooperation with local consultants and
utilities will be sought to the greatest possible extent.

Technical - economic system analyses
A main object of this activity is to assist the

authorities with data and analysis of new energy
technologies and systems that might be used in
Norway. The activities are broadly defined and
comprise technologies for energy production and
consumption, including petroleum activities. These
operations have a substantial element of research
designed to develop suitable methods of analysing
technical - economic systems.

"Optimizing the gas network/Step 3" was a
project that was performed for Statoil in 1985.
Among other things the model afforded oppor-
tunities of describing more complex relations
between resources and the economy.

"Optimal cutting for rectangular plating" was a
project performed for Kvaerner Engineering A.S, to
make a program to achieve optimal utilization of the
original materials.

Another project for Statoil, the "Gas market
analysis", was commenced towards the end of 1985.
A data base and an analysis tool are to be established
for energy technologies relating to gas and competing
technologies.

Isotopes and
irradiation
Supply of isotopes

This comprises the production of radio-
pharmaceuticals', chemicals and sources of radiation.
Most of the radioactive products are supplied to
nuclear medicine departments of Norwegian hospitals
and research establishments. Radio-pharmaceuticals
and preparation sets for producing them form the
largest product group. Radiopharmaceuticals are used
mainly in diagnostics for visualizing and studying
organs and organ functions. They are also used in the
treatment of some illnesses.

Development of new radiopharmaceuticals and
improvement of existing preparations takes place
continuously in close cooperation with the hospitals.

Work to produce a better preparation for
examining bone structure, one of the principal
examinations made at hospital department of nuclear
medicine, was continued in 1985 and the product is
now undergoing clinical tests.

Most of the research work in this field is related to
development of two entirely new radioactive pharma-
ceuticals for diagnosing different states of
inflammation and for detecting thromboses and
changes in a patient's coagulation system.

Extensive clinical testing is taking place at
university clinics in Norway and Sweden. The
products have aroused international interest and an
agreement has been concluded with A/S Apo-
thekernes Laboratorium for marketing the products
outside Scandinavia. Work is being done to procure
all the data necessary for obtaining the approvals from
authorities in the United States, the United Kingdom,
Germany etc. which are required before the products
can be marketed.

Irradiation technology
Neutron or gamma irradiation is performed by

IFE for a number of clients at home and abroad.
Radiation fields for this use are located in the JEEP II
reactor and the gamma radiation installations. The
principal purposes of this are:
• Producing radioactive substances
• Transmutation by neutron doping semiconductors

for the electronics industry
• Sterilizing medical equipment and medicines
• Anti-bacterial processing of foods and packaging so

that products keep longer
• Producing polymeric artificial substances or

improving the qualities of same
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Basic research in
physics

These activities are directed towards higher
education and other basic research in Norway and
have wide area of contact with research groups in
Norway and abroad.

In scattering experiments with neutrons from the
JEEP II reactor studies are made of eg. magnetic
structures (cooperating with the university of
Göttingen), liquid crystal structures of metal hydrides
(cooperating with Allied Chemicals, Morristown,
USA) and molecule movements in liquid crystals
(cooperating with the University of Krakow, Poland).
Ultraviolet microscopy is used to study structures,
dynamics and phase diagrams in colloid systems.
New equipment for processing pictures
(digitalizing/correlation analysis) was introduced in
1985.

Cooperation with N T H and Dyno Industrier
was established in the course of the year for studying
monodisperse spherical and nonspherical particles.

Personnel
At year-end 1985IFE had a total of 519

employees, of whom 318 at Kjeiler and 201 in
Halden, which is 10 more than the preceding year.
5% left our employ during the year. 153 members of
our staff have a university or technical college
education and 134 have engineering degrees.

Finances
At Kjeller activities related to petroleum and

other industries are developing well and constitute
about half of the total operations.

The international program for activities in
Halden operates in three-year periods. 1985 was the
first year in one such period. Other assignments
undertaken at Halden in conjunction with this
international program occupy about 50 people Such
paid assignments are becoming more and more
oriented towards Norwegian petroleum and industrial
operations, combining well with the main activities
in the international program where professional
spheres and resources are concerned. The income
from such assignments was not as good as estimated
in the 1985 budget, but a substantial petroleum-
related contract was concluded towards the end of the
year.

Operating expenses for IFE in 1985 total NOK
197 million, out of which NOK 123 million
concerned activities at Kjeller and NOK 74 million
activities at Halden. The year's result gives a profit of
just over NOK 3 million. Income from assignments
amounted to almost 66% of the total revenues in
1985. This percentage is high considering the costs of
IFE's special infrastructure (safety measures, radiation
protection, physical security, security and control for
nuclear materials, processing and storing radioactiave
waste). Returns exceed 70% when basic research in
physics and IFE's special infrastructure are excluded.
During the 3-year period 1983 -1985 IFE's income
from paid assignments has increased by NOK 37
million, i.e from about NOK 92 million in 1983 to
about NOK 129 million in 1985.

Figures relating to the personnel and financial
situation are shown in the norwegian section of this
annual report.
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