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I N L E I D I N G 

VOORWOORD 

Dit verslagjaar stond in het teken van 
grote veranderingen in de positie van 
het IRI, namelijk de afsluiting van 
een periode van bijna 20 jaar als in
teruniversitair instituut en incor
poratie in de TU Delft. Gelukkig kan 
geconstateerd worden dat onzekerheid 
over de toekomst en onrust rond de be
stuurlijke reorganisatie de weten
schappelijke activiteiten van het 
instituut onverlet hebben gelaten. 
Hier past een woord van waardering aan 
de instituutsgemeenschap, aan degenen 
die op directe wijze bij de overgang 
betrokken waren en aan de interim 
functionarissen die na 1 september het 
instituut bestuurden en de belangen 
ervan behartigd hebben. 

Bij de aanvang van het verslagjaar 
stond vast dat het Interuniversitair 
Reactor Instituut op 31 augustus, door 
het in werking treden van een nieuwe 
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs 
(WWO), 2ijn wettelijke grondslag zou 
verliezen. De meest voor de hand lig
gende oplossing om het instituut zijn 
werk te laten voortzetten was een 
terugkeer naar de situatie vóór 1969. 
toen het als Reactor Instituut Delft 
deel uitmaakte van de Technische 
Hogeschool, inmiddels Technische 
Universiteit Delft (TUD). 

In overleg tussen enerzijds het 
Algemeen en het Dagelijks Bestuur, an
derzijds het College van Bestuur van 
de TUD, en met medewerking van het 
Ministerie van Onderwijs en Weten
schappen, is getracht dit te doen met 
behoud van de opgebouwde werkrelaties 
met andere wetenschappelijke instel
lingen . 

Dit overleg leidde er toe dat het IRI 
sinds 1 september als Interfacultair 
Reactor Instituut deel uit maakt van 
de TUD met als betrokken faculteiten 
die der Technische Natuurkunde en die 
der Scheikundige Technologie en der 
Materiaalkunde. De gemaakte afspraken 
houden in dat de twee faculteiten een 
aantal van hun wettelijke bevoegdheden 
terzake van het IRI overdragen aan een 
Wetenschappelijke Raad en een Bestuur. 

Aangezien de benoeming van de diverse 
bestuurscolleges een aantal maanden 
zou vergen en pas daarna zou kunnen 
worden begonnen aan de benoemings
procedure van de in de WWO voorziene 
Wetenschappelijk Directeur, zijn door 
de TUD per 1 september een Interim 
Bestuur ingesteld en een Wetenschappe
lijk Directeur ad Interim benoemd. 

Gezien het bovenstaande zouden formeel 
over 1988 twee afzonderlijke verslagen 
van het IRI moeten verschijnen. De 
voornaamste functie van het IRI Jaar
verslag is echter altijd geweest 
belangstellenden in Nederland, met 
name in de universitaire wereld, te 
informeren over het onderzoek en het 
onderwijs bij het IRI. Waar beide, 
onafhankelijk van de verandering van 
status van het instituut, normaal 
voortgang hebben gevonden heeft de 
Directie van het Interfacultair Reac
tor Instituut èén verslag over het 
gehele jaar doen samenstellen. Over
eenkomstig de thans geldende proce
dures wordt dit verslag, na te zijn 
vastgesteld door de Wetenschappelijke 
Raad, met goedkeuring van het Bestuur 
openbaar gemaakt. 

Delft, september 1988 

prof.dr.ir. B. van Nooijen, 
voorzitter Instituuts Bestuur 
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ALGEMEEN 

A. VAN INTERUNIVERSITAIR NAAR 
INTERFACULTAIR 

In het kader van de TVC-operatie heeft 
de minister in 1986 het deelplan in
teruniversitair instituten vastge
steld. Daarin werd een verandering in 
het vooruitzicht gesteld van de orga
nisatorische positie van de inter
universitaire instituten op basis van 
de betreffende voorstellen van de 
VSNU. In verband met het behoud van de 
interuniversitaire functie leek voor 
het IRI inpassing bij de TU Delft als 
Nationaal Universitair Instituut de 
•eest gerede oplossing. De nieuwe Wet 
op het Wetenschappelijk Onderwijs (WWO 
1986) bleek echter in zijn definitieve 
vorm geen ruimte te laten voor deze 
oplossing. De mogelijkheden waren in 
feite beperkt tot die van het inter
facultair onderzoekinstituut ex ar
tikel 98 WWO. Dit artikel voorziet in 
de instelling van een interfacultair 
instituut tussen twee of meer facul
teiten van respectievelijk èèn of meer 
universiteiten. 

Het College var Bestuur (CvB) van de 
TU Delft stelde zich op het standpunt 
dat het alleen via de eerstgenoemde 
benadering (artikel 98 lid 1) mogelijk 
was de verantwoordelijkheden tegenover 
het instituut op verantwoorde wijze te 
dragen. Het Algemeen Bestuur van het 
IRI en de colleges van bestuur van de 
deelnemende instellingen opteerden 
echter voor inpassing als interfacul
tair instituut bij twee of meer uni
versiteiten (artikel 98 lid 2), om de 
essentieel geachte interuniversitaire 
positie van het IRI veilig te stellen. 
Uiteindelijk werd in een overleg tus
sen vertegenwoordigers van het 
ministerie van Onderwijs en Weten
schappen, het CvB van de TU Delft en 
het Algemeen Bestuur van het IRI be
sloten dat het instituut in het 
verband van het TU Delft opgenomen zou 
worden als interfacultair instituut, 
waarbij ter veilig stelling van de in
teruniversitaire functie, enkele 
speciale voorzieningen in de nieuwe 

bestuursstructuur opgenomen zouden 
worden. 

Als resultaat van de beschreven 
ontwikkelingen maakt het IRI sinds 1 
september als Interfacultair Reactor 
Instituut deel uit van de TUD. De 
betrokken faculteiten zijn die der 
Technische Natuurkunde en die der 
Scheikundige Technologie en der Mate
riaalkunde, met eerstgenoemde als 
beheerende faculteit. De gemaakte 
afspraken houden in dat de twee facul
teiten een aantal bevoegdheden terzake 
van het IRI overdragen aan een Weten
schappelijke Raad van negen leden, 
waarvan drie benoemd door de TUD, drie 
van buiten het wetenschappelijk onder
wijs en drie afkomstig van de overige 
Nederlandse universiteiten. Deze 
laatste drie leden worden voorgedragen 
door het Interuniversitair Overleg 
Orgaan IRI (IOOI), samengesteld uit 
vertegenwoordigers van tien Nederland
se universiteiten. Het IOOI is bedoeld 
om de banden tussen het IRI en deze 
universiteiten in stand te houden. De 
Wetenschappelijke Raad benoemt de vijf 
leden van het Instituuts Bestuur, 
waarvan drie op voordracht van de TUD. 
De in de WWO voorziene Wetenschappe
lijk Directeur wordt, na te zijn aan
gewezen door dit bestuur, voor vijf 
jaar benoemd door het College van 
Bestuur van de TU Delft. 

In de verwachting dat de procedure 
veel tijd zou vergen is door het CvB 
van de TUD per 1 september een drie
hoofdig Instituuts Bestuur ad interim 
ingesteld en werd een Wetenschappelijk 
Directeur ad interim benoemd. Tevens 
werd in verband met het spoedig aftre
den van de Technisch Administratief 
Directeur een Interim Manager aange
steld. Eerstgenoemde bleef nog tot 1 
februari 1988 als adviseur aan het in
stituut verbonden. 

Aan het eind van het verslagjaar had
den de meeste universiteiten een 
vertegenwoordiger aangewezen in het 
Interuniversitair Overleg Orgaan IRI, 
dat de drie niet-Delftse universitaire 
leden van de Wetenschappelijke Raad 
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aanwijst en waren voordrachten voor 
een aantal andere leden van de Raad 
binnengekomen, evenals die voor leden 
van het Instituuts Bestuur. 

Bij de overgang van het IRI naar de TU 
Delft is tevens overeengekomen dat een 
Structuurcommissie, bestaande uit ex
terne leden, voor eind 1988 aan het 
CvB zal rapporteren over de conse
quenties van deze overgang voor de TU 
Delft en de vooruitzichten voor de 
reactor als research-instrument op 
langere termijn. 

Het verlies van rechtspersoonlijkheid 
had uiteraard gevolgen voor de formele 
relaties van het IRI met andere in
stanties. De voor het werk onontbeer
lijke vergunningen van de overheid 
zijn, dankzij medewerking van de 
betrokken ministeries, tijdig op de 
TUD overgeschreven. Samenwerkingsover
eenkomsten met andere instellingen 
worden van geval tot geval bekeken. 

B. INTERNE ORGANISATIE 

Per 1 september zijn de Instituutsraad 
en het Directorium opgeheven. Door het 
Delftse College van Bestuur werd per 
die datum de Beheerseenheid IRI inge
steld. De Wetenschappelijk Directeur 
ad interim werd het daarbij behorende 
mandaat verleend, met de opdracht aan 
de Interim Manager de bevoegdheden van 
secretaris-beheerder te submandateren 
en aan het hoofd van de Stralings-
beschermingsdienst die welke voort
vloeien uit de Kernenergiewet. Uit 
genoemde functionarissen, aangevuld 
met de Bedrijfsingenieur en de 
Directiesecretaris is daarop een 
Interim Management Team gevormd. 

Om te onderzoeken welke aanpassingen 
door de gewijzigde omstandigheden 
nodig zijn in de interne organisatie, 
heeft het Interim Bestuur voorberei
dingen getroffen voor de instelling 
van een Werkgroep Herinrichting IRI-
organisatie. Deze zal werken op basis 
van door het Instituuts Bestuur vast 
te stellen uitgangspunten en uiterlijk 
eind 1988 rapport uitbrengen. 

Een aanpassing die onmiddellijk nood
zakelijk was, vloeide voort uit het 
feit dat een interfacultair instituut 
formeel geen hoogleraren en vakgroepen 
kent. Voorlopig zijn daarom de vier 
bestaande vakgroepen omgezet in af
delingen. De voordien bij het inter
universitair instituut benoemde hoog
leraren zijn nu aangesteld bij èèn van 
de direct betrokken faculteiten van de 
TU Delft. 

De reeds lopende benoemingsprocedure 
voor de vervulling van de bij het in
teruniversitaire instituut vacante 
leerstoel radio- en kerncbemie is, 
gezien de zich wijzigende omstandig
heden, in het voorjaar stopgezet. 

C. (MIDDEL)LANGE-TERMIJNPLANNING 

In het vorig verslagjaar was door het 
Algemeen Bestuur het eind 1985 ver
schenen rapport van de interne Strate-
giecommissie aanvaard als richtsnoer 
voor het verdere beleid. Daarop zijn 
de (middel)lange-teraijnplannen van de 
(toenmalige) vakgroepen aan dit richt
snoer getoetst door de Instituuts 
Onderzoek- en Onderwijscommissie 
(IOOC). 
Inmiddels waren toen de voorbereidin
gen voor de overgang naar de TUD in 
volle gang. Daarom is de (inmiddels 
enigzins in samenstelling gewijzigde) 
Strategiecommissie gevraagd zijn aan
bevelingen nog eens te bezien in het 
licht van deze nieuwe situatie. Het 
als reactie daarop verschenen Stracom-
II rapport heeft een belangrijke rol 
gespeeld bij de eerste gesprekken met 
de TUD over de incorporatie van de 
werkplannen van het IRI in het 
Instellingsplan van de Universiteit. 

D. PERSONELE EN FINANCIËLE SITUATIE 

De toewijzing 1987 is op hetzelfde 
niveau gebleven als die van 1986. 
De in 1986 ingezette TVC-operatie is 
verwerkt door de verkleinde formatie-
kaders van de Algemene Dienst nauw
lettend te bewaken. 
Met de TU Delft zijn in het begin van 
het jaar afspraken gemaakt over de 
toewijzing van herbezettingsgelden. Op 
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23 december 1987 is de geoormerkte 
toewijzing voor 1987 alsnog door het 
departement aan de TU Delft gemeld. 

De overgang naar de TU Delft is voor 
het departement medio oktober aanlei
ding geweest om betrokkenen alsnog te 
verplichten per 31 augustus tussen
tijds de "jaar"-rekening van het IRI 
op te maken. Na 1 september zouden in
komsten en uitgaven van het IRI 
verantwoord moeten worden in de jaar
rekening van de TU Delft. 
Voor de periode 1 september t/m 31 
december is dit ook daadwerkelijk 
gebeurd. 

De overgang heeft bij beide partijen 
op deze wijze veel inzet en (admini
stratieve) inspanning gevraagd. De 
wijze waarop het College van Bestuur 
en de betrokken ambtenaren zich daar
bij hebben opgesteld en hebben mee
gewerkt is meer dan loffelijk geweest. 
Terzake van de financiering van de 
voor het IRI benodigde veiligheidsrap-

porten zijn de besprekingen met het 
College van Bestuur en het Ministerie 
van Onderwijs en Wetenschappen gestart 
maar niet in 1987 tot een afronding 
gekomen. 

De in 1986 verkregen toestemming om 
voldoende plaatsen op het niveau van 
universitair hoofddocent te realiseren 
heeft medio 1987 geleid tot de benoe
ming van een achttal interne kan
didaten als senior wetenschappelijk 
onderzoeker. Voor twee plaatsen zijn 
de benoemingsprocedures uitgelopen tot 
over de jaargrens 1988. 

In de toewijzing van de overige lasten 
is ten opzichte van de voorgaande 
jaren geen aanmerkelijke wijziging 
aangebracht. 

E. HUISVESTING 

In 1987 2ijn de in 1986 geplaatste 
kantoorunits daadwerkelijk in gebruik 
genomen. 

Tabel 1. Overzicht wetenschappelijk personeel naar dienstverband per 31-12-'87 

Afdeling*: RC SC SF RF-I SBD RF-II 

Vaste dienst 8 k 11 1.9 1.5 3 

Tijd. dienst 11 3 5 3 2.25 

Waarv. promov. 7 - 3 2 1 

Aantal promoties in 1987 : 1 

* RC = Radiochemie; SC = Stralingschemie; SF - Stralingsfysica; RF-I 
Reactorfysica IRI; RF-II = TUD-gastgroep Reactorfysica; SBD = 
Stralingsbeschermingsdienst 
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I N L E I D I N G 

Tabel 2. Overzicht studenten (1), stagiairs (2)v binnenlandse gasten (3)t 
buitenlandse gasten (4) en summer visitors (5) in 19&7 

Afde
ling*: RC SC SF RF-I 

Totaal 
IRI RF-II 

aant.tijd aant.tijd aant.tijd aant.tijd aant. aant.tijd 

1 8 7.5 6 0,6 13 1 - 21 12 2,6 

2 U 10.5 1 0,4 - i 0,5 13 3 1,5 

3 19 5.0 14 0,2 - - 33 -

4 6 <0.l 9 0,7 23 0,6 - 38 4 0,1 

5 - l <0,1 - 2 1 -

RC = Radiochemie; SC = Stralingschemie; SF = Stralingsfysica; RF-I = 
Reactorfysica IRI; RF-II = TUD-gastgroep Reactorfysica; SBD = 
Stralingsbeschermingsdienst 

Op uitnodiging van een afdeling voor èèn of enkele maanden in dienst van het 
instituut. 

Totale verblijftijd in mensjaren. 
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B E S T U R E N E N C O M M I S S I E S 

SAMENSTELLING COLLEGES 
(per 31 augustus 1987) 

ALGEMEEN BESTUUR 

voorzitter 
vice-voorzitter 

Leden: 

Univ. V. Amsterdam 

RU Leiden 

RU Groningen 

RU Utrecht 

EU Rotterdam 

VU Amsterdam 

KU Nijmegen 

TU Delft 

TU Eindhoven 

TU Twente 

LU Wageningen 

ECN 

TNO 

NIKHEF 

IRI 

INTERUNIVERSITAIR REACTOR INSTITUUT 

mr. C. van Lookeren Campagne 
dr.ir. H. van Krugten 

dr. R. Poppe 
prof.dr. J.J.M. Franse 

prof.dr. J.J.M. Beenakker 
prof.dr. J.C. Leyte 

drs. D.J.Henstra 
prof.dr. L. Niesen 

dr. J. Rosenberg 
prof.dr. P.A. Voogt 

prof.dr. J.C.S. Stam 
prof.dr. M.F. Niermeijer 

prof.dr. P.J.D. Drenth 
prof.dr. W. Hogervorst 

prof.dr. A. Dymanus 
prof.dr. S.E. Wendelaar Bonga 

dr,ir. H. van Krugten 
prof.dr.ir. B. van Nooijen 

dr.ir. J. Nijman 
prof.dr.ir. H.L. Hagedoorn 

mr. C. van Lookeren Campagne 
prof.dr. A. Bantjes 

drs. M.F. Koeman 
prof.dr. C. Veeger 

dr. J.F. van de Vate 
dr. J. Bergsma 

ir, C.W, van der Wal 
dr. W.H.J.M, Wientjens 

dr. L. Lindner 

prof.dr.ir. H. van Dam 
prof.dr.ir. J.J.M, de Goeij 
prof.dr.ir. L.A. de Graaf 
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B E S T U R E N E N C O M M I S S I E S 

DAGELIJKS BESTUUR 

voorzitter 
vice-voorz i t t e r 

leden 

ambt. secretaris 
adj. secretaris 

prof.dr. A. hummel 
prof.dr. J.J. van Loef 

mr. C. van Lockeren Campagne 
dr.ir. H. van Krugten 

ir. G. Brouwer 
W. Martens 
prof.dr. L. Niesen 

drs. J. Boersma 
L. Boersma 

WETENSCHAPPELIJK ADVIESCOLLEGE 

voorzitter dr. L. Lindner 

leden prof.dr. H.J.C. Berendsen 
dr. J. Bergsma 
prof.dr. Joh. Blok 
prof.dr. J. Cornelisse 
prof.dr. J. van der Elsken 
prof.dr. H.G. van Eijk 
prof.ir. P. Mostert 
prof.drs. P.A. Schenck 
drs. R.P. van Stapele 

(NIKHEF-K) 

(RU Groningen) 
(ECN Petten) 
(VU Amsterdam) 
(RU Leiden) 
(Univ. v. Amsterdam) 
(EU Rotterdam) 
(KEMA Arnhem) 
(TU Delft) 
(Philips' Nat. Lab.) 

DIRECTORIUM 

prof.dr.ir. M. de Bruin 
dr, C E . Rasmussen 
drs. J. Boersma 
L. Boersma 

INSTITUUTSRAAD 

prof.dr.ir. M. de Bruin 
L. Boersma 

dr. P.C.M. Gubbens 
dr. M.P. de Haas 
dr. C.J.A. van den Hamer 
dipl.ing. Z. Kolar 
prof.dr. J.J. van Loef 
E.A. Osterholt 
L. Pronk 
K.J. Volkers 
mw. L.M. van Westing 
K.T. Westerduin 

(dekaan) 
(vice-dekaan) 
(beheerder) 
(ambtelijk secretaris) 

ambtelijk voorzitter) 
ambtelijk secretaris) 

lid WP) 
lid WP) 
lid WP) 
lid WP) 
lid WP) 
lid OBP) 
lid OBP) 
lid OBP) 
lid OBP) 
gastlid) 

/ 
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SAMENSTELLING COLLEGES INTERFACULTAIR REACTOR INSTITUUT 
(per 31 december 19Ö7) 

INSTITUUTS BESTUUR ad inter im 

voorzitter, tevens l id 

leden 

prof.drs. P.A. Schenck {Dekaan facul
teit der Scheikundige Technologie en 
der Materiaalkunde der Technische 
Universiteit Delft) 

prof.dr. J.M. Dirken (Rector Magnificus der 
Technische Universiteit Delft) 
prof.dr.ir. J.J.J. Kokkedee (Dekaan der faculteit 
der Technische Natuurkunde der Technische 
Universiteit Delft) 

ambtelijk secretaris 
adjunct-secretaris 

INTERIM MANAGEMENT TEAM 

voorzitter, tevens lid 

ir. J.J.M. Geenen (interim manager IRI) 
L. Boersma (directiesecretaris) 

prof.dr. J.A. Goedkoop 
(wetenschappelijk directeur ad interim) 

leden ir. J.J.M. Geenen (interim manager) 
dr. C.E. Rasmussen (hoofd 
Stralingsbeschermingsdienst) 
ir. T.K. Tio (bedrijfsingenieur) 

secretaris L. Boersma (directiesecretaris) 

MEDEZEGGENSCHAPSCOMMISSIE 

E.A. Osterholt (voorzitter) niet georganiseerd 
J.A.A. Delsman (secretaris) ABVA-KABO 
F.A. Garritsen (vice-voorzitter) ABVA-KABO 
R.W. Oldenhof ABVA-KABO 
mw. C. Zegers ABVA-KABO 
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MUTATIES COLLEGES 

Met het oog op de overgang van het 
Interuniversitair Reactor Instituut 
naar de Technische Universiteit Delft 
per 1 september 1987. hebben in de 
periode januari tot en met augustus 
geen wijzigingen in de samenstelling 
van Algemeen Bestuur, Dagelijks Be
stuur, Wetenschappelijk Adviescollege, 
Directorium en Instituutsraad plaats
gevonden. Alle hiervoor genoemde 
colleges zijn per 1 september 19Ö7 op
gehouden te bestaan. 

De Medezeggenschapscommissie (MC) is 
na 1 september blijven bestaan en der
halve opgenomen bij de colleges van 
het Interfacultair Reactor Instituut. 
In mei werd de heer D. van 
Blitterswijk, vanwege beëindiging van 
zijn dienstverband met het IRI, als 
lid (reglementair) opgevolgd door de 
heer F.A. Garritsen. Vanaf dat moment 
trad als voorzitter op de heer E.A. 
Osterholt. 

Per 1 september 1987 is prof.dr.ir. 
J.J.M. Kokkedee, decaan van de facul
teit der Technische Natuurkunde, 
benoemd tot wetenschappelijk directeur 
ad interum. Hij was tevens lid c.q. 
voorzitter van het Interim Management 
Team. Per 1 december 1987 is prof.dr. 
J.A. Goedkoop aangetreden als weten
schappelijk directeur ad interim. In 
de periode 1 september tot 1 december 
1987 trad prof.dr. J.J. van Loef op 
als adviseur van de wetenschappelijk 
directeur ad interim. 

INSTITUUTSRAAD 

De Raad heeft goed gefunctioneerd met 
een roulerend vergadervoorzitter af
komstig uit de WP-leden. Toch is in 
februari besloten dat de dekaan voor
taan weer zelf de vergaderingen 
voorzit. Het besluit hiertoe is 
genomen omdat enkele leden principieel 
van mening zijn dat de dekaan de Raad 
behoort voor te zitten, terwijl voor 
de dekaan de bezwaren van de com
binatie van lid Directorium en 

voorzitter Raad thans minder zwaar 
wegen dan een jaar tevoren. 

In verband met de overgang van het IRI 
naar de TU Delft per 1 september 1987, 
is de zittingstermijn van de raads
leden, die zou eindigen in mei, ver
lengd tot 1 september. 

Inhoudelijk is 1^ Raad nauw betrokken 
geweest bij de organisatorische in
passing van het IRI bij de TU Delft. 
Enkele struktuurmodellen en varianten 
daarop zijn diverse malen uitvoerig 
aan de orde geweest. Een aantal ver
gaderingen is tevens gebruikt als 
voorlichtings- en discussiebijeenkomst 
voor de instituutsmedewerkers. De Raad 
heeft zich tenslotte kunnen vinden in 
het voorstel zoals dat in augustus 
door het AB is aanvaard. 
Zowel de Raad als ook het Directorium 
hebben met waardering kennis genomen 
van het eindrapport van de IOOC inzake 
de evaluatie van de middellange ter-
mijnplannen van de vakgroepen. Na uit
voerige discussie is het rapport aan
vaard . 

Voorts is een aantal door de vakgroe
pen ingediende aanvragen tot financie
ring van onderzoekprojecten uit de 
Materiële Beleidsruimte gehonoreerd. 

Met ingang van 1 september 1987 is de 
Raad opgehouden te bestaan tengevolge 
van de statuswijziging van het IRI van 
interuniversitair instituut in inter
facultair onderzoekinstituut bij de TU 
Delft. 

MEDEZEGGENSCHAPSCOMMISSIE (MC) 

In de overlegvergadering van 16 sep
tember 1987 werd de vertegenwoordiging 
van bestuurszijde overgenomen door de 
per 1 september 1987 benoemde imterim-
manager (IM) de heer ir. J.J.M. 
Geenen, die hierbij tevens het voor
zitterschap overnam van de heer drs. 
J. Boersma (tot 1 september 1987 tech
nisch administratief directeur = TAD). 
Totdat de heer Boersma op 20 oktober, 
wegens beëindiging van zijn dienstver
band met de TU Delft, het instituut 
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verliet, bleef hij als adviseur de 
overlegvergaderingen bijwonen. 
Secretariële ondersteuning werd tot en 
met de overlegvergadering van 20 ok
tober 1988 verzorgd door mw. C. van 
Rijn. Ook zij beëindigde haar dienst
verband bij de TU Delft. Haar functie 
in de MC werd overgenomen door mw. 
E.D.M. Blommaart. 

In dit verslagjaar zijn ik commis
sievergaderingen (alleen MC) en 11 
overlegvergaderingen (MC en TAD resp. 
IM) gehouden. De overlegvergaderingen 
werden voorgezeten door de TAD resp. 
IM. 

De belangrijkste punten van overleg 
waren de organisatorische inpassing 
van het IRI bij de TU Delft, het 
toegangscontrole- en tijdregistratie-
systeem, het personeelsplan, de begro
ting, de herbezettingsgelden, de over
gang van de vakgroep Reactorfysica van 
de faculteit der Technische Natuur
kunde naar het IRI, het verplichtstel
len van ADV-dagen en het voorstel tot 
aanpak herorganisatie IRI-structuur. 

WETENSCHAPPELIJK ADVIESCOLLEGE (WAC) 

In de verslagperiode kwam het WAC drie 
maal bijeen. De voornaamste punten van 
bespreking waren het werkprogramma/ 
ontwikkelingsplan en het door de 
Instituuts Onderzoek- en Onderwijscom
missie opgestelde rapport "Toetsing 
van de middellange-termijnplannen van 
de vakgroepen en de onderwijswerkgroep 
aan de criteria genoemd in het rapoort 
van de Strategiecommissie". Aan het 
Algemeen Bestuur zijn adviezen terzake 
van bovengenoemde punten uitgebracht. 

Ten slotte heeft tussen Dagelijks 
Bestuur en WAC overleg plaatsgevonden 
over de organisatorische inpassing van 
het IRI bij de TU Delft. 

INSTITUUTS ONDERZOEK- EN 
ONDERWIJSCOMMISSIE (IOOC) 

De IOOC adviseerde tot 1 september 
1987 de Instituutsraad en het Direc

torium over aangelegenheden die het 
onderzoek- en onderwijsbeleid van het 
IRI betreffen. Vanaf 1 september 1987 
adviseert de IOOC het Interim Manage
ment Team over genoemde aangelegen
heden . 

De samenstelling van de commissie was 
in 1987 als volgt: 
prof.dr.ir. J.J.M, de Goeij, 
voorzitter 
prof.dr.ir. L.A. de Graaf 

(tot 27-2-1987) 
dr.ir. J.E. Hoogenboom 
dr.ir. A.M. van der Kraan 

(vanaf 27-2-1987) 
ir. S.J.D. van Linge 
dr. J.M. Warman 
L. Boersma, ambtelijk secretaris 

Dr.ir. A.M. van der Kraan is prof. 
dr.ir. L.A, de Graaf opgevolgd als 
lid. 

Op verzoek van de Instituutsraad en 
het Directorium heeft de IOOC in 1986 
een aanvang gemaakt met de toetsing 
van de middellange-termijnplp.nnen van 
de vaktgroepen aan de criteria zoals 
deze zijn opgenomen in het eindrapport 
van de Strategiecommissie en door het 
Algemeen Bestuur zijn aanvaard. In 
1987 heeft de IOOC deze werkzaamheden 
voortgezet en afgerond. Daartoe zijn 
diverse gesprekken gevoerd met de 
vakgroepen op basis van de bijgestelde 
middellange-termijnplannen en het 
werkprogramma/ontwikkelingsplan. Na 
uitvoerige toetsing aan de boven
genoemde criteria, heeft de IOOC zijn 
bevindingen vastgelegd in een concept
rapport. Nadat de vakgroepen, de 
Instituutsraad en het Directorium in 
de gelegenheid zijn gesteld commentaar 
te leveren op de gehanteerde feiten, 
heeft de IOOC het eindrapport getiteld 
"Toetsing van de middellange-termijn
plannen van de vakgroepen en de 
onderwijswerkgroep aan de criteria 
genoemd in het rapport van de 
Strategiecommissie", vastgesteld en 
aangeboden aan Directrorium en 
Instituutsraad. 
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Naast enkele ad hoc adviezen op ver
zoek van het Interim Management Team, 
heeft de IOOC ook dit jaar de 
gebruikelijke adviezen gegeven over 
het werkprogramma/ontwikkelingsplan en 
de toewijzing financiële middelen uit 
de materiële beleidsruimte. 

REACTORVEILIGHEIDSCOMMISSIE (RVC) 

De RVC adviseert de wetenschappelijk 
directeur van het IRI met betrekking 
tot de veiligheidsaspecten van het 
reactorbedrij f en van de experimenten 
bij de reactor. In het verslagjaar was 
de commissie als volgt samengesteld: 

prof.dr.ir. H. van Dam, voorzitter 
dr. C E . Rasmussen, secretaris 

{tot 21 september) 
drs. J. Boersma (tot 2k november) 
dr. A.J.J. Bos, secretaris 

(m.i.v. 21 september) 

prof.dr.ir. J.J.M, de Goeij 
prof.dr.ir. L.A. de Graaf 
ir. S.J.D. van Linge 
ir. J.W. de Vries 

In het verslagjaar kwam de RVC vier 
maal bijeen. Naast de kwartaalver
slagen van het reactorbedrijf kwamen 
onder meer aan de orde: veiligheids
aspecten van de BeO-reflectorelementen 
voor de HOR (waaronder een geïnstru
menteerd element) en een veiligheids-
analyse van de koude-neutronenbron bij 
de HOR. Naar aanleiding van het OSART-
rapport van de kerncentrale in Bors-
sele heeft de RVC geadviseerd met 
betrekking tot de situatie bij de HOR. 
Mede als gevolg van dit advies heeft 
het Interim Management Team van het 
IRI de firma NUCON opdracht gegeven 
een beperkte studie van het kwali
teitssysteem bij de HOR uit te voeren. 
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A. RADIOCHEKIE 

Bij de afdeling Radiccheoie staan on
derzoek naar stoftransport en onder
zoek naar het gedrag van spoorelemen-
ten in de biosfeer centraal. Zowel 
radiotracertechnieken als neutronenac-
tiveringsanalyse lenen zich hiervoor 
goed en leveren vaak unieke informatie 
op. Beide vormen van toepassing van 
radioactiviteit zijn sterk gebonden 
aan het IRI. enerzijds vanwege de af
hankelijkheid van üe HOR (Hoger Onder
wijs Reactor) en anderzijds omdat de 
typische faciliteiten en expertise van 
het IRI voorwaarden zijn voor het wel
slagen. 

Het onderzoek van de afdeling vindt 
plaats in drie werkeenheden. De groep 
Radio-isotooptoepassingen houdt zich 
bezig met onderzoek van stoftransport
en grensvlakverschijnselen, met name 
in relatie tot chemie, fysica en tech
nologie; de groep Stralingsmeting en 
Dataverwerking bestudeert het gedrag 
van spoorelementen in het milieu (wa
ter, bodem, lucht en plant), terwijl 
de groep Nucleaire Biomedische Studies 
zich bezig houdt met spoorelementen in 
relatie tot mens en dier. 

Het onderzoek van de afdeling sluit 
goed aan bij de belangstelling van 
diverse vakgroepen van de TU Delft 
alsmede van andere universiteiten in 
Nederland, hetgeen tot uitdrukking 
komt in vele contacten en samenwer
kingsverbanden. Veelal resulteert dit 
in het min of meer zelfstandig bij het 
IRI uitvoeren van onderzoek door mede
werkers en studenten, gebruik makende 
van de kennis en faciliteiten binnen 
de afdeling, alsmede het begeleiden 
van onderzoek met radioisotopen el
ders. 

In het afgelopen jaar werd een aant?l 
keren door verschillende nationale en 
internationale instanties beroep 
gedaan op de specifieke kennis en er
varing van medewerkers van de 
afdeling. Ook werden diverse gasten en 
stagiairs ontvangen voor training. 

Al. RADIO-IS0TCOPT0EPASSINGEN 

Het werkterrein van deze groep omvat 
toepassingen van radioactieve tracers 
bij het onderzoek naar stoftransport
verschijnselen in systemen in 
dynamisch evenwicht. Omdat in der
gelijke systemen geen netto transport 
optreedt is men voor het bestuderen 
van deze verschijnselen aangewezen op 
radiotracertechnieken. 

In het verslagjaar uitgevoerd onder
zoek had betrekking op drie hoofd
onderwerpen, te weten: 1. procestech-
nologisch onderzoek, 2. onderzoek naar 
verschijnselen op vaste stof/vloeistof 
grensvlakken en 3- ontwikkeling van de 
bereiding van **Mg voor gebruik bij 
onderzoek naar het magnesiummetabolis-
me bij vissen. 

Het procestechnologisch onderzoek 
omvatte: (i) bepalingen van verblijf
tijden en de verblijftijdsspreidingen 
van gassen met behulp van **Ar in een 
wervelbeddrukvuurhaard (evaluatie van 
eerder verkregen meet-resultaten) en 
in een lucht/water geroerd vat; (ii) 
het bestuderen van het gedrag van een 
batch vaste-stofmenger, waarbij l ï ,I 
gemerkt zand werd gebruikt. 

Bij het onderzoek aan vaste stof/ 
vloeistofgrensvlakken werd de aandacht 
vooral gericht op het cadmiumtransport 
(uitwisseling) in CdS/'oplossing-sys
temen in dynamisch evenwicht en op de 
bereiding en karakterisering van ver
schillende CdS-poeders. 

Zuiver 2*Mg werd geïsoleerd, via een 
radiochemische scheiding, uit een Li-
Mg-legering na langdurige bestraling 
in de HOR. De tot nu toe uitgevoerde 
experimenten met vissen wijzen op een 
zeer traag magnesiumtransport van 
water naar de vis toe. 

Een aanzienlijk deel van het onderzoek 
kwam tot stand in samenwerking met de 
TU Delft, TU Eindhoven en KU Nijmegen. 
Een zestal studenten van de TU Delft 
en drie HLO-studenten hebben hieraan 
deelgenomen, 
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A2. STRALINGSMETING EN DATAVERWERKING 

Hoofdlijn van het onderzoek w& he*. 
gedrag van zware metaler in de bio -
sfeer, «et als belangrijkst* aspect A 
de herkomst van anorganisc' .J luchtver
ontreiniging en het gedrag var. »ware 
metalen in de plant. Dairnaast ei^t 
het systeem voor instrumentele neutro-
nenactiveringsanalyse steeds «eer 
aandacht op, zowel door he* nog steeds 
toeneaende gebruik als door de ver
hoogde storings frequenties te» ,9'oI?e 
van veroudering van een deel ''.ji de 
apparatuur. 

Bij het onderzoek naar de herkoast van 
zware metalen in de atmosfeer wordt 
gebruik gemaakt van korstmossen als 
biologische monitor. Een deel van de 
aandacht is gericht op de validering 
van deze monitor, waarbij dit jaar 
onder meer gebruik gemaakt is van de 
mogelijkheden die de Tsjernobyl fall
out bood. Een eerder genoemde nationa
le monstercampagne werd afgerond en 
een groot deel van het verkregen 
materiaal is in het verslagjaar ver
werkt en geanalyseerd. Onderzoek aan 
methoden voor de statistische inter
pretatie van spoorelementpatronen uit 
onder aeer korstmossen moest ten 
gevolge van personeelsmutaties getem
poriseerd worden. 

In het onderzoek aan het transport van 
spoorelementen in de plant werd aan
dacht besteed zowel aan de processen 
in de wortel als aan het transport in 
de bovenstaande delen. Het onderzoek 
aan het transport in de stengel spits
te zich toe op de rol van enkele 
amino- en eenvoudige carboxylzuren op 
dit transport. Het onderzoek aan de 
wortel was vooral gericht op de ont
wikkeling van de benodigde experimen
tele technieken. 

Bij het onderzoek aan zware metalen in 
steltlopers ligt het accent op de 
gevonden extreem hoge seleen-gehalten. 
Er zijn vooralsnog geen indicaties 
verkregen voor nadelige consequenties 
voor de voortplanting. Wel is gebleken 

dat de hoge gehalten "̂•*oc >eld ziju 
aan het verblijf ir «qr̂ er. r T.ieu. 

Het gamma-gammu-rlc; -i \T-"~orrelatie 
onderzoek aan piantaa^. •-. systemen 
werd afgerond. De aand-.̂ nL werd ver
legd naar kunstmatigs C-. ellen en 
membranen. Hoewel ir. exi-rimenteel 

Bi 

opzicht aan 11X Jd een aantal nadelen 
verbonden zijn, werd in verbtmd met de 
Lnterpreteerbaarheid van de resultaten 
coch aan dit nuclide de voorkeur 
gegeven boven het veel gebruikte 
?,lHf. 

Zowel bij de afboaw van de nieuwe 
snelle buizenpost als bij verschil
lende andere ontwikkelingen rond het 
systeem voce INAA werd niet de voort
gang geboekt die voorzien was. Belang
rijke oorzaak vormde het vertrek van 
twee direct betrokken medewerkers: één 
van deze vacatures is inmiddels weer 
vervuld. 

A3. NUCLEAIRE BIOMEDISCHE STUDIES 

Ook in dit verslagjaar lag het accent 
op de stofwisseling van de essentiële 
spoorelementen, met name koper en 
zink. De toxische aspecten van deze 
metalen kregen geleidelijk meer aan
dacht. Deze trend is onder andere 
duidelijk bij de studie van de inter
actie tussen het cisplatin en het 
essentiële seleen. In verband met 
diverse onderwerpen ontstond hierdoor 
opnieuw belangstelling voor het me
taal-bindende eiwit metallothionelne. 

Bij het onderzoek naar de koper- en 
zinkstofwisseling van in vitro ge
kweekte cellen lag het accent op het 
intracellulaire gedrag van de metalen. 
Ook hier speelt het metallothionelne 
een belangrijke rol. De biologische 
halfwaardetijd en de wijze van 
afbreken van dit eiwit in de cel is 
afhankelijk van het eraan gebonden 
metaal en werd bestudeerd als onder
deel van het onderzoek naar de 
chemische vorm waarin de metalen door 
de cel worden afgegeven. 
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In het kader van de zinkstofwisseling 
van rattehersenen werd door middel van 
geïsoleerde synaptosomen, ',Zn-opname 
onderzocht en werd een aantal voor dit 
proces karakteristieke eigenschappen 
beschreven. In samenwerking met de 
afdeling KNO van de Erasmus 
Universiteit, Rotterdam, werd de in
vloed van zinkdeficiëntie op de 
prikkelgeleiding (gemeten aan de 
gehoorzenuw van de rat) bepaald. Er 
was geen verschil met controle-dieren 
te meten. 

Het onderzoek van het mechanisme van 
de in vitro '*Zn-opname door 
erythrocyten, als maat voor de zink-
status van patiënten, werd afgerond. 
Bij proefdieren werd aangetoond, dat 
een marginale zink-deficiëntie zowel 
in vivo als in vitro een verhoogde 
1'Zn opname door de erythrocyt tot 
gevolg heeft. Op basis van deze resul
taten werd door het Praeventiefordr 
een vervolgsubsidie toegekend. 

Het onderzoek, gesubsidieerd door de 
Brandwonden Stichting, naar de gevol
gen van brandwonden voor de metaal
huishouding van de patiënt, kon 
voortgezet en uitgebreid worden. 
Ernstiger ongevallen konden in de 
studie betrokken worden. Het bleek dat 
niet alleen de huishouding van het 
zink, maar ook die van het koper bij 
deze patiënten verstoord is. 

Bij het onderzoek, gesubsidieerd door 
het Koningin Wilhelmina Fonds, naar de 
beschermende werking van seleen tegen 
de nefrotoxiciteit van cisplatin kon 
de relatie tussen de hoeveelheid 
toegediend cisplatin en toegediend 
seleen bepaald worden. Achteraf 
toedienen van seleen, dat wil zeggen 
een uur na het cisplatin, bleek geen 
nut te hebben. Met twee verschillende 
tumoren kon bij muizen aangetoond wor
den dat seleen, toegediend op een 
wijze dat het beschermende werking 
heeft, geen afbreuk doet aan de an
ti tumorwerking van het cisplatin. 

Een methode voor het labelen van 
eiwitten met het quasi stabiele l 2 ,I 

si voor het daarna bepalen van dit 
nuclide in kleine monsters met DNAA 
werd ontwikkeld. Toegepast op albumine 
kon de bruikbaarheid van de methode 
voor onderzoek van de stofwisseling 
van plasma-eiwitten bij de mens aan
getoond worden. 

B. STRALINGSCHEMIE 

Het onderzoek in de vakgroep/afdeling 
Stralingschemie is enerzijds gericht 
op het oplossen van fundamentele 
problemen van de interactie van hoog-
energetische straling met materie, 
anderzijds wordt aandacht besteed aan 
de toepassing van de verkregen kennis. 
De metingen aan de fluorescentie van 
vloeibare koolwaterstoffen zijn 
voortgezet, teneinde de efficiency van 
vorming van singlet aangeslagen toe
standen bij de recombinatie (neutrali
satie) van de positieve ionen en elek
tronen te bepalen. Voor cis- en trans-
decaline, bij verschillende temperatu
ren, wordt een waarde gevonden die 
aanzienlijk hoger is dan die welke be
rekend wordt met de bestaande theorie 
van singlet/triplet vorming bij de 
recombinatie in groepen van ionen-
paren. De computersimulatie van de 
diffusie en reactie van meerdere paren 
van ionen en elektronen in eikaars 
Coulomb-veld heeft hier tot nieuwe 
inzichten geleid. 

Na een onderbreking van een jaar is 
het werk aan de computersimulatie weer 
opgenomen gedurende het verslagjaar. 
Met behulp van de CONVEX mini
supercomputer van de TUD is het 
mogelijk gebleken zodanig grote 
groepen van ionenparen te behandelen, 
dat de niet-homogene kinetiek van de 
ionen en elektronen in het spoor van 
een snel geladen deeltje in zijn 
geheel uitgerekend kan worden. 

Het onderzoek aan de elektron-adducten 
van DNA en DNA-componenten, in samen
werking met de VU en het Gray 
Laboratorium in Londen met behulp van 
metingen van de optische absorptie 
zowel als van het de geleidingsver
mogen na gepulseerde bestraling is 
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voortgezet. Opheldering is verkregen 
over het mechanisme van de volgreac
ties van het adenosine-elektronadduct. 

Het onderzoek aan de door licht geïn
duceerde intra-moleculaire ladings
scheiding in moleculen met een elek
tron-donor en acceptor-groep, ge
scheiden door een koolwaterstofstruc
tuur, in samenwerkinge met de RUL, de 
UVA en verschillende buitenlandse 
laboratoria, is voortgezet. De kine-
tiek van de ladingsscheiding van ge
pulseerde excitatie en van de ladings-
recombinatie kan worden gevolgd door 
middel van meting van de microgolf-
absorptie. Terwijl de ladingsscheiding 
zeer ongevoelig voor het oplosmiddel 
is, wordt een opmerkelijke afhanke
lijkheid van het oplosmiddel gevonden 
voor de ladingsrecombinatie, die toe
geschreven wordt aan specifieke inter
acties van de geladen groepen met het 
oplosmiddel. 

Bij het onderzoek aan de ladingsschei
ding in CdS deeltjes door middel van 
meting van de microgolf absorptie, in 
samenwerking met TNO-ütrecht en ver
schillende buitenlandse instellingen, 
is gebleken dat de aanwezigheid van 
diverse co-katalysatoren aan het op
pervlak van micron-deeltjes geen 
aanleiding geeft tot elektron-locali-
satie op deze co-katalysatoren. Bij 
deeltjes van 20 nm is een merkwaardige 
dosis-afhankelijkheid gevonden van het 
geleidingsvermogen. In perovskiet-ach-
tige deeltjes, die een supergelei
dingsovergang bij ca. 90 K vertonen, 
wordt tussen 86.5 K en 88 K een grote 
verandering van de microgolf-absorptie 
na gepulseerde bestraling gevonden. 

Onderzoek is verricht aan de polymeri
satie in dunne lagen, in samenwerking 
net de TU Delft en Sikkens B.V. Metin
gen aan de voortgang van de polymeri
satie zijn uitgevoerd, teneinde in
zicht te krijgen in de reactiekinetiek 
van het systeem. Bijzondere aandacht 
heeft de bestude- ring van de rol van 
zuurstof gehad. Een analyse van de 
polymerisatie-kinetiek in de nabijheid 

van het gas-vloeistof grensvlak, waar
bij de diffusie van het zuurstof in de 
vloeistof in aanmerking wordt genomen, 
is uitgevoerd. 

Net behulp van meting van de micro
golf -absorptie is de geleiding na 
gepulseerde bestraling gemeten in 
versterkt en onversterkt polyetheen 
met een ultra-hoog moleculairgewicht. 
Dit opent in principe de mogelijkheid 
om de ladingsscheidingsprocessen te 
bestuderen die voorafgaan aan de vor
ming van de radicalen na ladingsrecom
binatie. De beweeglijkheid van de 
ladingsdragers (elektronengaten of 
exces elektronen) in de richting van 
de polymeerketens in het verstrekte 
materiaal is enigszins groter dan 
loodrecht daarop. 

Aandacht is tevens besteed aan het 
onderzoek van de mogelijkheden om een 
kortere en meer intense elektronenpuls 
van de Van de Graaffversneller te 
produceren. 

C. STRALINGSFYSICA 

Het onderzoek van de afdeling Stra-
lingsfysica is gericht op een drietal 
aandachtsgebieden: dynamica en struc
tuur van ongeordende systemen, mag
netische eigenschappen van materialen 
en karakterisering van katalysatoren. 

Bij het eerstgenoemde onderzoek wordt 
gebruik gemaakt *an neutronenver
strooiing om informatie te verkrijgen 
over afstanden en bewegingen van ato
men of moleculen in dichte fluïda op 
nanometer- en picosecondeschaal. 

Het tweede onderzoek omvat de studie 
van statische en dynamische magne
tische domeinstructuren alsmede ferro-
magnetische fase-overgangen in materi
alen met behulp van de neutronendepo-
larisatiemethode. Hiermee kunnen voor 
magnetische systemen belangrijke para
meters worden bepaald, onder toepas
sing van in richting en grootte varia
bele externe magneetvelden. 
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Laatstgenoead aandachtsgebied betreft 
het gebruik van resonante absorptie 
van Y-straling bij onderzoek van zowel 
aagnetische als elektrische eigen
schappen in aaterialen. De belangrijke 
onderwerpen van studie zijn karakteri
sering van ijzer- of cobalthoudende 
katalysatoren en onderzoek aan zeld
zaam-aarde interaetallische verbindin
gen. 

Cl. MBUIKMBIVERSTROOIING 

Het onderzoek is voornamelijk gericht 
op de toepassing van inelastische 
neutronenverstrooiing en neutronendif
fractie aan dichte fluida. Net inelas
tische neutronenverstrooiing worden 
bewegingen in, en aet neutronendif
fractie de structuur van - hoofdzake
lijk - ongeordende systemen als vloei
stoffen en verdichte gassen bestu
deerd. Het theoretisch onderzoek en de 
uitgevoerde computersimulaties alsaede 
de studie van transportcoëfficiënten 
zijn nauw gelieerd aan het experimen
tele onderzoek van het dynamisch ge
drag van atoaen in dichte fluida. Een 
dergelijke koppeling is van essentieel 
belang gebleken voor een beter inzicht 
in en een preciezere beschrijving van 
de invloeden van dichtheid, tempera
tuur en interatoaaire potentiaal op de 
atomaire en moleculaire bewegingen in 
vloeistof of verdicht gas. 

Het onderzoek van de frequentiespectra 
van de dichtheidsfluctuaties in argon 
en neon is aet metingen in gasvormig 
argon afgerond. Het verschijnsel van 
de zogenaamde 'structural slowing 
down' {zie vorig jaarverslag) wordt 
ook hier gevonden en het door de 
theorie voorspelde verdwijnen van de 
'gap' in de geluidsdispersie kan ex
perimenteel worden aangetoond. Dit 
laatste blijkt eveneens het geval te 
zijn in vloeibaar argon met een dicht
heid gelegen vlak bij de stollings-
kromme. De gevonden kromme voor de 
geluidsdispersie lijkt sterk op die 
van een glas. Een onderzoek aan super
kritisch helium bij verschillende tem
peratuur en dichtheid is m> in uit
voering met het doel om inzicht te 

krijgen in het gedrag van de geluids
dispersie en de 'zelfdiffusie-aode', 
alsaede in de grootte van quantua-
effecten en driedeeltjescorrelaties. 
Tegelijkertijd worden computersimula
ties uitgevoerd aan een klassiek sys-
teea van deeltjes waarvan de wissel
werking door een twee-deeltjes poten
tiaal wordt beschreven. 

De half waardebreedte van de in mono-
atomaire fluida bij hoge dichtheden 
gemeten neutronenspectra blijkt veel 
beter te kunnen worden beschreven door 
een eenvoudig dynamisch diffusiemodel 
dan door een mechanisch model geba
seerd op statische frequenti eaoaenten 
van de dynamische structuurfactor. 
Bovendien is gevonden dat de dicht-
heidsafhankelijkheid van de breedte 
van de neutronenspectra bij het De 
Gennes minimua een opvallende gelij
kenis heeft aet die van het produkt 
van dichtheid en in de verdichte edel-
gassen verkregen zelfdiffusiecoêffi-
ciënt. 

Metingen aan verdicht waterstofgas 
zijn gedaan om de geldigheid te testen 
van de theorie van 'mode-coupling' en 
om daarnaast het theoretisch voorspel
de lange-tijdsgedrag van de snelheids-
autocorrelatiefunctie experimenteel te 
verifiëren. Alhoewel de uitkomsten van 
experiment en 'mode-coupling' theorie 
kwalitatief met elkaar overeenstemmen, 
zijn de verschillen toch dusdanig dat 
een experimentele bepaling van genoem
de correlatiefunctie (nog) niet moge
lijk is. 

Nauwkeurige neutronendiffractieaetin-
gen zijn uitgevoerd aan gasvormig ar
gon (,#Ar) bij verschillende subkri
tische dichtheden met het doel om de 
paarpotentiaal van argon te bepalen en 
het effect van aeerdeeltjes interactie 
te onderzoeken. De experimentele data 
zijn vergeleken met een 'Modified 
Hyper Netted Chain'-berekening en een 
systematische verschuiving ten opzich
te van het model wordt gevonden ana
loog met eerder verkregen resultaten 
van diffractiemetingen aan krypton. 
Diffractiedata van vloeibaar chloor 
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blijken goed te kunnen worden beschre
ven eet een recent in de literatuur 
voorgestelde potentiaal. 

De koude-neutronenbron is getest op 
bedrijfsveiligheid en bedrijfszeker
heid; enkele kortdurende proefruns aet 
de aet vloeibaar aethaan gevulde mode-
ratorkaaer geplaatst in de bedrijfs-
positie van de reactorkern eet de 
reactor op vol vermogen zijn succesvol 
verlopen. Een studie is begonnen van 
de technische en wetenschappelijke 
Mogelijkheden van een nieuw type spec
trometer voor elastische en inelasti-
sche neutronenverstrooiing met behulp 
van lareorprecessie van gepolariseerde 
neutronen. 

Net de in de literatuur beschikbare 
gegevens over transportcoëfficiënten 
is het nu mogelijk oa het gedrag van 
deze grootheden langs een isothera te 
bepalen in het gehele dichtheidsgebied 
gelegen tussen de verdunde gasfase en 
de vaste fase en te vergelijken aet 
het resultaat van theoretische bereke
ningen. Analoog aet de eerder gevonden 
correspondentie tussen de viscositeit 
van lineaire aoleculaire vloeistoffen 
en die van vloeibare edelgassen is dit 
principe toegepast oa de zeif diffusie-
coëfficiënt van de eerstgenoemde 
vloeistoffen af te leiden uit de voor 
argon bekende D-waarden. 

C2. NEUTRONENDEPOLARISATIE 

De methode van neutronendepolarisatie 
aaakt studies mogelijk van de magne
tische structuur in ferroeagneten op 
aicroaeterschaal. De toepassing ervan 
betrof tot nu toe in de eerste plaats 
aaterialen in bulk, waarin de neutro
nendepolarisatie als functie van de 
temperatuur, een extern magneetveld en 
de tijd werd onderzocht. Door de om-
magnetisering in een nikkel ring in de 
buurt van de curietemperatuur te be
studeren, kan een gedetailleerd in
zicht worden verkregen van het ont
staan van magnetische domeinen in de 
ring. De magnetische homogeniteit van 
peraalloy in de buurt van de curietem

peratuur is nagegaan, terwijl de homo
geniteit en de voorkeursrichting van 
magnetisatie in ferroxdur elektromotor 
segmenten bij kamertemperatuur zijn 
onderzocht. Een studie is begonnen van 
magnetische inhoaogeniteiten in super
geleiders: de resultaten van verken
nende metingen zijn hoopgevend. 

Het depolarisatie-onderzoek aan dunne 
lagen betreft aaterialen die ook tech
nisch in de belangstelling staan in 
verband met loodrechte magnetische 
recording. De loodrecht op de laag 
georiënteerde magnetische domeinen 
zijn onderzocht in CoCr-filas, CrO,-
tapes bestaande uit CrO,-naaldjes op 
een plastic drager en in aluaite. dat 
bestaat uit ijzernaaldjes die zich in 
een aluminium m?trix bevinden en aet 
hun lengte-as loodrecht op het vlak 
van de dunne aluminium laag staan. De 
gemeten magnetische structuur kan o.a. 
in verband gebracht worden met het 
fabricageproces en de voorbehandeling. 
Voorts blijken magnetische correlaties 
te kunnen optreden, bij voorbeeld tus
sen clusters van naaldjes, en de mate 
waarin dit gebeurt hangt nauw saaen 
aet de concentratie. Deze laatste 
aspecten zijn ook doel van het nieuw 
begonnen onderzoek aan een suspensie 
van kleine magnetische deeltjes. 

Voorts is een studie gemaakt van de 
spinverdeling in nikkel waarin zich 
krypton bellen bevinden onder extreem 
hoge druk. Het magnetisch volume van 
de bellen in afhankelijkheid van het 
externe magneetveld is onderzocht. In 
aanvulling op de depolarisatieaetingen 
zijn metingen van kleine hoekver-
strooiing met neutronen elders uitge
voerd. 

Verschillende metingen zijn gedaan oa 
het principe van de larmorprecessie-
spectroaeter te testen. In nauwe 
sanenhang hiermee is een zeer compact 
spiegelsysteem ontwikkeld en gebouwd 
waarmee een hoge reflectiviteit en een 
groot polariserend vermogen wordt ver
kregen. 
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C3. HBSSBAUERSPECnKMETRIE 

Voor de cheaische industrie belangrij
ke, biaetallische katalysatoren op 
drager zijn onderzocht aet behulp van 
nat adssbauer effect in ijzerhoudende 
katalysatoren als absorber en aet be
hulp van "Co aOssbauer eaissie-
spectroaetrie aet de katalysator als 
bron. Mössbauerspectroaetrie in coa-
binatie aet cheaische activiteits-
aetingen geeft een goed inzicht in het 
gedrag van ontzwavelingskatalysatoren. 
Bij de sulfidering van FeMo op kool-
drager blijkt een 'Fe-Mo-S' fase bij 
Icaaerteaperatuur te «orden gevorad die 
een zeer hoge 'hydrotreating' activi
teit vertoont en een grote stabiliteit 
in de tijd bezit. De proaotereigen-
schap van dez^ sulfidische fase heeft 
een sterke verwantschap aet de 'Co-Mo-
S' fase die bij aOssbauer eaissie-
spectroaetrie is geïdentificeerd. 
Daarnaast is de invloed van de ijzer 
belading en van de aard van het dra-
geraateriaal nagegaan; het blijkt dat 
het gebruik van Y-A1,0, in plaats van 
actieve kool de dispersie var* zowel Fe 
als FeMo in ongunstige zin beïnvloedt. 
MOssbauer aetingen bij constante snel
heid aaken het aogelijk oa inter-
aediaire sulfidische toestanden van de 
katalysator te onderzoeken en tegelij
kertijd inforaatie te krijgen over de 
totale hoeveelheid zwavel in of op de 
katalysator. 

Een studie van RNi» (R = Dy,Er of Tm)-
verbindingen aet behulp van aOssbauer-
spectroaetrie is aangevuld aet onder
zoek aan de analoge reeks RCo, . In 
de structuur van laatstgenoemde ver
bindingen blijken cobalt halters op de 
zeldzaae-aarde posities te worden ge
ïntroduceerd, waarmee een verband is 
gelegd aet de eveneens onderzochte 
R,(Ni/Co),,-verbindingen. »•»Ta-aöss-
bauerspectroaetrie is toegepast op de 
hoge T-supergeleiders TaBa,Cu,0T ,, 
aet 6 * 0,1. respectievelijk 0,k. Één 
nieuw onderzoek aet behulp van l"Au-
aössbauerspectroaetrie is begonnen aan 
koper-goud en zilver-goud gesinterde 
legeringen aet deeltjes van zeer klei
ne afaetingen. 

D. REACTORFYSICA 

Het reactorfysisch onderzoek richt 
zich op drie theaa's: 
- statica, dynaaica en ruis van kern
reactoren 

- stralingsschade in aaterialen 
- stralingshygiëne en dosiaetrie 

Algeaene doelstelling van het eerstge
noemde onderzoektheaa is de vaststel
ling van de fysische kenmerken van 
kernreactoren, aet nadruk op de analy
se van fluctuatieverschijnselen voor 
de bepaling van het dynamisch gedrag 
en ontwikkeling van aethoden voor de 
vroegtijdige detectie van ongewenste 
verschijnselen. 

Het stralingsschade-onderzoek richt 
zich op de fundamentele aspecten van 
stralingsschade in aaterialen. zoals 
de eigenschappen van primaire bestra-
lingsprodukten (vacatures, zelf-inter-
stitielen en geïmplanteerde atomen) en 
door straling gevormde gassen (water
stof en helium), hun onderlinge wis
selwerking en interactie aet reeds in 
de aaterialen aanwezige defectstructu
ren (bijv. dislocaties), grensvlakken 
en vreemde atomen. De verkregen gege
vens zijn van belang voor de beschrij
ving van de schadeprocessen in metalen 
die blootstaan aan extreme stralings
condities, met name de construetieaa-
terialen in snelle reactoren en fusie
reactoren, maar ook voor aaterialen 
die door middel van ionenbundels gemo
dificeerd worden of worden verkregen 
door ionensputtering voor toepassing 
op andere terreinen, bij voorbeeld de 
halfgeleidertechnologie. 

Bij het thema stralingshygiëne en 
dosimetric ligt de nadruk op onder
bouwend onderzoek ten behoeve van de 
theraoluminescentiedosimetrie. Het be
treft hier analyse van de factoren die 
de calibratie beïnvloeden, meting van 
de parameters die de kinetiek van het 
therooluminescentieproces beheersen en 
onderzoek van de toepassingsmogelijk
heden van TL-materialen in de neutro-
nendosinetrie en de dosimetrie van 
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gemengde gamma/neutronen-stralings-
velden. 

Dl. STATICA. DYNAMICA EN RUIS VAN 
KERNREACTOREN 

Bij het ruisonJerzoek aan de kokend-
waterreactor te Dodewaard heeft het 
accent gelegen op methoden voor bepa
ling van de stabiliteit van de reac
tor. Teneinde een netnode te ontwik
kelen die continue stabiliteitsbewa-
king zonder verstoring van het normale 
reactorbedrijf mogelijk moet naken, 
werden stabiliteitsgegevens die uit 
ruiskennerken werden verkregen verge
leken met de resultaten van metingen 
van responsies op geïntroduceerde ver
storingen. Dit heeft geleid tot een 
methode waarop een on-line stabili-
teitsmeter zal worden gebaseerd. Ter
wijl deze methode zich richt op de 
zgn. globale reactorstabiliteit, werd 
tevens gewerkt aan een methode voor de 
bepaling van lokale thermohydraulische 
stabiliteit, gebaseerd op de meting 
van stoomsnelheidsfluctuaties. De 
laatste methode is nog in ontwikke
ling. Aangezien de tot nu toe gebruik
te zgn. tweelingdetectoren van eigen 
fabrikaat onvoldoende betrouwbaar ble
ken, werd het ontwerp op een aantal 
punten verbeterd; beproeving zal in 
1988 plaatsvinden. 

Voor een nader onderzoek van de aard 
van de informatie die uit snelheids-
netingen van tweefasestroming met be
hulp van ruis wordt verkregen, werden 
metingen verricht aan een simulatie
opstelling. Hierbij bleek dat alleen 
in het geval van bellenstroming en 
propstroming een eenvoudig te inter
preteren snelheid wordt gemeten, in 
andere gevallen wordt een combinatie 
van fasesnelheden gemeten. 

Bij het kookdetectie-onderzoek bij de 
HOR werd geconstateerd dat bij hoog 
thermisch vermogen pieken in de ruis-
spectra optreden die lijken te duiden 
op mechanische trillingen; dit ver
schijnsel verdient nader onderzoek. 
Theoretisch onderzoek werd gedaan aan 

het karakter van temperatuurfluctua-
ties in koelkanalen en verhittings-
platen in afhankelijkheid van proces
parameters . 

Op het gebied van het reactorfysisch 
computercodebestand werd een samen
werking met het ECN aangegaan met als 
voornaamste doelen modernisering van 
codes en gegevensbestanden alsmede 
vergroting van de bruikbaarheid door 
een verbeterde uitwisselbaarheid van 
codes tussen gebruikers; tevens wordt 
normalisatie van bibliotheken van 
werkzame doorsneden nagestreefd. Ook 
dit verslagjaar werd weer intensief 
steun verleend aan de Reactorbedrijfs
groep met berekeningen ten behoeve van 
de HOR. 

Een aanvang werd gemaakt met een ex
tern gefinancierd project ter moderni
sering van afschermingsprogrammatuur. 
De doeleinden van dit project lopen 
parallel aan het eerdergenoemde pro
ject ter verbetering van het bestand 
aan reactorfysische codes. 

Het door het IRI op verzoek van de 
OECD-NEA samengestelde benchmarkpro-
bleem voor ruisanalyses werd door 
deelnemers uit meerdere landen geana
lyseerd. Veel aandacht werd besteed 
aan de uitwerking van de resultaten en 
het trekken van conclusies; duidelijk 
is gebleken dat op een aantal punten 
nog verbeteriemethoden 
gewenst is, reden om dit benchmark-
project voort te zetten. 

Een nadere analyse is gemaakt van 
neutronentransportberekeningen ten 
behoeve van in vivo activeringsanalyse 
van cadmium in nieren, waarbij is ge
bleken dat voor een voldoende nauw
keurigheid methoden moeten worden toe
gepast die onvermijdelijk tot lange 
rekentijden leiden. 

In het verslagjaar kon dankzij externe 
financiering het project gaskern-reac-
tor opnieuw ter hand worden genomen en 
werd een aanvang gemaakt met de bestu
dering van het dynamische gedrag van 
een zgn, gepompte gaskern-reactor, 
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waarbij een eerste indruk werd verkre
gen van de neutronenkinetische en 
thermodynamische aspecten. 

D2. STRALINGSSCHADE IN MATERIALEN 

Met behulp van gasdesorptiespectrome-
trie werd onderzoek gedaan aan argon-
insluiting in met argon gesputterde 
koper-zirkoonlagen en aan defecten en 
argoninsluiting in silicium. Tevens 
werd onderzoek verricht aan waterstof-
implantatie in silicium; dit laatste 
onderwerp is van belang voor de ont
wikkeling van betere zonnecellen met 
amorf silicium. De zgn. waterstofpas-
sivering van elektrisch actieve defec
ten, met het oog op verhoging van de 
efficiency van de energieomzetting, 
blijkt op problemen te stuiten door 
het gedrag van waterstof in silicium. 
Het is gebleken dat laag-energetisch 
waterstof vacatures kan creëren waar
door de waterstof in een oppervlakte-
laag gevangen blijft en niet verder in 
het silicium kan doordringen. 

In verband met onderzoek in het kader 
van het EG Fusietechnologieprogramma 
is in het verslagjaar veel inspanning 
geleverd voor opbouw en uitbreiding 
van speciale apparatuur voor water
stof experimenten. Deze experimenten 
zullen zijn gericht op gedrag van 
waterstof in metalen en aan oppervlak
ken. Een succesvol begin werd gemaakt 
met metingen aan de interactie van 
voids in metalen met lichte waterstof 
en deuterium. 

Met behulp van transmissie-elektronen-
microscopie in combinatie met gasde-
sorptiespectrometrie werd vastgesteld 
dat grotere heliumbellen in goud door 
ontgassing inkrimpen en niet diffun
deren. 

Positronlevensduurmetingen werden ver
richt aan fotokatalysepoeders, wolf-
raam en silicium. Bij de fotokatalyse
poeders werd gevonden dat de positro-
niumvorming bij het oppervlak sterk 
afhangt van de mate waarin het opper
vlak met platina is bedekt. 

Een belangrijke gebeurtenis was de in
gebruikname van de Variabele Energie 
Positronenbron (VEP) in maart. Gedu
rende het verslagjaar werd het bundel
systeem afgeregeld waarbij een inten
siteit van ongeveer 10' positronen per 
seconde in de bundel w rd verkregen 
met een variabele energi» ussen 5 ©V 
en 30 keV. Een belangrijk to. ̂ assings-
gebied van de VEP zijn oppervlakte- en 
inwendige grensvlakkenstudies; een 
aanvang werd gemaakt met metingen aan 
een inwendige siliciumoxidelaag in 
silicium. 

Met behulp van computersimulatie
studies werd inzicht verkregen in het 
begin van heliumbelvorming in een 
metaal bij een dislocatielus. Voorts 
werden ter ondersteuning van de expe
rimenten berekeningen gedaan aan dif
fusieprocessen en defectreacties in 
metalen. De programmatuur wordt uit
gebreid naar materialen met covalente 
bindingen, ondermeer ter ondersteuning 
van het siliciumonderzoek. 

Vele van de genoemde projecten zijn 
onderwerp van samenwerking met andere 
instituten. 

D3- STRALINGSHYGIËNE EN DOSIMETRIE 

Het onderzoek was in 1987 geheel ge
richt op thermoluminescentiedosime-
trie. Bij de apparatuur werden belang
rijke verbeteringen aangebracht; onder 
meer werd een uitgloeioven in gebruik 
genomen met veel grotere nauwkeurig
heid in de uitgloei- en afkoelproce-
dure; deze procedures blijken een 
aanzienlijke invloed te kunnen hebben 
op de gevoeligheid van TLD's. Voorts 
werd de temperatuurprogrammering bij 
het uitlezen van TLD's verbeterd. 

Veel aandacht werd besteed aan metho
den voor analyse van uitgloei-spectra, 
in het bijzonder scheiding van pieken 
en vaststelling van de orde van de 
uitgloeiprocessen. In verband met de 
aantrekkelijke eigenschappen uit ana
lyse-oogpunt werd de mogelijkheid van 
hyperbolische opwarming geïmplemen
teerd. De mogelijkheden van de nieuwe 
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programmatuur voor gloeicurve-analyse 
werden aangetoond door metingen met 
standaard-TLD-materiaal. 

Het onderzoek naar de gevoeligheid van 
meerdere TL-materialen voor snelle 
neutronen werd voortgezet. Voorts wer
den metingen gedaan aan thermolumines-
centie in aluminiumoxidelagen op een 
siliciuasubstraat. 

TLD's werden toegepast voor het meten 
van dosisverdelingen op het menselijk 
lichaam in geometrisch complexe si
tuaties en voor dosimetrie bij hoge 
gamma-intensiteiten in een opslagrek 
voor gebruikte splijtstofelementen van 
de HOR. 
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A. RADIOCHEMIE 

Hoofd: prof.dr.ir. J.J.M, de Goeij 
Plv. hoofd: prof.dr.ir. M. de Bruin 
Secretaresse: mw. C.M.M. Overdevest 

De pijlers van het fundamentele en 
toegepaste onderzoek van de afdeling 
blijven de technieken van de neutro-
nenactiveringsanalyse - omvattende de 
niet-destructieve of instrumentele 
neutronenactiveringsanalyse (INAA) en 
de destructieve of radiochemische 
neutronenactiveringsanalyse (DNAA) 
alsmede radiotracertechnieken. Voor 
beide technieken is de Hoger Onderwijs 
Reactor essentieel, te meer daar het 
accent verschuift naar radionucliden 
met een korte halveringstijd. 

Het onderzoek van de afdeling is in 
het verslagjaar uitgevoerd in overeen
stemming met het Werkprogramma/Ontwik
kelingsplan 1987. Het onderzoek bleek 
goed aan te sluiten bij de activitei
ten en interesses van de TU Delft, van 
andere Nederlandse universiteiten en 
van diverse wetenschappelijke instel
lingen in het binnenland alsmede van 
de overheid. Een belangrijk deel van 
de werkzaamheden werd dan ook gevormd 
door onderzoek in en adviserende hulp 
bij samenwerkingsverbanden. 

De stijging van de wetenschappelijke 
produktie zette in het verslagjaar 
verder door. Het aantal publikaties 
van medewerkers van de afdeling als 
(mede)auteur kwam op een totaal van 
82. Daarnaast verschenen 38 publika
ties van auteurs buiten de afdeling, 
wier werk gedeeltelijk gebaseerd is op 
de expertise en faciliteiten van de 
afdeling. Door medewerkers van de af
deling werd via 5^ posters en voor
drachten {waarvan 13 op uitnodiging) 
bijgedragen aan 39 wetenschappelijke 
bijeenkomsten in het binnenland en 25 
in het buitenland. 

Medewerkers van de afdeling zijn 
betrokken bij werkgemeenschappen van 
ZWO-stichtingen: prof.dr.ir. M. de 
Bruin en prof.dr.ir. J.J.M, de Goeij 
zijn gastlid van respectievelijk de 

werkgemeenschap Analytisch-Chemisch 
Onderzoek van Mineralen en Gesteenten 
van de Stichting AWON en de werkge
meenschap Analytische Scheikunde van 
de Stichting SON. Dr C.J.A. van den 
Hamer is bestuurlid van de werkgemeen
schap Stofwisselingsfysiologie van de 
Stichting BION en lid van de deelwerk
gemeenschap Metalen en Spoorelementen 
van de Stichting MEDIGON. 

Aan diverse activiteiten van de IAEA 
werd een bijdrage geleverd, te weten: 
Consultant's Meeting on Improved 
Utilization of Neutron Activation 
Analysis in Support of Science and 
Technology, te Wenen, Oostenrijk, 5-8 
mei (ir. P. Bode); Final Research 
Coordination Meeting, Coordinated 
Research Programme on Significance of 
Hair Mineral Analysis as a Means for 
Assessing Environmental Pollutants, 
Amsterdam, 6-9 juli (prof.dr.ir. 
J.J.M, de Goeij, dr. C.J.A. van den 
Hamer); Consultant's Meeting on Trai
ning Requirements in Modern Aspects of 
Radiochemistry, Garching/München, 21-
24 september (prof.dr.ir. J.J.M, de 
Goeij); Advisory Group Meeting on 
Tracer Applications for Industrial 
Process Optimization, Dubrovnik, 
Joegoslavië, 19-23 oktober (ir. Z. 
Kolar). 

Daarnaast werd de expertise van mede
werkers gevraagd als docent, als refe
rent voor papers en artikelen en als 
voorzitter van internationale weten
schappelijke bijeenkomsten. Prof.dr. 
ir. M. de Bruin vervulde een docent
schap op de Second Nile Winter College 
(Khartoem, Soedan, 5-15 januari, geor
ganiseerd onder auspiciën van de 
International Centre for Theoretical 
Physics te Triest, Italië). 
Prof.dr.ir. J.J.M, de Goeij trad op 
als referent en voorzitter bij de ses
sie Nuclear Analysis van het Inter
national Symposium Euranalysis VI 
(Parijs, Frankrijk, 7-11 september). 
Dr. C.J.A. van den Hamer fungeerde als 
co-chairman van de sessie Communica
tions van het International Symposium 
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on Trace Elements (Parijs, Frankrijk, 
2 december). 

Medewerkers van de afdeling hadden 
zitting in diverse organsaties, com
missies, advieslichamen. raden en be
sturen, te weten: 
- drs. G.J. van den Berg: lid Gesell-
schaft für Versuchstierkunde; 

- ir. P. Bode: lid Task Group Nuclear 
Methods of Chemical Analysis. Ameri
can Society of Testing Materials; 
lid Centrum voor Technische Milieu
kunde, TU Delft; lid Kamer van Koop
handel en Fabrieken voor Delft en 
Omstreken, afdeling Milieuaangele
genheden ; 

- prof.dr.ir. M. de Bruin: lid Euro
pean Society of Nuclear Methods in 
Agriculture; lid Raad Multidiscipli
nair Energie Centrum, TU Delft; lid 
Normalisatiecotnmissie Radioactivi-
teitsmetingen var het Normalisatie 
Instituut; lid Commissie Kernfysi
sche Meetmethoden en Toepassingen 
(in oprichting), Nederlandse Natuur
kundige Vereniging; lid Stichting 
Raad Beroepsopleiding Radiologische 
Laboranten (SRBORL). 

- prof.dr.ir. J.J.M, de Goeij: lid 
International Conference Committee 
Modern Trends in Activation Analy
sis; lid Gezondheidsraad; voorzitter 
Commissie Haaranalyse van de Gezond
heidsraad; lid Commissie Straling 
van de Centrale Raad voor de Milieu-
hygiene ; 

- dr, C.J.A. van den Hamer: lid Werk
groep Mineralen en Spoorelementen 
van de Voedingsraad; lid Commissie 
Haaranalyse van de Gezondheidsraad; 
lid Centrumraad, Centrum voor Medi
sche Techniek, TU Delft; 

- ir. Z. Kolar: secretaris/penning
meester Bestuur Sectie Radio- en 
Stralenchemie van de Koninklijke 
Nederlandse Chemische Vereniging; 

- drs. J.P, van Wouwe: lid American 
Society for Clinical Nutrition, 
American Institute of Nutrition. 

In het verslagjaar ontving de afdeling 
verscheidene gasten voor korte of lan
gere tijd om kennis te nemen van het 
onderzoek en de daarmee gerelateerde 

nucleaire technieken, o.a.: 
- dr. K.Y. Lei. Dept. of Nutritional 
Sciences, Univ. of Arizona. USA; 

- dr. Kurt Zinn, Univ. of Columbia, 
Missouri, USA; 

- dr. Pratiwi Sapto. Hoofd Educatie en 
Training, National Atomic Energy 
Agency, Jakarta. Indonesië. 

- dr. I. Bremner, The Roweth Research 
Institute, Aberdeen. Schotland, UK; 

- mw.dr. S. Haywood, Dept. Veterinary 
Pathology. Univ. of Liverpool, UK; 

- dr. Soerais Soediromargoso, Faculty 
of Pharmacy, Gadjah Mada University, 
Yogyakarta, Indonesië. 

Naar de afdeling Radiochemie werd een 
twaalftal excursies georganiseerd voor 
studenten en wetenschappelijk perso
neel van de TU Delft (faculteit der 
Scheikundige Technologie en Materiaal
kunde, faculteit der Werktuigbouwkunde 
en Maritieme Techniek, en het Interna
tional Training Centre), van de RU 
Utrecht (acht maal in het kader van de 
cursussen 'Radionucliden' aldaar), en 
de KU Nijmegen (afdeling Zoölogie). 
Voorts werd gastvrijheid verleend aan 
deelnemers van de BlON-bijeenkomst 
'stofwisselingsfysiologie' op 4-5 sep
tember, de workshop 'koperaccumulatie 
in de lever' op 8 december, het over
leg 'proefdierkunde', en de eendaagse 
PAO-cursus bijeenkomst 'diergenees
kunde'. Bij de vier laatst genoemde 
activiteiten waren IRI medewerkers be
trokken bij of verantwoordelijk voor 
de organisatie. 

Onderzoek van de afdeling werd gepre
senteerd op een tweetal universitaire 
manifestaties, te weten de 'Bedrijven
dag' van de TU Delft (thema: nieuwe 
materialen en hun toepassingen) op 9 
april en de 'marktdag' Leiden van de 
afdeling Geneeskunde en Gezondheids
wetenschappen van de RU Leiden op 26 
mei. 

Tot de vaste gasten van het IRI be
hoort de sectie Anorganische Analyse 
en Radiochemie van MT-TNO in Delft, 
waar neutronenactiveringsnalyse een 
integraal deel uitmaakt van het geheel 
aan anorganische analysetechnieken. 
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Een deel van deze analyses wordt bij 
het IRI uitgevoerd, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van de hier aanwezige 
faciliteiten en programmatuur. In het 
verslagjaar zijn analyses verricht 
voor de overheid, het bedrijfsleven, 
ziekenhuizen en andere TNO-instituten, 
waarbij zowel de aard van de analyses 
als de matrix van het monstermateriaal 
sterk uiteen liepen. 

De wervingsprocedure voor de vacante 
hoogleraarsplaats Radiochemie is medio 
1987 opgeschort in verband met de or
ganisatorische inpassing van het IRI 
bij de TU Delft. 

Al. RADI0-IS0TO0PT0EPASSINGEN 

ir. R.D. Abellon 
prof.dr.ir. J.J.M, de Goeij 
ir. S.W.F.M, van Hövell tot 

Westerflier 
ir. Z. Kolar (groepsleider) 
W. Martens 
drs. J.A. van der Velden 
mw. T.G. Verburg 
R.C. Vollinga (van 1-5 tot 1-7"'87) 
mw. C. Zegers 

Sinds 1985 wordt de nadruk steeds meer 
op het procestechnologisch onderzoek 
met behulp van radio-isotooptechnieken 
gelegd. Dit is thans het belangrijkste 
werkterrein van de groep geworden. Al 
het in dit verslag beschreven proces-
technologisch onderzoek is in samen
werking met verschillende vakgroepen 
van drie faculteiten van de TU Delft 
tot stand gekomen. Een zestal studen
ten van deze universiteit zijn hierbij 
betrokken geweest. De groep Radio-
isotooptoepassingen maakt gebruik van 
radio-isotopen in de vorm van radio
tracers of 'ingekapselde' stralings
bronnen om informatie te verkrijgen 
over een aantal procestechnologisch 
relevante systemen en processen. In 
het verslagjaar concentreerde het on
derzoek zich op stoftransport in twee
fase reactoren (geroerde vaten) en 
deeltjestechnologie (Nautamenger); on

derwerpen behorende tot respectieve
lijk reactorkunde en fysische techno
logie. 

In het recent door de Koninklijke 
Nederlandse Chemische Vereniging en de 
Vereniging van de Nederlandse Chemi
sche Industrie uitgebrachte rapport 
'Keuzen en Kansen in de Chemie' wordt 
het onderzoek aan grensvlakken en 
dunne lagen als een van de zes accent-
gebieden voor chemisch onderzoek naar 
voren gebracht. Dit vanwege het weten
schappelijke belang alsook de tech
nische en economische betekenis ervan. 
Hoewel er belangrijke ontwikkelingen 
gaande zijn op het gebied van methoden 
van het onderzoek ontbreekt het in het 
algemeen nog aan fundamentele metingen 
in andere systemen dan vast-vacuum 
grensvlakken. Dit geldt eveneens ten 
aanzien van theoretische modelvorming; 
de voor de praktijk belangrijke grens
vlakken als vast-vloeibaar zijn enigs
zins verwaarloosd. Juist op deze 
grensvlakken is het onderzoek van deze 
groep gericht. Met behulp van radioac
tieve tracers worden op de grensvlak-
verschijnselen betrekking hebbende 
metingen verricht en wel in systemen 
bestaande uit een anorganische vaste 
stof en een vloeistof (waterige oplos
sing) . Door gebruik te maken van com
partimentenanalyse wordt vervolgens 
getracht om uit de meetresultaten de 
omvang en de richting van de in het 
systeem vigerende stoftransportwegen 
te bepalen [A Ml]. 

Veel aandacht werd besteed aan de ver
nieuwing van de meet- en dataver-
werkingselektronica en aan de verdere 
invoering van geavanceerde dataverwer
kingstechnieken . 

Al.l. Procestechnologisch onderzoek 

- Verblijftijdsspreiding 

Gedurende een aantal jaren werd geza
menlijk met de vakgroep Energievoor
ziening van de faculteit der Werktuig-
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bouwkunde en Maritieme Techniek van de 
TL' Delft een onderzoek verricht naar 
de gasdynamica in wervelbeddrukvuur-
haarden. Centraal bij dat onderzoek 
stond het meten van verblijftijds
spreidingen van gassen (lucht en 
verbrandingsgassen) in drukvuurhaarden 
waarin kolen of olie verbrand werd. 
Hiertoe werd gebruik gemaakt van *l Ar 
-een kortlevend (halveringstijd 6,6 
ks) in de HOR te produceren radio
nuclide- als radiotracer [A l]. Op 
beperkte schaal werd aandacht besteed 
aan de verwerking van de beschikbare 
en nog niet gebruikte meetresultaten. 

Onderzoek naar het gedrag van de 
zuurstof in een lucht/water geroerd 
vat werd begin 1987 gestart, in samen
werking met dr.ir. M.M.C.G. Warmoes-
kerken van de vakgroep Transportver
schijnselen van de faculteit der Tech
nische Natuurkunde van de TU Delft. 
Een opstelling bestaande uit een vat 
voorzien van een met een elektromotor 
aangedreven Rushton turbine werd bij 
het IRI opgebouwd. De bedoeling van 
het onderzoek is om inzicht te ver
krijgen in de invloed van het turbine-
toerental en de gasbelasting op de 
verblijftijdsspreiding van het gas. 
Hiertoe werd gebruik gemaakt van *' Ar 
als radiotracer voor zuurstof. De 
oplosbaarheid in water en de diffusie
coëfficiënten in water en lucht van 
zuurstof en argon zijn vrijwel iden
tiek, zodat **Ar als een ideale tracer 
voor zuurstof beschouwd kan worden. 
B.J. Buckers, student van de faculteit 
der Scheikundige Technologie en Mate
riaalkunde van de TU Delft, heeft in 
een scriptie [al] het systeem en de 
te volgen meetwijze beschreven. Mede 
door hem zijn - in het kader van zijn 
afstudeeropdracht - ongeveer 60 metin
gen uitgevoerd. 

- Henging en beweging 

Het onderzoek naar de vt „e-stofmen
ging in een (model) Nautamenger is 
voortgezet. Dit is een gemeenschappe
lijk project met ir. W.J.B, van den 
Bergh en prof. B. Scarlett, MSc, van 
respectievelijk de vakgroep Apparaten

bouw Procesindustrie, Koudetechniek en 
Klimaatregeling van de faculteit der 
Werktuigbouwkunde en Maritieme Tech
niek van de TU Delft en de faculteit 
der Scheikundige Technologie en Mate
riaalkunde van dezelfde universiteit. 
In de bij het IRI opgestelde menger 
werd met zand (als mengmateriaal) en 
met het kortlevende lI,I (halverings
tijd 25 min.) gemerkt zand (als radio
tracer) een groot aantal mengexperi-
menten uitgevoerd. Externe scintil-
latiedetectoren met de bijbehorende 
meet- en dataverwerkingselektronica 
werden gebruikt om op verschillende 
plaatsen aan de menger de tijdafhanke-
lijkheid van de stralingsintensiteit 
te meten en te registreren (zie figuur 
A-l). De experimenten 2ijn voorname
lijk door A.F.M. Paijens en W.H.R. van 
Gerwen, studenten van de faculteit der 
Werktuigbouwkunde en Maritieme Tech
niek van de TU Delft - binnen het ka
der van hun afstudeeropdracht - uitge
voerd. W.C. van der Lans en F.J.E. 
Veldhuizen, twee andere studenten van 
dezelfde faculteit, zijn vanaf septem
ber 1987 ook bij het onderzoek betrok
ken geweest. De experimentele resulta
ten zijn gebruikt om (i) meer inzicht 
te verkrijgen in het stromingsgedrag 
van een vaste stof in de Nautamenger 
[A 42, a 2] en (ii) het verband te 
vinden tussen de hopper, respectieve
lijk schroeftoerental en de mengtijd 
[A 43, a 2]. 

Door E. Schuil, HLO-student van de 
Laboratoriumschool Friesland, werd 
tijdens zijn stage op het IRI een kort 
onderzoek uitgevoerd naar de mogelijk
heid van het merken van zand met een 
aantal in de HOR te produceren radio
nuclides Er werd een op het verschil 
van oplosbaarheid van een metaal20ut 
in water en in een organisch oplosmid
del gebaseerde methode ontwikkeld die 
het merken van zand met onder andere 
*'Mn (halveringstijd 2,6 uur) mogelijk 
maakt [a 3L 

De in het vorige verslagjaar afgeronde 
bijdragen aan het promotieonderzoek 
van ir. L.D.M, van den Brekel van de 
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vakgroep Apparatenbouw Procesindus
trie, Koudetechniek en Klimaatregeling 
van de faculteit der Werktuigbouwkunde 
en Maritieme Techniek van de TU Delft 
werden verwerkt in een tweetal publi-
katies [A 2. X I ] . 

- Samenstelling 
mengsels 

van meer-componenten 

Ten behoeve van een uit te voeren af
studeeronderzoek door H.J. Glass, 
faculteit der Scheikundige Technologie 
en Materiaalkunde van de TU Delft, 
werden de mogelijkheden nagegaan voor 
de bepaling van de vaste-stofconcen-
tratie in een vaste 
stof(=katalysator)/gas('lucht) 
gefluïdiseerd bed met be-hulp van 
gammastraling. Uit de oriënterende 
metingen blijkt dat onder de gegeven 
omstandigheden met de 60 keV straling 
van een 'ingekapselde* 2WAm-bron van 
37 MBq, een dergelijke bepaling 
mogelijk is. 

Voorts werd een advies uitgebracht aan 
ir. D. Manschot van de groep Werktuig
kundige Offshore Techniek van de fa
culteit der Werktuigbouwkunde en Mari
tieme Techniek van de TU Delft. Het 
betrof de mogelijkheid van nucleaire 
technieken voor bepaling van de samen
stelling van materiaalstromen (olie, 
water en lucht) afkomstig uit offshore 
boorputten. 

Al.2. Onderzoek aan vaste stof/vloei
stof grensvlakken 

- Transport van cadmium in systemen 
cadmiumsulfide/oplossing 

Dit promotieonderzoek van ir. S.W.F.M, 
van Hövell tot Westerflier, waaraan 
ook prof.dr. H.N. Stein van de vak
groep Elektrochemie van de faculteit 
der Scheikundige Technologie van de TU 
Eindhoven deelneemt, werd voortgezet. 
In het verslagjaar zijn twee publika-
ties verschenen. Deze hebben betrek
king op de oplosbaarheid van CdS bij 
pH * 1-14 [A 3] respectievelijk de 
uitwisseling van cadmium aan het 
grensvlak vaste stof/oplossing in CdS-

m/, 

Figuur A-I 

Aan de buitenkant van de Nautamenger 
gemeten stralingsintensiteit als 
funktie van de tijd. De frekwencie ven 
de oscillaties correspondeert met het 
aantal omwentelingen van de hopper per 
seconde. De snelle afname van de 
amplitude is het resultaat van ver
tikaal transport van de toegevoegde 
tracer door de mengschroef en horizon-
taal transport door rotatie van de 
hopper. 
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suspensies bij pH « 2 [A W ] . 

Bij de evaluatie van de tot nu toe 
verkregen resultaten bleek de berei
dingswijze van de CdS-deeltjes van 
grote invloed te zijn op hun oplos
baarheid en op de uitwisselingsver
schijnselen. Dit was aanleiding on een 
•eer systematische studie te verrich
ten naar de condities waaronder CdS-
poeders net de vereiste eigenschappen 
bereid kunnen worden. Factoren als de 
mate van oververzadiging, de aard en 
concentratie van in de precipitatie-
oplossing aanwezige anionen, blijken 
van 2eer grote invloed te zijn op de 
eigenschappen van de verkregen deel
tjes. Dit betrof met name de kristal
structuur, deeltjesgrootteverdeling, 
grootte van de kristallieten waaruit 
de deeltjes zijn opgebouwd, het BET en 
geometrisch specifiek opparvlak alsook 
de verontreiniging door chlooropname 
uit de precipitatieoplossing. In fi
guur A-2 zijn de resultaten weergege
ven van de met behulp van neutronenac-
tiveringsanalyse uitgevoerde chloor-
gehaltebepalingen in CdS-poeders. 

Met 18,Cd als radiotracer voor cadmium 
werden uitwisselingsexperimenten uit
gevoerd met vier - zich qua kristal
structuur en/of kristallijniteit on
derscheidende - CdS-poeders. Bovendien 
is de invloed van de cadmiumconcentra-
tie in de oplossing en op een beperkte 
schaal de invloed van het zichtbare 
licht op de uitwisseling in CdS-sus-
pensies bestudeerd. E. Schuil, HLO-
student van de Laboratoriumschool 
Friesland heeft in het kader van zijn 
afstudeeropdracht deelgenomen aan dit 
onderzoek. 

- Uitwisseling van kationen in syste
men aardalkalifluoriden/oplossing 

De in vorige jaren verkregen resulta
ten op het gebied van de uitwisseling 
van kationen in systemen alkalifluo
riden/ oplossing werden verder uitge
werkt. Dit onderzoek geschiedt in 
samenwerking met dr. B. Subotic van 
het Instituut 'Rudjer Boskovic' te 
Zagreb, Joegoslavië. 
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Figuur A-2 

Molfractie chloride, F^, in CdS als 
funktie van de tota'e chloride con
centratie, [ClJt, in het 
precipitatiemedium. Bij sommige 
preparaten geeft wassen een sterke 
reductie van het chloridegehalte, het
geen er op duidt dat tenminste een 
deel van het chloride oppervlakkig 
geïncorporeerd is. 
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Al.3. Speciale projecten 

- Natriua- en magnesiumtransport bij 
vissen 

In het verslagjaar werd de uitwerking 
voortgezet van eerder binnen het kader 
van onderzoek naar het natriumtrans-
port bij de hondsvis verkregen resul
taten. Hierbij werd gebruik gemaakt 
van 2*Na als radiotracer. Dit onder
zoek vond plaats in samenwerking met 
prof.dr. S.E. Wendelaar Bonga en dr. 
G. Flik van de afdeling Dierfysiologie 
van de faculteit Wiskunde en Natuur
wetenschappen van de KU Nijmegen [A 4, 
A 5, A 6]. 

Het eveneens binnen het kader van de 
samenwerking met de voornoemde onder
zoekers van de KU Nijmegen eind 1986 
begonnen promotieonderzoek van drs. 
J.A. var. der Velden betreffende het 
magnesiummetabolisme bij vissen werd 
voortgezet. Dit project omvat ener
zijds de ontwikkeling van een geschik
te produktiemethode voor 2,Mg2 en 
anderzijds toepassing van de tracer 
voor de bepaling van de snelheid van 
magnesiumtransport vanuit water naar 
de vis toe en vice versa. 

De bereiding van dit magnesiumisotoop 
(halveringstijd ca. 21 uur) berust op 
een tweestaps reactie, te weten 
•Li(n,t)*He en 2*Mg(t,p)2,Mg, waarvan 
de eerste met thermische neutronen 
geïnduceerd wordt. Hiertoe werden 
lithium-magnesiumlegeringen in de HOR 
bestraald. Naast 2*Mg worden ook 2*Na, 
"Mn en l,F gevormd. Een nieuwe metho
de werd ontwikkeld voor de isolatie 
van 2,Mg uit dit mengsel van radio
nuclides R. Vollinga, HLO-student van 
het Van Leeuwenhoek Instituut, Delft, 
heeft voor zijn afstudeeropdracht 
hieraan bijgedragen [a 4]. 

Voor het bepalen van de snelheid van 
magnesiumtransport is het essentieel 
de meetgegevens met grote nauwkeurig
heid te kunnen corrigeren voor verval. 
In de literatuur worden van elkaar 
afwijkende halveringstijden van 2,Mg 
vermeld. G.S. Ramdihal, student van de 

faculteit der Scheikundige Technologie 
en Materiaalkunde van de Tü Delft. 
heeft aan de hand van een literatuur
studie een scriptie geschreven over de 
bepalingen van de halveringstijd van 
21 Mg [et 5]- Uit een door hem uitge
voerde statistische analyse van de in 
de literatuur voorkomende halverings
tijden bleek de waarde 21.02 uur de 
meest waarschijnlijke te zijn. P. 
Zandbergen, HLO-student van het Van 
Leeuwenhoek Instituut te Delft, heeft 
als stageopdracht de halveringstijd 
van 2*Mg met behulp van een Ge{Li)-
detector in combinatie met een pulser 
opnieuw bepaald. De gevonden waarde 
van 20.97 uur komt goed overeen met de 
te verwachten waarde. 

Er werd een opstelling gebouwd voor 
het meten van de afname van 2•Mg-con-
centratie in water als gevolg van de 
2,Mg-opname door de vis. Hiervoor werd 
gebruik gemaakt van een NaI(Tl)-scin-
tillatiedetector voorzien van een 
doorstroomspiraal voor radiotracer-
houdend water. Uit de met de beenvis 
tilapia (Oreochromis mossambicus) uit
gevoerde experimenten blijkt dat de 
daling van de 2,Mg-concentratie in 
water tijdens een bij voorbeeld 24 uur 
durend experiment gering is. Dit wijst 
op een zeer kleine transportsnelheid 
van magnesium van water naar de vis. 

Voor een zinvole uitwerking van de met 
21 Mg uitgevoerde of nog uit te voeren 
experimenten in water-vis systemen 
zijn gegevens over de magnesiumgehal-
tes van de beenvis tilapia onontbeer
lijk. Hiertoe werd gebruik gemaakt van 
instrumentele neutronenactiverings-
analyse. 

- Advisering over radioisotooptechnie-
ken, hun ontwikkeling en toepassing 
ten behoeve van samenwerking en 
dienstverlening 

Een ten behoeve van de vakgroep Vete
rinaire Farmacologie, Farmacie en 
Toxicologie van de faculteit der Dier
geneeskunde van de RU Utrecht ontwik
kelde synthese van ll3Sn-tributyltin-
chloride werd na enige aanpassingen 
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toegepast om l*C-tributyltinchloride 
te bereiden. Zowel de synthese als de 
scheiding en zuivering van het produkt 
zijn voornamelijk door drs. H.J.M. 
Verhaar van de voornoemde vakgroep bij 
het IRI uitgevoerd. 

Op verzoek van ir. P.W.M. Rutten van 
de vakgroep Chemische Technologie van 
de faculteit der Scheikundige Techno
logie en Materiaalkunde van de TU 
Delft werd medewerking verleend bij 
het opstarten van zijn promotieonder
zoek (promotor: prof.ir. J.A. Wesse-
lingh) naar de diffusieverschijnselen 
van vloeibare meer-componentensyste
men, van belang voor scheidingstechno
logie. De bedoeling is om met behulp 
van met x * C en 'H gemerkte verbindin
gen de diffusiecoëfficiënten van barn-
steenzuur en butanol in uit water, 
barnsteenzuur en butanol bestaande op
lossingen te bepalen. 

Eveveens op verzoek werd medewerking 
verleend aan ir. G.M.R. du Cauze de 
Nazelle (promotor: prof.ir. C.J. 
Hoogendoorn) van de vakgroep Trans
portverschijnselen van de faculteit 
der Technische Natuurkunde van de TU 
Delft bij de evaluatie van de moge
lijkheden van bepaling van diffusie
coëfficiënten van freon-11 (CC1,F) in 
polyurethaan schuim met behulp van een 
radioactieve tracer voor freon. 

Door één van de medewerkers werd aan 
de TU Eindhoven geparticipeerd bij 
onderzoek op het gebied van de produk-
tie van radionucliden ten behoeve van 
medisch-diagnostisch onderzoek [A 7» 
A 8, A 9. A 45], alsmede op het ge
bied van toepassing van radionucliden 
bij technologisch onderzoek [A 46]. 

De in samenwerking met de Stralings-
beschermingsdienst van het IRI na het 
Tsjernobyl-ongeval uitgevoerde radio
chemische analyse naar radionucliden 
van strontium in het toen verzamelde 
atmosferische stof werd in een rapport 
vervat [A 47]. 

Ten behoeve van de promovendus drs. 
R,E.F. Einerhand (faculteit der Schei

kundige Technologie. TU Eindhoven) 
werden radioactieve bronnen in de HOR 
geproduceerd. Het betrof *°HgO. 

A2. STRALINGSMETING EN DATAVERWERKING 

mw. M.J.J. Ammerlaan (vanaf 1-6-'87) 
ir. P. Bode 
prof.dr.ir. M. de Bruin (groepsleider) 
F.D.P. Geurink (vanaf l-6-'87) 
mw.drs. A.A. Goede 
mw. A.J.G.M, van der Meer 

(tot 1-3-'87) 
mw.drs. Th.G. van Meerten* 

(vanaf 15-8-*87) 
drs. M.H.M.N. Senden (vanaf l6-3-'87) 
mw.drs. J.E. Sloof 
S.S. Then 
mw. L.M. van Westing 
P.M. van Wijk (tot l-12-'87) 
dr. H.Th. Wolterbeek 

In het verslagjaar hebben diverse mu
taties in het personeel van de onder
zoekgroep plaatsgevonden. Een aantal 
bestaande vacatures kon worden ver
vuld. Na de opheffing van de functie 
van dekaan bij de overgang van het 
instituut naar de TU Delft kon prof. 
De Bruin zich weer meer dan daarvoor 
wijden aan werkzaamheden in de groep. 
Een medewerker op tijdelijke basis 
werd aangetrokken in verband met 
derde-geldstroomopdrachten voor INAA 
en afspraken zijn reeds gemaakt voor 
een tweede madewerker. 

De hoofdlijnen van het onderzoek wer
den in 1987 doorgetrokken, hoewel bin-

* Externe financiering, 
nen deze lijnen wel accentverschuivin
gen plaatsvonden. Steeds bleef echter 
het gebruik van de reactor, zowel voor 
neutronenactiveringsanalyse als voor 
het maken van tracers, centraal staan. 

Ook dit verslagjaar gaf een verdere 
groei van de belangstelling voor INAA 
(instrumentele neutronenactiverings
analyse) te zien. De extra werkbelas
ting als uitvloeisel van opdrachten 
van derden werd opgevangen door het 
aantrekken van tijdelijk personeel. 
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Daarnaast vraagt het operationeel hou
den van het systeem steeds «eer aan
dacht, aet name doordat door de ouder-
doa van veel componenten de storings-
frequentie toeneemt. 

A2.1. Spoorelementen in de biosfeer 

- Spooreleaenten in de lucht 

Dit onderzoek richt zich voomaaelijk 
op (de evaluatie van) het gebruik van 
korstmossen voor de kwalitatieve en 
kwantitatieve bepaling van zware Beta
len in de atmosfeer en voor de iden
tificatie van de bronnen van deze vorm 
van luchtverontreiniging. 

In 1986 is een monster-bestand opge
bouwd van ca. 2000 korstmos- en bast-
•onsters, afkomstig van 300 plaatsen 
verspreid over Nederland. Van deze 
monsters is inmiddels meer dan de 
helft geanalyseerd via INAA. Tevens is 
in een deel van de monsters het lood-
gehalte bepaald via AAS. De verkregen 
multi-element dataset vormt de basis 
voor diverse deelonderzoeken naar bij 
voorbeeld korstmos-bast interacties en 
naar methoden voor de statistische in
terpretatie van multi-element datasets 
al of niet in combinatie met geografi
sche gevens. 

Er is een nieuw veldonderzoek voor
bereid in samenwerking met het Rijks
instituut voor Milieuhygiëne (RIVM), 
Bilthoven. Daarbij zullen op tien 
RIVM-meetstations korstmossen, mossen 
en andere potentiële biologische moni
toren geëxponeerd worden. Door verge
lijking van de elementopname in deze 
materialen en informatie over droge en 
natte precipitatie kunnen dan conclu
sies getrokken worden over de mate 
waarin biologische monitoren kwanti
tatieve informatie verschaffen over 
luchtverontreiniging. 

Het onderzoek naar opname van spoor-
elementen in korstmossen met behulp 
van de Tsjernobyl fall-out werd voort
gezet. Conclusies omtrent onder meer 
de biologische halveringstijd van Cs 

in korstmossen werden gepubliceerd [A 
<*8. o. 7 h 

Voor de bestudering van de processen 
die een rol spelen bij de opname van 
elementen in korstmossen zijn tracer-
experimenten uitgevoerd met algen. De 
voor dit onderzoek ontwikkelde expe
rimentele technieken voldoen goed. Er 
bleken echter aanmerkelijke verschil
len te bestaan tussen de eigenschappen 
van verschillende batches algen. Daar
om wordt nu overgegaan op een continu-
cultuur van het algenmateriaal [A 49]-

Bij het onderzoek naar methoden voor 
de interpretatie van spoorelesent-
patronen werd gebruik gemaakt van 
verschillende ter beschikking staande 
datasets uit eerdere onderzoeken. Ce 
overeenkomsten die gevonden werden in 
de resultaten verkregen uit verschil
lende datasets, toont de realiteit van 
de via factoranalyse van elementpatro
nen verkregen informatie aan [A 10]. 
Een oplossing werd gevonden voor het 
probleem dat ontstaat wanneer factor
analysetechnieken toegepast worden op 
datasets waarin enkele gegevens ont
breken, bijv. doordat de concentratie 
van een element gedeeltelijk beneden 
de detectiegrens ligt [A 50]. 

- Spooreleaenten in planten 

Het verslagjaar heeft in het teken 
gestaan van de voorbereidingen voor 
het onderzoek naar de rol van de wor
tel in de opnameprocessen en bij 
mogelijke veranderingen van de bin
dingstoestand van elementen in de 
plant. Drs. M.H.M.N. Senden is bij dit 
onderzoek betrokken als promovendus. 

Gedurende het verslagjaar heeft het 
experimentele werk zich gericht op een 
viertal deelterreinen. Aandacht werd 
besteed aan de relatie tussen opname
snelheid en worteloppervlak, waarbij 
werd nagegaan welke de invloeden waren 
van de ruimtelijke structuur van het 
wortelstelsel en de opnameduur op de 
relaties die gevonden werden tussen 
opname en worteloppervlak. Door de 
mobiliteit van de aangeboden elementen 
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(Rb en Na) lijkt een oppervlaktebepa-
ling aan individuele wortels alleen 
aogelijk bij korte opnameduur en lage 
eleaentconcentraties. Onder andere oa
st andifheden lijkt een oppervlaktebe
paling alleen mogelijk via het gebruik 
van calibratiecurves [A 11. a 6]. 

Via reversed-phase HPLC-scheiding van 
pre-coluas gederivateerde aainozuren 
(PTC-derivaten) is een start geaaakt 
aet de identificatie van organische 
verbindingen (amino- en carboxylzuren) 
in transportvloeistoffen die mogelij-
kerwijs een rol vervullen bij het 
transport van me taalionen in de plant. 
Transportexperimenten zijn uitgevoerd 
aet deelsystemen van de tomatenplant, 
waarbij de invloed werd nagegaan van 
ei t raat, als aodel voor de in 
transportvloeistoffen aanwezige car-
boxylzuren. op de parameters van het 
transport van Cd in de stengel. De 
resultaten duiden er op dat de aan
wezigheid van citraat zowel de 
schijnbare bindingsaffiniteit, als de 
ontsnappingssnelheid van Cd uit de 
houtvaten kan beïnvloeden [A 12 t/a A 
15. A 51, a 8], 

Tevens is aandacht geschonken aan de 
anatomie van de stengel en de wortel 
van de tomatenplant. Voor de stengel 
is gekeken naar de implicaties van de 
eigenschappen van de houtvaten voor 
het vloeistoftransport. Voor de wortel 
werd aandacht besteed aan experimen
tele technieken voor microscopische 
observatie en identificatie van 
structuren. Dit onderzoek vond plaats 
in nauwe samenwerking met de faculteit 
Biologie van de RU Utrecht. 

- Spooreleaenten in mariene 
steltlopers 

Het onderzoek in samenwerking met de 
Universiteit van Trondheim naar seleen 
en enkele andere elementen gedurende 
de jaarcyclus in de bonte strandloper 
is afgerond. Verrassend resultaat was 
dat het seleen opgedaan tijdens 
verblijf in marien milieu zeer snel 
uit het lichaam blijkt te verdwijnen 
wanneer dat milieu verlaten wordt. Het 

vaststellen van de status van seleen 
in mariene steltlopers vordert. Eieren 
en/of bloedmonsters van broed-
populaties scholeksters in de 
Waddenzee (vervuild marien milieu). 
Noorwegen (schoon marien milieu) en 
het binnenland (schoon zoetwater 
milieu) zijn verzameld. Seleen-
gehalten in bloed blijken zowel in de 
Waddenzee els aan de Noorse kust zeer 
hoog te zijn. Het zoetwaterailieu 
geeft veel lagere seleenwaarden. 
Gehalten in de eieren, waar naar ver
wachting de toxiciteit het eerst tot 
uiting zou koaen. zijn in beide 
milieus vergelijkbaar laag. De resul
taten indiceren dat de hoge 
seleengehalten in deze vogels een 
marien verschijnsel zijn. dat het 
seleen niet schadelijk is voor de 
reproduktie en dat het geen 
detoxificerende functie vervuld ten 
opzichte van andere eleaenten [A 52]. 

- Bindingstoestand van cadaiua 

In aansluiting op het onderzoek naar 
de binding van Cd in plantencellen [A 
12, A 16] door middel van de meting 
van de verstoring van de richtingscor
relatie van de T-T-cascade in het 
verval van lI1 Cd. wordt een studie 
naar het gedrag van Cd in de nabijheid 
van membraaaoppervlakken voorbereid. 
Dit onderzoek geschiedt in samenwer
king met prof.dr. Y.K. Levine 
(vakgroep Biofysica, subfaculteit 
Natuur en Sterrekunde, RU Utrecht). In 
experimenten met omgekeerde micellen 
(reversed micelles) van AOT (Na-
diethyl-hexyl-sulfosuccinaat) in iso-
octaan is nagegaan in hoeverre infor
matie verkregen kan worden over het 
gedrag van Cd in een immobiele, sterk 
gestructureerde waterfase. Dergelijke 
fasen vertonen als zodanig gelijkenis 
met hetgeen bij ment bramen wordt aange
troffen. Metingen werden uitgevoerd 
bij kamertemperatuur en LN2 tempe
ratuur. Relaxatietijdconstanten en 
quadrupoolinteractiefrequenties werden 
bepaald, waarna de correlatietijd werd 
berekend. De resultaten wijzen erop 
dat het Cd niet gebonden is aan een 
bindingsplaats van de AOT moleculen. 
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•aar zich in de waterfase bevindt. 
Relaties werden bepaald tussen corre
latietijd van het interactiemechanisme 
en concentratie van Cd in de ai cellen, 
micelgrootte en aicelconcentratie. In
terpretatie van de resultaten vindt 
plaats in samenwerking «et dr. J.N. 
Haraan (afdeling Stralingschemie. IRI) 
en dr. I.M. de Schepper (afdeling; 
Stralingsfysica. IRI). 

Voor het onderzoek naar cheaische 
'after effects' na kerntransmutaties 
zijn oriënterende experimenten uit
gevoerd aet via * emissie vervallende 
nucliden ll,Ag (t»/i = 6.7 d) en 
111 Cd (tV« * 3-0 u). Bronnen van het 
eerstgenoemde nuclide werden verkregen 
na afscheiding via ion-wisseling van 
in de HOR bestraald Pd. Voor de pro-
duktie van »l * Cd werd verrijkt »l • Cd 
gebruikt. Ten aanzien van de toepas
baarheid van *l * Ag voor richtingscor
relaties tudies is gebleken dat ten 
gevolge van de lage branching van de 
T-r-cascade zeer hoge eisen gesteld 
moeten worden aan de zuiverheid van 
het bronmateriaal. Dit leverde nog 
niet opgeloste problemen op. Prakti
sche toepassing van l *' Cd bleek 
beperkt te worden door het energieop-
lossend vermogen van de detectoren; 
met de in gebruik zijnde Nal(Tij
de tec to ren bleken geen betrouwbare en 
goed reproduceerbare experimenten uit
gevoerd te kunnen worden. 

- Diversen 

Het onderzoek naar het voorkonen van 
zware eetalen in plastics, met name 
verpakkingen van huishoudelijke arti
kelen en voedingsmiddelen, werd voort
gezet (dr. Th.G. Aalbers, Rijksinsti
tuut voor Volksgezondheid en Milieu
hygiëne, Bilthoven) [A 53]. De resul
taten van dit onderzoek vormden de 
basis van nadere afspraken tussen het 
ministerie VROM en de producenten. De 
kosten van het IRI-deel van dit onder
zoek worden gedragen door voornoemd 
instituut. 

A2.2. Instrumentele 
neutronenactiveringsanalyse 

- Instrumentatie en software 

Het elektronisch en mechanisch gedeel
te van de nieuwe snelle buizenpost is 
gereedgekomen [A 17. A 18. A 54]. 
Doordat één van de direct betrokken 
medewerkers kort voor het gereedkomen 
van het systeem een andere werkkring 
aanvaard heeft, is vertraging opgetre
den in het aanpassen en testen van de 
software. Daardoor kon het project 
helaas ook in dit verslagjaar nog niet 
afgerond worden. Het operationeel wor
den van dit systeem wordt steeds ur
genter, met name door de sterke stij
ging in de behoefte aan Se-analyses op 
basis van het kortlevende " Se. 

Toenemende aandacht wordt echter ook 
gevraagd door de andere spectrometers 
die onderdeel vormen van het INAA-
systeem. De storings frequentie neemt 
steeds meer toe. Dit wordt vooral 
veroorzaakt door veroudering. Een deel 
van de instrumentatie is al ca. 20 
jaar in gebruik. Daarom is een aanzet 
gegeven tot een totale re-designing 
van het systeem op basis van de 
nieuwste ontwikkelingen op het gebied 
van programmatuur en netwerken van 
micro-computers. Verwacht wordt dat 
daarmee de bedrijfszekerheid sterk zal 
verbeteren. 

Steeds duidelijker wordt de belangrij
ke rol die gamma-spectrooetrie aet be
hulp van well-type halfgeleiderdetec-
toren kan spelen zowel in de INAA als 
bij multi-tracerexperimenten. Illus
tratief daarvoor is een dubbel-label-
techniek voor de bepaling van kleine 
verschillen in levensduur van erythro
cytes die onlangs ontwikkeld is in 
samenwerking met medewerkers van de RU 
Utrecht en het ziekenhuis Oe Lichten
berg in Amersfoort. Bij deze procedure 
kan de activiteit beperkt blijven tot 
ca. 0.1 microcurie, waardoor bij dit 
onderzoek gemakkelijk proefpersonen 
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ingeschakeld kunnen worden. Het is dan 
ook verheugend dat kort geleden weer 
een nieuwe detector aangeschaft kon 
worden, gedeeltelijk gefinancierd van
uit de derde geldstroom. 

- Assistentie van gasten en 
samenwerking bij het gebruik van 
INAA 

In 1986 werden voor of door anderen 
ca. 3000 preparaten geanalyseerd. Het 
totaal aantal analyses bedroeg 4000. 
Hiervoor en voor calibraties en 
trace rexperimen ten werden ruim 13000 
gaamaspectra gemeten en geanalyseerd. 
Het grootste deel van de multi-ele-
aentanalyses betrof geologisch mate
riaal afkomstig van de subfaculteit 
Geologie van de VU Amsterdam en van de 
faculteit Geologie van de RU Utrecht. 
De resultaten van deze analyses vorm
den mede de basis voor verscheidene 
publikaties [X 2 t/m X 33]. De overige 
analyses betroffen preparaten van on
der meer het RIVM. Cheoilinco. Esso. 
Technisch Adviesbureau Unie van Water
schappen, TU Delft, LU Wageningen en 
RU Leiden. Het aantal analyses, uitge
voerd met het snelle buizenpostsys
teem, bedroeg ca. 3000. 

In aansluiting op het eerder in samen
werking met het Rijksinstituut voor 
Natuurbeheer (RIN), Arnhem (ir. Th. 
Edelman) uitgevoerd onderzoek naar de 
achtergrondwaarden van zware metalen 
in de Nederlandse bodem is een ver-
volgproject gestart door het RIVM en 
ministerie VROM (ir. N.D. van Egmond). 
Ook bij dit onderzoek wordt gebruik 
gemaakt van de IRI-faciliteiten voor 
INAA. 

Een groot aantal bepalingen van Se in 
biologisch materiaal was vooral 
gericht op de eventuele rol van dat 
element bij preventie van kanker en 
hart- en vaatziekten. Door drs. P.A.H, 
van Noord en mw.drs. M.J. Maas 
(Stichting Preventicon, Utrecht) wordt 
onderzoek uitgevoerd naar de rol van 
Se bij de voorkoming van de inductie 
(mamma-)carcinomen. Dit onderzoek 
wordt met ingang van 1987 gefinancierd 

door het Praeventiefonds [A 55]. Een 
onderzoek naar de relatie tussen 
gehalten van Se in het bloed en het 
voorkomen van hartinfarcten (dr.ir. 
F.J. Kok, faculteit Geneeskunde, EU 
Rotterdam) leidde tot de conclusie dat 
ook in dit geval het Se een zekere 
preventieve werking heeft [A 19]. Dit 
onderzoek wordt bekostigd door de 
Nederlandse Hartstichting. In het 
verslagjaar werden voorbereidingen 
getroffen voor twee omvangrijke bevol
kingsonderzoeken door respectievelijk 
het Integraal Kankercentrum Midden-
Nederland (dr. J. Berkel) en de vak
groep Epidemiologie van de RU Limburg 
(prof.dr. F. Sturmans). Voor het 
eerstgenoemde onderzoek is inmiddels 
een subsidie door het Praeventiefonds 
toegekend. 

Om interferentie met het eigen onder
zoek zo beperkt mogelijk te houden, 
werd er in het algemeen naar gestreefd 
dat analyses voor derden door deze 
geïnteresseerden zelf uitgevoerd wer
den [A 56]. Door de toename van het 
aantal analyses en het daarmee gepaard 
gaande aantal gasten is deze situatie 
van storende invloed geworden op de 
eigen werkzaamheden. Daarom wordt er 
nu de voorkeur aan gegeven, analyses 
uit te laten voeren door een speciaal 
daarvoor aangetrokken kracht, waarbij 
de daaraan verbonden kosten door
berekend worden. In verband hiermee is 
in het verslagjaar mw.drs. Th. van 
Meerten in dienst van het IRI 
getreden. 

- Diversen 

Een rapport over de nomenclatuur voor 
radioanalytische chemie kwam gereed. 
[A56]. 

A3. NUCLEAIRE BIOMEDISCHE STUDIES 

drs. G.S. Baldew* 
drs. G.J. van den Berg 
prof.dr.ir. J.J.M, de Goeij 
dr, C.J.A. van den Hamer 

(groepsleider) 
dr. J. de Kok## (vanaf l-l-'67) 
J.J. Kroon 
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A.M.W. van der Meer 
A.J. Molenaar (tot l-2-'87) 
ing. L. Prinsen 
drs. O.M. Steinebach 
dr.ir. P.S. Tjioe 
M. Veldhuizen*** 
K.J. Volkers 
dr. J. Wensink 
mw. U.D. Woroniecka**** 

{vanaf l-2-'87) 
drs. J.P. van Wouwe*** 

Het is gebruikelijk bij essentiële 
spoorelementen als koper en zink in de 
eerste plaats te denken aan hun 
fysiologische rol. De ziekte van 
Wilson en enkele andere metaal-stapel 
ziekten - en in zekere zin ook de 
ziekte van Menkes - zijn voorbeelden 

* Plaats gefinancierd door het 
Koningin Wilhelmina Fonds, 
Amsterdam. 

** Plaats Personele Beleidsruimte IRI 
*** Plaats gefinancierd door het 

Praeventiefonds, 's-Gravenhage. 
••••Externe financiering. 

waarbij de toxische aspecten van de 
essentiële spoorelementen een rol 
spelen. Deze aspecten worden geleide
lijk meer in het onderzoek betrokken. 
Het onderzoek naar de ziekte van 
Wilson is hiervan een voorbeeld. De 
amyotrofe lateraal sclerose is moge
lijk een ander voorbeeld. Daarnaast 
wordt ook aandacht besteed aan uit
sluitend toxische metalen, zoals bij 
het onderzoek naar de schade veroor
zaakt door cisplatin en hoe deze door 
toedienen van seleen te verminderen. 

Veel van deze onderwerpen hebben 
gemeenschappelijk dat het metallothio-
neïne hierbij een rol speelt. Dit ei
wit was ook onderwerp van enkele door 
gasten in het IRI gegeven voordrachten 
en van twee workshops, waarvan één in 
het instituut plaatsvond. Een ander 
aspect van de spoorelementen dat in 
toenemende mate aandacht krijgt, is 
hun rol in de voeding. De in vorige 
jaarverslagen gesignaleerde trend in 

de richting van gebruik van cellen in 
vitro zet verder door. 

De destructieve neutronenactiverings-
analyse (DNAA) en de radiotracertech-
nieken vormen nu een geïntegreerd 
geheel met de biomedische technieken. 
Voor de ontwikkeling van een hogedruk 
vloeistofchromatografie (HPLC)-schei
ding van spoorelement bevattende 
eiwitten en andere biomoleculen werd 
een on-line radioactiviteitsdetector 
vanuit de materiële beleidsruimte van 
het IRI verkregen. De positie van 
radiochemische scheidingen bij DNAA 
van biologische monsters werd in een 
publikatie geëvalueerd [A 57]• 

A3.1. Spoorelementen In mens en dier 

- In vitro studie van opname en 
afgifte van spoorelementen door de 
cel 

Opnamestudies met levertumorcellen 
(HTC-cellen), als model voor de nor
male levercel, werden in dit verslag
jaar voortgezet. Bevestigd kon worden 
dat vrije koper-ionen geen of slechts 
een ondergeschikte rol spelen bij de 
opname van dit metaal. Ook histidine, 
wanneer toegevoegd aan het albumine 
bevattende medium, bleek slechts een 
geringe rol te spelen bij de koperop
name door deze cellen. Ook de recente 
resultaten bevestigen de belangrijke 
functie van het albumine bij deze 
opnameprocessen. 

Na opname in de cel van *'Zn of '*Cu 
vindt binding plaats aan een specifiek 
cytosol-eiwit: metallothionelne (MT). 
Gebleken is dat MT zorg draagt voor 
opslag en transport van metalen naar 
diverse organellen, alsmede een rol 
speelt in het celmetabolisme van me
talen. Onderzocht werd in hoeverre 
glucocorticoïden (dexamethason) en 
metalen als zink, koper en cadmium een 
functie hebben bij de inductie en syn
these van MT in HTC-cellen. Dexa
methason bleek, ook bij hoge con
centratie, nauwelijks in staat tot 

34 



R A D I O C H E M I E 

inductie van MT. Wat betreft metalen 
bleek cadmium de sterkste inductie te 
vertonen, terwijl zink slechts bij 
hoge concentratie (>7 ug/ml) MT indu
ceerde. 

Ook werd onderzocht in hoeverre de 
opname van metalen beïnvloed wordt 
door de aanwezigheid van een com
petitief metaal-ion. Bij equivalente 
concentraties "Zn en l''Cd in het 
medium was een verlaging van de 
zinkopname zichtbaar, terwijl tegelij
kertijd intracellulair een verhoging 
van de MT-concentratie plaatsvond. 
Onderzocht werd verder in welke mate 
inhibitie van de MT-synthese kan 
plaatsvinden, door gebruik te maken 
van gel-elektroforese- en autoradio-
graf ie technieken. Hiervoor wordt ge
bruik gemaakt van specifieke mRNA-
inhibitors (Actinomycin D), en remmers 
van de eiwit-synthese (cycloheximide). 
Met behulp van [3ïS]-cysteïne werd de 
mate van MT-synthese gevolgd. Ook de 
rol van cAMP in de MT-synthese zal 
nader worden onderzocht. 

Verder is voortgegaan met de scheiding 
en karakterisering van cytosolische 
zink- en kopereiwitten met behulp van 
HPLC. Door gebruik te maken van [ISS]-
cystelne werd een meer efficiënte 
analyse van MT in HTC-cytosol mogelijk 
gemaakt. 

In het afgelopen jaar heeft het onder
zoek zich met name toegespitst op de 
afbraak van MT, en de metaalturnover 
van zink, koper en cadmium. Uit ex
perimenten met behulp van PERCOLL-
sucrose dichtheidsgradiënt bleek dat 
na opname van "Zn en [,5S]-cysteine 
in de cel, '* Zn en ' * S accumuleren in 
de lysosomale fracties. Door gebruik 
te maken van een lysosomotrope ver
binding (chloroquine) werd onderzocht 
in hoeverre sprake is van een 
lysosomale proteolyse van MT. Het 
bleek dat chloroquine de afbraak van 
zowel Zn-["S]MT als van Cd-[MS]MT 
remt, en tevens de turnover van zink 
en cadmium beïnvloedt. 

De intracellulaire verdeling van ' * Cu, 

opgenomen in fibroblasten van patiën
ten met de ziekte van Wilson, werd 
vergeleken met die in referentiecel
len. Bij de cellen van de patiënten 
bleek een belangrijk deel van de 
radioactiviteit zich in subcellulaire 
partikeltjes te bevinden. Hoewel de 
verschillen tussen beide groepen cel
len significant was, was het verschil 
niet groot genoeg om voor de diagnose 
van de individuele patiënt te kunnen 
dienen. De tot nu toe verkregen resul
taten van dit onderzoek, in samenwer
king met dr. T.U. Hoogenraad (afdeling 
Neurologie, Academisch Ziekenhuis, 
Utrecht), zijn samengevat in een pu-
blikatie [A 58]. 

- Zinkstofwisseling in de hersenen van 
de rat 

Het project van de meting van de 
lokale zinkconcentraties in coupes van 
de hippocampus met behulp van de PIXE-
microbundel, in samenwerking met dr. 
R.D. Vis en drs. W.J.M. Lenglet (Na
tuurkundig Laboratorium, Vrije Univer
siteit, Amsterdam), werd afgerond met 
een publikatie [A 21]. Ook het onder
zoek naar het effect van histidine op 
de turnover van zink in de hersenen 
werd afgerond met een publikatie [A 
59]. 

In samenwerking met dr. L.J. Hoeve en 
mw. drs. I. Mertens zur Borg (afdeling 
Keel-, Neus- en Oor, Erasmus Universi
teit, Rotterdam) werd een project 
uitgevoerd met als doel het meten van 
de snelheid van de prikkelgeleiding in 
controle en zink-deficiënte ratten met 
behulp van de zogenaamde 'auditory 
brainstem responses'. Er werd geen 
verschil gevonden tussen controle rat
ten en ratten, gedurende 26 weken 
gevoed met een zink-deficiënt dieet. 
Dit toont aan dat de prikkelgeleiding 
in de gehoorbaan niet wordt beïnvloed 
door zink-deficiëntie; dit in tegen
stelling tot de mosvezelbaan in de 
hippocampus. 

Zinkopname werd bestudeerd in . ?n in 
vitro systeem, gebruikmakend van uit 
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rattehersenen geïsoleerde synaptoso-
men. •'Zn. toegediend in de vorm van 
een zink-histidinecomplex. werd door 
deze subcellulaire deeltjes opgenomen 
in een tijd- en temperatuurafhankelijk 
proces. Analyse van de opnamekinetiek 
toonde aan dat het zink wordt opge
nomen als het vrije Zn2 -ion in een 
'carrier-mediated' proces. Het opname-
procps was onafhankelijk van energie 
en de natrium-gradient. Efflux van het 
opgenomen zink kon niet worden aange
toond, waarschijnlijk doordat het zink 
in het synaptosoom onoplosbare com
plexen vormt. Het project werd afge
rond met een publikatie [A 60], 

Bij de start van het project was het 
uitgangspunt: zink-deficiëntie geeft 
bij mens en dier aanleiding tot ge
dragsafwijkingen, maar de totale zink
concentratie in de hersenen blijft 
gelijk. Alle gedane waarnemingen (zie 
ook [A 22, A 6l]), plus een aantal 
nieuwe gegevens uit de literatuur, 
suggereren dat de gedragsafwijkingen 
een secundair effect zijn van de zink-
deficiëntie. Een verklarende hypothese 
is dat, onder condities van zink-defi
ciëntie, de hersenen een verhoogde 
opname van koper vertonen en dat dit 
extra koper aanleiding vormt tot 
toxische effecten. 

- Stofwisseling van koper en zink in 
relatie tot ziekten en de diagnose 
hiervan 

Het vaststellen van de behoefte aan 
spoorelementen in de voeding en het 
transport van spoorelementen door de 
bloedcirculatie waren beide onderwerp 
van een publikatie [A 62, A 63]. De 
twee genetische koper-ziekten, de 
ziekte van Wilson en de ziekte van 
Menkes, werden in een afstudeerverslag 
door de heer M. Kesarlal (Leraren
opleiding, Leiden), besproken [ a 9 L 

De '*Cu belastingstesten werden ook 
dit jaar toegepast bij de diagnose en 
het vervolgen van de therapie bij 
patiënten met de ziekte van Wilson en 
andere leveraandoeningen waarbij een 

stapeling van koper in de lever ver
moed werd [X 35. X 36]. Deze test werd 
ook toegepast voor bevestiging van de 
ziekte van Menkes in samenwerking met 
prof.dr. C.J. de Groot (afdeling 
Kindergeneeskunde, AMC, Amsterdam). 
Volgens verwachting vertoonde de 
moeder - die draagster van de ziekte 
behoorde te zijn - in overeenstemming 
hiermee een afwijkend resultaat van de 
test. Het onderzoek in verband met de 
ziekte van Wilson was onderwerp van 
enkele publikaties [A 23 t/m A 26]. 

Een begin werd gemaakt, in samenwer
king met dr. H.M.J. Goldschmidt 
(Klinisch-Chemisch Laboratorium, St. 
Elisabethziekenhuis, Tilburg), met het 
inventariseren van de over de jaren 
verzamelde resultaten van '''Cu belas-
tingtesten. 

De resultaten van de bepalingen van 
zink en koper in liquor cerebrospina-
lis van kinderen met of zonder hersen-
leukemie zijn gepresenteerd op een 
internationaal congres [A 76]. 

Ook in dit verslagjaar werden **Cu 
opnamen in fibroblasten en bepalingen 
van koper in chorion villi uitgevoerd 
voor de diagnose ziekte van Menkes. In 
een geval werd het vermoeden van de 
ziekte van Menkes bevestigd: autopsie-
materiaal gaf ook een verhoogd koper-
gehalte in een aantal relevante orga
nen. Deze studie is in samenwerking 
met dr. A.S.P.M, Breed (afdeling 
Erfelijkheidsvoorlichting, Universi
teit Groningen). Uit Amsterdam (prof. 
dr. C.J. de Groot, afdeling Kinder
geneeskunde, AMC, Amsterdam) werden 
fibroblasten en spiercellen van een 
Menkes-patiëntje verkregen. Deze 
spiercellen gedroegen zich wat betreft 
de in vitro opname van •"Cu identiek 
aan de fibroblasten en zouden van be
lang kunnen zijn voor de diagnostiek. 
Voor de in vitro diagnostiek van deze 
erfelijke koperziekte wordt nauw 
samengewerkt met dr. W. Kleijer (afde
ling Klinische Genetica, Erasmus Uni
versiteit, Rotterdam). 
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Ratten, op verschillende wijzen koper-
deficiënt gemaakt, bleken een bruik
baar model te zijn voor de ziekte 
aayotrofe lateraal sclerose [A 77]. 
Histologisch werd de voor deze ziekte 
karakteristieke degeneratie van de 
voorhoorncellen, van het ruggemerg en 
in mindere mate van skelet, spiercel
len gevonden. Mogelijk zal dit model 
informatie geven over de volgorde van 
het optreden van de afwijkingen bij de 
mens. Dit onderzoek is uitgevoerd in 
samenwerking met prof.dr. J.M.B.V. de 
Jong (afdeling Experimentele Neurolo
gie, AHC, Amsterdam). 

Ook over de binding van koper in de 
lever van patiënten met primaire 
biliaire cirrhose in de vorm van 
metallothioneïne werd gerapporteerd [A 
27]. Een reeds afgerond onderzoek over 
de verdeling van koperbindende eiwit
ten in de lever van de rat verscheen 
als publikatie [A 28]. 

Bij een onderzcek in samenwerking met 
dr. C. Cornelisse (afdeling Nucleaire 
Geneeskunde, St. Ignatius Ziekenhuis, 
Breda) werd een negatieve correlatie 
gevonden tussen koper in het bloed van 
de moeder en het geboortegewicht van 
het kind. Deze bevindingen zijn inmid
dels gerapporteerd [A 64]. 

In het verslagjaar verschenen enkele 
publikaties waarin onderzoek van 
patiënten [A 29, A 30, A 31] en proef
dieren [A 65] met radioactief zink 
werd beschreven. In een publikatie 
werd ook het gebruik van isotopisch 
verrijkt zink voor onderzoek van 
patiënten beschreven [A 32]. Ook reeds 
geëindigd onderzoek op het gebied van 
zink en voeding, nl. over de bereiding 
van zink-arm voe-sel voor humaan on
derzoek [A 33, A 66] en over de 
invloed van de waterhardheid op het 
zinkgehalte van haar van kinderen [A 
3^], verschenen publikaties. 

Het onderzoek naar de gevolgen van 
brandwonden voor de metaalhuishouding 
van de patiënt, uitgevoerd in samen
werking met prof.dr. C.J. de Groot 
(afdeling Kindergeneeskunde, AMC, 

Amsterdam) en mw. drs. K.E.C, de Haan 
(afdeling Kindergeneeskunde, Zuider
ziekenhuis, Rotterdam), werd voortge
zet. Door het in gebruik nemen van het 
nieuwe brandwondencentrum in Rotterdam 
kon het aantal onderzochte patiënten 
in korte tijd worden verdubbeld. De 
eerder waargenomen tendensen konden 
worden bevestigd, zoals de daling van 
het plasma-zink direct na het ongeval. 
Het plasma-koper bleek ook aan grote -
nog niet verklaarde - veranderingen 
onderhevig te zijn. Ee.. deel van de 
resultaten werden in een tweetal 
publikaties beschreven [A 67. A 68]. 

Het onderzoek naar een screenings-
methode voor marginale zinkdeficiëntie 
bij kinderen, in samenwerking met 
prof.dr. H.H. van Gelderen (Kinder
kliniek Academisch Ziekenhuis, Leiden) 
en gefinancierd door het Praeventie-
fonds (Project # 28-1549), werd voort
gezet [A 35, A 69, A 70]. Marginale 
zinkdeficiëntie werd bij proefdieren 
geïnduceerd met behulp van zinkdefi-
ciënt voer [A 71. A 72]. Significante 
verschuivingen in het zinkgehalte van 
bot en pancreas werden al na kortdu
rende marginale deficiëntie gevonden 
[A 73]- De verdeling van een orale 
dosis 's Zn over de weefsels onder deze 
omstandigheden volgt een ander patroon 
dan het totale zink. De erythrocytaire 
*'Zn-opname en afgifte in vivo nemen 
bij voorbeeld toe [A 74]. De fSZn-
opname- en afgiftecapaciteit van ery-
throcyten is afhankelijk van de hoe
veelheid uitwisselbaar zink. Metingen 
naar de uitwisselbare erythrocytaire 
zinkvoorraad bij proefdieren en proef
personen werden verricht [A 36, A 751-
Deze bepalingen vormen de basis van de 
ontwikkelde screeningsmethode. OoK de 
gevolgen van zinkdeficiëntie voor het 
plasma somatomedin-C werden in een 
publikatie gerapporteerd [X 34]. 

G. Waslander, student van de afdeling 
Scheikundige Technologie en Materiaal
kunde van de TU Delft heeft in een 
research practicumverslag [a 10] het 
onderzoek naar de biochemische karak
terisering van opgenomen erythrocytair 
"Zn beschreven. 
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- De interactie tussen cisplatin en 
seleen 

Het onderzoek naar de invloed van 
seleniet op de anti-tumorwerking en de 
nefrotoxiciteit van cisplatin, gefi
nancierd door het Koningin Wilhelmina 
Fonds en uitgevoerd in samenwerking 
met dr. J.B. McVie (Nederlands 
Kankerinstituut. Amsterdam). werd 
voortgezet [A 78. A 79. A 80. a 11]. 
De beide invloeden werden bestudeerd 
met behulp van twee modelsystemen met 
BALB/c muizen, waarbij zowel een 
transplantabele tumor als een as-
citische tumor was opgewekt. In beide 
systemen was het mogelijk om met 
seleniet de door cisplatin veroor
zaakte nefrotoxiciteit te voorkomen 
met behoud van de antitumorwerking. De 
invloed van het doseringsschema op de 
beschermende werking van seleniet werd 
onderzocht in Wistar-ratten. De door 
een eenmalige dosering van cisplatin 
veroorzaakte nefrotoxiciteit kon wor
den voorkomen door een eenmalige 
dosering van seleniet, doch alleen als 
het seleniet een uur voor het 
cisplatin werd toegediend. Seleniet, 
toegediend één uur na cisplatin bood 
geen bescherming (zie figuur N-3). 
Deze resultaten wijzen erop dat de 
processen die ten grondslag liggen aan 
de nefrotoxiciteit van cisplatin, 
reeds korte tijd na toediening van 
cisplatin in werking treden en dan 
niet meer door seleniet tot staan 
gebracht kunnen worden. Een deel van 
deze resultaten werd gepresenteerd op 
het 28ste congres van de European 
Society of Toxicology te Strasbourg [A 
81]. 

De distributie van i»*mPt over de 
nieren van ratten behandeld met * * * Pt 
gelabeled cisplatin werd bestudeerd 
met behulp van autoradiografie. De 
grootste concentratie aan platina werd 
waargenomen in het overgangsgebied 
tussen schors en merg, waar zich onder 
andere de proximale tubuli bevinden. 
Beschadiging van deze tubuli is een 
van de belangrijkste pathofysiologi-
sche effecten van cisplatin, hetgeen 
verklaard kan worden door ophoping van 
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Figuur N-3 

De invloed van seleen op de 
nefrotoxiciteit van cisplatin (c-DDP). 
Het percentage muizen (boven) en rat
ten (beneden) met nierschade (gemeten 
via de BUN-waarde) was veel lager bij 
de groepen die werden behandeld met 
cisplatin en seleen (O) dan bij de 
groepen die alleen cisplatin (O) 
kregen toegediend. 
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platina in dit deel van de nier. Er 
werd een radiochemische methode geïn
troduceerd om kwantitatief de nier
functie bij proefdieren te meten. De 
klaring van ïlCr na toediening van met 
*lCr gemerkt Cr-edetaat wordt hierbij 
gebruikt als maat voor de nierfunctie. 

- Labeling van plasma-eiwitten met 

Om te bepalen hoe snel een menselijk 
plasma-eiwit wordt afgebroken en 
gesynthetiseerd, wordt gewoonlijk het 
betreffende eiwit gemerkt met radioac
tief x'* I of l* * I. Na inspuiting hier
van in de bloedbaan wordt de verdwij
ning van de radioactiviteit gevolgd. 
De stralingsbelasting die een derge
lijk onderzoek met zich meebrengt, zou 
aanzienlijk kunnen worden gereduceerd, 
als het quasi-stabiele ' *'I zou kunnen 
worden gebruikt als label, in plaats 
van , , lI, l M I . * *' I kan gevoelig 
bepaald worden met DNAA. Er werd een 
methode ontwikkeld om eiwitten te 
labelen met behulp van l*'ICl (jodo-
monochloride). Aldus gelabeled serum-
albumine werd ingespoten bij enkele 
proefdieren en proefpersonen. De 
resultaten geven aan dat l * * I in plas
mamonsters met voldoende nauw
keurigheid kan worden bepaald om de 
gezochte parameters te evalueren. 

- Diversen 

De resultaten van een eerder afge
sloten internationaal vergelijkend 
onderzoek onder auspiciën van de IAEA 
naar de gehalten van enkele moeilijk 
bepaalbare spoorelementen in melk
poeder en dierlijk spierweefsel werden 
gepubliceerd [A 37]. Op basis van een 
eveneens enkele jaren geleden beëin
digd onderzoek naar de relatie tussen 
spoorelementen en hart- en vaatziekten 
werden twee artikelen geschreven [A 
38, A 82]. Ook werden de resultaten 
van een eerder afgesloten onderzoek 
van de vakgroep Deeltjesfysica van de 
faculteit der Technische Natuurkunde 
van de TU Eindhoven (dr,ir, J.A. van 
der Helde, ir, Th.G.M.H. Dikhoff) 

waarbij het IRI was betrokken, in een 
korte publikatie vastgelegd [A 39]-
A3.2. Radiochemische technieken 

- Assistentie van gasten en 
samenwerking bij gebruik van diverse 
radiochemische technieken 

In samenwerking met drs. G. Los en dr. 
J.G. McVie (Nederlands Kankerinsti
tuut, Amsterdam) werd de penetratie 
van platina in intraperitoneale en 
subcutane tumoren in de rat bestu
deerd, na intraveneuze en intraperi
toneale toediening van l * * Pt gemerkt 
cisplatin. Hiertoe werd de verdeling 
van het radionuclide onder andere met 
behulp van totaal-lichaamsautoradio-
grafie nagegaan. Na intraperitoneale 
toediening waren platinaconcentraties 
in de intraperitoneale tumoren hoger 
dan na intraveneuze toediening. In de 
subcutane tumoren werd er geen ver
schil waargenomen in platinaconcentra
ties na intraperitoneale en intrave
neuze toediening. Hieruit kan worden 
geconcludeerd dat de hogere platina
concentraties in intraperitoneale tu
moren na intraperitoneale toediening 
van cisplatin worden veroorzaakt door 
directe diffusie. 

Met behulp van destructieve neutronen-
activeringsanalyse werd in dit ver
slagjaar in een 25-tal leverbiopten 
van patiënten koper, zink en ijzer 
bepaald, als hulpmiddel bij het stel
len van de juiste diagnose. 

Bij proefdieren, door een speciaal 
zink-arm dieet zink-deficiënt gemaakt, 
werd op verzoek van drs. A.H.J. Naber 
(afdeling Interne Geneeskunde, St. 
Radboudziekenhuis, Nijmegen) *sZn en 
totaal-zink in een aantal weefsels 
bepaald om als vergelijking te dienen 
voor het totaal-zink en •'Zn in 
leucocyten als mogelijke maat voor de 
zinkstatus van deze dieren. 

Van een aantal Noordfinse elanden wer
den, in verband met het Tsjernobyl-
ongeval door de Stralingsbeschermings-
dienst van het instituut enkele weef-
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sels onderzocht. Er werd geen ver
hoogde radioactiviteit gevonden. Omdat 
dezelfde prevalerende wind mogelijk 
ook industriële luchtverontreiniging 
had meegebracht, werden de weefsels 
ook met behulp van DNAA op spoor-
elementen onderzocht. Geen verhoogde 
waarden voor onder andere de elementen 
cadmium, kwik, molybdeen en seleen 
werden gevonden. Onder de essentiële 
elementen viel de grote variatie in de 
koperconcentraties op, met name in de 
spier. 

- Bereiding en levering van 
kortlevende radionucliden aan 
ziekenhuizen; interpretatie van de 
resultaten 

Evenals in vorige jaren werden ook in 
dit verslagjaar kortlevende radio
nucliden, zoals **K. ,%Cu. f'mZn, "Br 
e n " 1 Pt, bereid ten behoeve van dier 
experimenteel onderzoek en voor dia
gnostische testen bij patiënten. Ook 
werd in veel gevallen hulp geboden bij 
de interpretatie van de resultaten van 
de met name met M C u en •' Zn uitge
voerde testen. 

- Diversen 

In het kader van het onderzoek naar de 
gevolgen van brandwonden (zie ook 
A3.1.) werden enkele 2eer hoge, en 
daarom verdachte, waarden voor urine-
zink gevonden. Dit leidde tot een 
kritisch bekijken van de mogelijkheid 
van contaminatie, afkomstig van de bij 
sommige patiënten toegepaste urine-
catheters. Met modelproeven kon aan
getoond worden dat kort na het in 
gebruik nemen va.i een catheter inder
daad zink afgegeven wordt. Met neutro-
nenactiveringsanalyse werd getoond dat 
de tot dan toe gebruikte en soortge

lijke catheters 2000 - 3000 ppra zink 
bevatten. Een ander type, vervaardigd 
uit siliconenrubber, bleek wel voor de 
bepaling van urine-zink geschikt te 
zijn. 
Een soortgelijke studie, maar nu naar 
de potentiële contaminatie afkomstig 
van diverse typen bloedafnamesystemen, 
werd inmiddels gepubliceerd [A 40]. 

In samenwerking met drs. S. Fu Hui-
guang (afdeling Dierfysiologie, KU 
Nijmegen) werd nagegaan of het herstel 
van de calciumstofwisseling van vissen 
na intoxicatie met cadmium een hormo
nale oorzaak heeft of dat dit het ge
volg is van inductie van metailothio-
neïne. Met behulp van HPLC was echter 
nauwelijks een verhoging van de metal-
lothioneïne te meten in kieuwen en 
andere organen van de blootgestelde 
vissen. 

Een speciaal proefdierdieet werd tot 
nu toe gebruikt voor het koper- en 
zinkdeficiënt maken van proefdieren. 
De koperdeficiënte dieren werden onder 
andere gebruikt als model voor amyo-
trofe lateraalsclerose (zie ook A3.1). 
Ook toonde de vakgroep Proefdierkunde 
van de RU Utrecht (prof. A.C. Beynen) 
belangstelling voor koper- en zink-
deficiënte dieren voor klinisch onder
zoek. Echter zullen ook andere metaal
deficiënties opgewekt worden, zoals 
van seleen (in verband met de inter
actie van seleen met cisplatin; zie 
A3.1.) en van ijzer (in verband met 
samenwerking met de afdeling Chemische 
Pathologie, Erasmus Universiteit, Rot
terdam). Met behulp van een speciale 
meetopstelling kan de mate van defi
ciëntie bij deze proefdieren gemeten 
worden via een '*Cu en "Zn belasting-
test. 
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B. STRALINGSCHEMIE 

Hoogleraar : dr. A. Hummel 
Secretaresse : ««. C. Quick-Verdier 

(0.5) 

L. Alili (tot l-6-'87) 
dr. W.R.S. Appleton 
dr. W.M. Bartczak (van l-2-'87 tot 
l-5-'87 en vanaf 1-11-'87) 
mw. dr. J. Eden (tot 15-7-'87) 
dr. C.A.M, van den Ende (van l-6-'87 

tot l-9-'87) 
CR. van Ewijk 
dr. M.P. de Haas 
M.L. Hom 
mw. L.E.W. Horsman-van den Dool (0.4) 
H.C. de Leng 
dr.ir. L.H. Luthjens 
P.J.A. Rijkers (0.6) 
dr. K.J. Smit 
M.J.W. Vermeulen 
dr. J.M. Warman 

Het onderzoek naar de mogelijkheden om 
met de Van de Graaff versneller korte, 
intense elektronenpulsen te produceren 
door middel van laser-gestimuleerde 
foto-elektron-emissie, is voortgezet. 
Voor een beschrijving van dit onder
zoek, zie onder Bedrijfsgroepen, Van 
de Graaff elektronenversneller. 

Gedurende het verslagjaar werden de 
volgende buitenlandse bezoekers 
ontvangen: 
- Dr. T. Cross, The University of 
Nottingham, Department of Electrical 
and Electronic Engineering, 
University Park Nottingham NG7 2Rd, 
U.K.; 

- Dr. J.S. Connolly, Solar Energy 
Research Institute, Golden, 
Colorado, U.S.A. (Inter-and 
Intramolecular Interactions in 
Donor-Acceptor systems); 

- Prof. D. Katakis. Universiteit van 
Athene, Grir'enland (Homogeneous 
catalysis and radiation chemistry); 

- Dr. H. Rodrigo, Physical Chemistry 
Department, The University of 
Melbourne, Melbourne, Australië; 

- Dr. B. Vojnovxc, Gray Laboratory, 
Mount Vernon Hospital, London, U.K.; 

- Dr. R. Cooper. Physical Chemistry 
Department, The University of 
Melbourne. Melbourne. Australië; 

- Prof. H. Kashiwabara, Department of 
Polymer Science, university of 
Nagoya. Japan; 

- Prof. B. Shizgal, Physical Chemistry 
Department, University of British 
Columbia, Vancouver, Canada; 

- K. Paryjzak, Technical University 
Lodz, Polen. 

BI. EXCITATIE EN IONISATIE 

a. Aangeslagen toestanden en 
elektronengaten. 

In het vorige jaarverslag is melding 
gemaakt van het onderzoek aan de ef
ficiency van de vorming van aange
slagen toestanden bij de recombinatie 
van elektronen-gaten en exces-elektro
nen in vloeibaar cis- en trans-deca-
line. Deze efficiency kan worden 
bepaald door de verlaging van het aan
tal gevormde fluorescerende aange
slagen oplosmiddel-moleculen ten 
gevolge van reactie van gaten of 
elektronen met opgeloste stoffen te 
meten en deze te vergelijken met het 
aantal gaten of elektronen dat met 
deze opgeloste stoffen reageert. De 
meting van de fluorescentie-opbrengst 
in aanwezigheid van de opgeloste stof
fen die met de geladen deeltjes 
reageren wordt gecompliceerd aangeen 
de opgeloste stoffen tevens doving van 
de fluorescerende toestand veroorza
ken. Hiervoor dient dus gecorrigeerd 
te worden. Om dit te kunnen doen 
dienen de specifieke reactiesnelheden 
van deze dovingsreacties nauwkeurig 
bepaald te worden. Aangezien het ef
fect van de tijdhankelijkheid van de 
specifieke reactiesnelheid veelal niet 
verwaarloosbaar is, dienen ook de 
diffusiecoëfficiënten van de reactie
partners bekend te zijn. 

In het vorige jaarverslag is gemeld 
dat uit studies met CO, als elek
tronen-vanger gebleken is dat voor de 
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efficiency voor vorming van aangesla
gen toestanden bij recombinatie een 
waarde van O.85 gevonden wordt. Deze 
waarde is aanmerkelijk hoger dan ver
wacht op grond van de tot dusverre 
gepubliceerde theorie van de vorming 
van singlet en triplet aangeslagen 
toestanden in groepen van ionen-paren 
en de gangbare opvattingen over de 
verdeling van het aantal ionenparen in 
de groepen in het spoor van een snel 
elektron. Ook is gemeld dat met de 
gaten-vanger NHj resultaten verkregen 
waren die hiermee niet in overeenstem
ming leken te zijn. Gezien het contro
versiële aspect van de hoge waarde van 
de efficiency en het anomale gedrag 
van NH, zijn metingen met andere 
ionen-vangers uitgevoerd en zijn de 
metingen met NHj onderworpen aan een 
nauwkeurige her-evaluatie. Gebleken is 
dat de afwijkende resultaten van NH3 
veroorzaakt zijn geweest door een ex
perimenteel probleem, dat in eerste 
instantie over het hoofd gezien is. en 
dat de NH, resultaten, evenals de 
metingen met de andere opgeloste stof
fen, in overeenstemming zijn met de 
eerdere conclusie omtrent de waarde 
van de efficiency van singlet-vorming 
bij de recombinatie van 0.85• Een 
publikatie over dit werk is in voorbe
reiding . 

Zoals boven gemeld is de experimenteel 
gevonden efficiency niet in over
eenstemming met de verwachtingen op 
grond van de theorie. Het passeren van 
een snel elektron in de vloeistof 
geeft aanleiding tot vorming van 
groepen van enkele en meerdere paren 
van positieve ionen en elektronen in 
eikaars Coulomb-veld. De onderlinge 
afstand van de groepen is zodanig dat 
zij als onafhankelijk van elkaar be
schouwd kunnen worden. Ongeveer 30% 
van de ionisatie treedt op in enkele 
ion-elektron paren. De spintoestand 
van de enkele paren zowel als de 
groepen van meerdere paren zal aan
vankelijk singlet 2ijn. Als geen 
verlies van spin-geheugen optreedt zal 
een enkel paar dus bij recombinatie 
een singlet (aangeslagen) toestand 
geven. In het geval van een groep van 

meerdere paren kunnen echter eveneens 
triplets gevormd worden; de multi-
pliciteit van de gehele groep moet 
echter singlet blijven. De singlet/ 
triplet-verhouding bij de recombinatie 
in groepen is berekend door verschil
lende auteurs, echter hierover bestaat 
een controverse in de literatuur. 

De controverse lijkt veroorzaakt te 
worden door verschillende visies over 
de mate waarin spin-exchange van de 
elektronen in de groep van paren 
optreedt. Voor welk model echter ook 
gekozen wordt, de berekende fractie 
singlets is aanzienlijk kleiner dan de 
door ons gemeten waarde van O.85. 

Het werk aan de computersimulatie van 
de diffusie en reactie van meerdere 
paren van ionen en elektronen in 
eikaars Coulomb-veld heeft tot nieuwe 
inzichten geleid in het singlet/tri-
plet probleem. De fractie van de 
elektronen die terugkeert naar zijn 
'eigen' ion is berekend voor verschil
lende initiële ruimtelijke configura
ties en gebleken is dat een sterke 
afhankelijkheid van deze configuratie 
bestaat. Het lijkt dat geconcludeerd 
kan worden dat spin exchange een 
betrekkelijk geringe rol speelt (en 
terugkeer van een elektron naar zijn 
'eigen' ion 100# singlet geeft). 
Onderzocht wordt of de gemeten grote 
fractie singlets verklaard kan worden 
met een acceptabele initiële ruim
telijke configuratie (zie ook onder b. 
computersimulatie). 

b. Computersimulatie 

Het afgelopen jaar heeft dr. Bartczak 
uit Polen twee perioden in ons in
stituut doorgebracht (van 1-2-'87 tot 
1-5-'87 en 1-11-'87 tot l-2-'88) en is 
het onderzoek aan de computersimulatie 
van de diffusie en reactie van groepen 
van meerdere ionen paren in eikaars 
veld weer ter hand genomen. Nadat tij
dens een eerder bezoek van dr. 
Bartczak de rekenmethode is ontwikkeld 
en toegepast op kleine groepen (zie 
Jaarverslag 1986) is het nu mogelijk 
gebleken, o.a. met behulp van de 
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CONVEX mini-supercomputer van de TUD, 
meer ingewikkelde gevallen met grotere 
aantallen paren te bestuderen. Hier
door is het nu mogelijk geworden om 
niet alleen de niet-homogene kinetiek 
van de geladen deeltjes voor het gehe
le spoor van snelle elektronen te 
berekenen maar ook voor het spoor van 
deeltjes met hogere ionisatiedicht-
heid. 

De berekeningen leveren de ontwikke
ling in de tijd van de ruimtelijke 
configuratie van de geladen deeltjes 
en daarmee de fractie van de deeltjes 
die niet gerecombineerd zijn als een 
functie van de tijd, de over-
levingswaarschijnlijkheid W(t). Het is 
deze overlevingswaarschijnlijkheid als 
een functie van de tijd, en de 
waarschijnlijkheid van ontsnapping aan 
recombinatie, W(t=»), (met en zonder 
extern veld) die aansluiting vindt bij 
de experimentele observatie. Een aan
tal van de in loop der jaren 
voorgestelde benaderde analytische 
modellen (meestal voor specifieke 
initiële configuraties) zijn getest op 
hun bruikbaarheid. In dit verband is 
het interessant om op te merken dat 
het eerste theoretische model door 
Jaffè in 1913 (vlak na de publikatie 
van de eerste Wilson-camera foto's) 
voor bepaalde grenscondities een 
redelijk goede oplossing geeft. De 
toepasbaarheid van dit model is echter 
beperkt. 

De invloed van verschillende para
meters is bestudeerd. Zo is het effect 
van de vorm van de initiële ruimte
lijke verdeling van het elektron rond 
het positieve ion bekeken, en van die 
van de positieve ionen onderling. Een 
opmerkelijk effect van de verhouding 
van de diffusiecoëfficiënten van posi
tieve en negatieve deeltjes op de ont-
snappingswaarschijnlijkheid is gevon
den. 

Een begin is gemaakt met de berekening 
van de overlevingswaarschijnlijkheid 
als functie van het externe veld voor 
sporen van deeltjes met verschillende 
ionisatiedichtheid (verschillende 

Linear Energy Transfer). teneinde deze 
met het experiment te vergelijken. 
Zoals boven gemeld zijn ook berekenin
gen uitgevoerd van de fractie van 
elektronen die naar hun 'moeder' ion 
terugkeren, teneinde het effect te 
berekenen van de initiële ruimtelijke 
configuratie op de singlet/triplet 
verhouding van de aangeslagen toestand 
die gevormd wordt bij recombinatie. 

c. Elektronengaten 

In 1986 zijn met Dr. Anisimov 
(Institute for Combustion and Chemical 
Kinetics, Novosibirsk) experimenten 
uitgevoerd in cyclohexaan en decaline. 
Aangetoond is dat de snelle reactie 
van opgeloste stoffen met de mobiele 
positieve ladingsdragers in vloeibaar 
cyclohexaan en decaline niet alleen 
door elektron-overdracht plaats kan 
vinden maar hoogst waarschijnlijk ook 
door middel van proton en H2 over
drachtsreacties. Naar aanleiding van 
deze conclusies zijn de chemische 
eindprodukten van de bestraling van 
oplossingen van buteen in cyclohexaan 
en trans-decaline gemeten. Dit is een 
scavenger die niet door directe 
elektron-overdracht kan reageren. In 
beide oplosmiddelen is butaan en een 
condensatie-produkt (dat wil zeggen 
een produkt met C +% waarbij n = 6 of 
10 voor cyclohexaan of decaline) 
gevonden. De invloed van toevoeging 
van de elektron scavenger SF, of de 
positief ion scavenger trimethylamine 
tonen aan dat beide produkten af
komstig zijn van de reactie van buteen 
met het positieve ion van het 
oplosmiddel. De opbrengsten van butaan 
en C produkten zijn afhankelijk van 
de Buteen concentratie. Het laatste 
maakt steeds meer deel uit van de 
totale produkt opbrengst bij hogere 
concentraties. 

Uit deze metingen en aanvullende ex
perimenten, waarbij ook de temperatuur 
afhankelijkheid is gemeten, wordt 
geconcludeerd dat het initiële produkt 
van de reactie hoogstwaarschijnlijk 
een condensatieverbinding is. Deze 
heeft dan tijd nodig om te dissociëren 
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en butaan te vonen. Als het bij
behorende geminaat elektron terugkeert 
voordat dissociatie optreedt dan wordt 
het C ^ produkt gevormd, anders is 
butaann*het produkt. Door de in het 
algemeen veel langere levensduur van 
geminate ion-paren in decaline wordt 
in deze vloeistof aanzienlijk meer 
butaan waargenomen. 

Bij concentraties van 0.1M begint een 
C, produkt een belangrijke bijdrage te 
leveren in de totale produkt op
brengst. Dit gaat gepaard aet een ver
laging in de opbrengsten van butaan en 
de C % produkten. Dit is wellicht het 
gevoïg van reactie met een aangeslagen 
positief ion dat wel elektron over
dracht met het buteen kan ondergaan. 
Het reactie mechanisme wordt in figuur 
B-l weergegeven. 

B2. ELSCTRONENTHERMALISATIE 

De resultaten van de elektron ther-
malisatie in helium gas. die in het 
voorgaanae jaar in samenwerking net 
Dr. R. Cooper (Univ. of Melbourne, 
Australia) gemeten zijn met behulp van 
de microgolfgeleidingsmethode (TRMC), 
zijn verder uitgewerkt en vergeleken 
met de recente theoretische voorspel
lingen van prof. B. Shizgal (Univ. of 
British Columbia. Canada). De over
eenkomst tussen experiment en theorie, 
die geillustreerd is in figuur B-l, is 
erg goed, temeer daar de theroalisatie 
op een bijzonder ingewikkelde manier 
afhangt van de microgolffrequentie en 
de gasdruk. Een publikatie is in voor
bereiding. 

B3. DNA EN MODELSYSTEMEN 

a. Bevroren gehydrateerde 
biopolymeren. 

Met het vertrek van dr. J. Eden is dit 
onderzoek gestopt. Een publikatie over 
de ladingsmigratie in het collageen
ijs systeem zal binnenkort worden 
ingediend, evenals over de fluores
centie in DNA-ijs mengsels. 

Figuur B-l 

De relaxatie van microgolfgele id ing in 
helium gas dec door een 
bestralingspuls is geioniseerd. De 
relaxatie is het gevolg van electron 
thermalisacie. De meetpunten zijn 
verkregen bij 10 GHz en een gmsdruk 
van lOcorr (rondje), lOOtorr 
(driehoek), en 75Utorr (vierkant). De 
meetpunten worden vergeleken mee da 
berekeningen van Ranganachan an 
Shizagal (gevulde symbolen). De 
tijdschaal is genormaliseerd door te 
vermenigvuldigen met het aantal 
gasmolecule per volume eenheid. 
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Enkele experimenten zijn uitgevoerd 
aan bevroren waterige oplossingen van 
'anti-freeze' glycoproteïnen. AFGP's. 
samenwerking met prof. A.L. de Vries. 
University of Illinois. VS). Dit zijn 
biopolymeren die bestaan uit een 
polysaccharide keten waaraan poly-
aainozuren gebonden zijn (moleculair 
gewicht tussen 3 en 50 duizend). Deze 
biopolymeren werden in de natuur ge
vonden in antarctische vissen en 
hebben een buitengewoon grote invloed 
op de verlaging van het vriespunt van 
waterige systeaen. De vraag is nu op 
welke wijze deze moleculen het water
ijs milieu beïnvloeden. Vertragen de 
AFCP aoleculen de kristalisatie door 
zich op groei vlakken te hechten of 
door het aantal interne bulk defecten 
te reguleren. 
Het door mobiele elektronen veroor
zaakte geleidxngssignaal in bestraalde 
bevroren [1%) oplossingen aan deze 
stoffen is veel kleiner dan in de door 
ons al eerder bestudeerde oplossingen 
van de eiwit gelatine en de poly
saccharide carragenen. Voor het 
hoogste moleculair gewicht AFC? was 
het signaal in feite te klein om te 
kunnen meten. Wij concluderen hieruit 
dat deze AFGP moleculen wel in het 
bulk ijs zijn geïncorporeerd, maar een 
erg sterke invloed hebben op de struc
tuur van de omringende water 
moleculen, hetgeen resulteert in een 
hoge concentratie defecten of amorfe 
gebieden, die de vrije elektronen snel 
lokaliseren. Terwijl dit geen direct 
bewijs is tegen de oppervlak-groei 
theorie, het zou zeker gebruikt kunnen 
worden als ondersteuning voor een 
bulk-defect model. Dit werk is af
gerond en zal mogelijk deel uitmaken 
van een gezamenlijke publikatie met De 
Vries. 

b. Verdunde oplossingen van DNA en 
DNA-componenten. 

In samenwerking met de vakgroep Bio
fysica van de VU Amsterdam (prof.dr. 
H. Loman, drs. K.J. Visscher) en met 
het Gray Laboratorium, Northwood. VK 
(dr. B. Vojnovic) is de reactie van 

het gehydrateerde elektron met adeno
sine bestudeerd in water. Hiervoor is 
de subnanoseconde pulsradiolyse op
stelling en de nieuwe DC-geleidings-
aethode gebruikt. De voornaamste con
clusies zijn dat het elektron adduct 
van adenosine, ontstaan na reactie van 
een gehydrateerd elektron met een 
adenosine molecuul, zeer snel geproto-
neerd wordt ^door H, 0. terwijl het 
gevormde H,0 zeer snel reageert met 
het adenosine 

k 
A*e" --1--» A " t AH* • OH' 

aq 

A*H,0* £-- AH* 

Experimenten met het doel de twee 
processen te scheiden hebben niet tot 
uitsluitsel geleid. Het blijkt dat 
adenosine spontaan dimeriseert (poly-
meriseert) zodat de maximaal haalbare 
concentratie 20 cM is. Deze resultaten 
zijn inmiddels gepubliceerd. 

In samenwerking net B. Vojnovic (Gray 
Lab UK) zijn in Engeland verdere 
metingen gedaan aan e • Ado; 
speciaal is gekeken naar ae invloed 
van de pH en fosfaatbuffer. Het blijkt 
dat een tweede adenosine radicaal met 
een absorptie maximum bij 355 nm, 
zonder verandering in de geleidbaar
heid uit het geprotoneerde adenosine 
radicaal ontstaat en dat deze verande
ring zowel door verhojing van de pH 
als verhoging var. de fosfaat-concen
tratie wordt versneld. In afwijking 
van wat in de literatuur vermeld is 
komen wij tot de conclusie het proces 
op de volgende manier verloopt 

A'H**0H" • A*" • H,0 • AH' • OH" 

In de loop van het jaar zijn verder 
dc-geleidings metingen verricht aan 
cytidine, uridine and guanosine. Een 
deel van deze metingen zijn in Enge
land overgedaan of aangevuld. De re
sultaten worden momenteel geanalyseerd 
en in een publikatie verwerkt. 

De metingen die in het verleden aan 
adenine. aderosir.e, AMP en polyA 
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gedaan zijn. werden geanalyseerd en 
beschreven. Het daaruit voortvloeiende 
artikel is geaccepteerd voor het 
Burton Commemorative Issue van 
Radiation Physics and Chemistry. 

De setingen aan mengsels van nucleo-
tiden er. hun bijbehorende dinucleoti-
den en hetero-polynucleotiden zijn 
geanalyseerd en zijn ter publikatie 
aangeboden aan het Internationaal 
Journal of Radiation Biology. De be
langrijkste conclusie die uit deze 
studie volgt is dat de purine elektron 
adducten hun exces elektron over kun
nen dragen aan pyrimidine moleculen. 
Deze conclusie werd al eerder gepo
neerd in de literatuur op grond van 
ESR setingen aan bevroren oplossingen; 
in onze studie is het mogelijk de 
elektron transfer te volgen en de 
reactiesnelheid te bepalen. Deze snel
heidsconstanten liggen in de buurt van 
door diffusie gecontroleerde reactie-
snelheden. In overeenstemming met 
theoretische berekeningen is de thy
mine base de sterkste elektron accep
tor gevolg door uracil en cytosine. 
Over dit werk is ook een poster gepre
senteerd op het 8ste ICRR congres in 
Edinburgh. 

Een controle-experiment naar de reac
tiviteit van 2-propanol en t-butanol 
radicalen ter. opzichte van CMP toont 
aan dat deze in puls-radiolyse-ex-
perinenten niet van belang zijn, in 
tegenstelling tot wat de Mülheim groep 
enkele jaren geleden gepubliceerd 
heeft. 

B4. FOTO-GEÏNDUCEERDE LADINGSSCHEIDING 

In samenwerking set de groep van dr. 
C.A.G.O. Varma (Organische Scheikunde, 
RU Leiden, promovendus dra. P.C.M. 
Weisenborn) is het onderzoek aan foto-
geïnduceerde ladingsscheiding in 
aromatische verbindingen voortgezet. 
De meeste aandacht ging uit naar de 
foto-ionisatie van aniline derivaten, 
DMA en TMPD, die zelfs bij een rela
tief lage licht intensiteit (een paar 
millijoule per vierkante centimeter) 

gemakkelijk te meten is met de micro
golf geleidingsappara tuur. De invloed 
van intensiteit en concentratie is 
grondig onderzocht voor TMPD. De re
sultaten tonen aan dat de ionisatie 
hoogstwaarschijnlijk plaatsvindt door
dat het reeds aangeslagen singulet 
molecuul een tweede foton absorbeert. 
Gebruikmakend van deze TMPD resultaten 
is het mogelijk de dipoolmomenten van 
de singulet en triplet aangeslagen 
toestanden van DMA (N,N-dimethylanili-
ne) te bepalen op respectievelijk 5 en 
3 Debye. Deze resultaten zijn inge
diend voor publikatie in Chemical 
Physics. 

De experimenten aan foto-geïnduceerde 
ladingsscheiding in 'donor-insulator-
acceptor (DIAD)* moleculen zijn voort
gezet. In samenwerking met dr.C.A.G.O. 
Varaa (RU Leiden) en dr.K. Zachariasse 
(Max-Planck Instituut, Göttingen) zijn 
flexibele, methyleen isolatie-bruggen 
onderzocht. Met prof.dr.J.W. Verhoeven 
(Organische Scheikunde. UVA, promoven
dus drs. H. Oevering) en dr. M.N. 
Paddon-Row (University of New South 
Wales, Australië) is verder gewerkt 
aan de starre, norbornaanachtige brug
gen tussen donor- en acceptorgroepen. 

Door de fotoexcitatie experimenten aan 
Py(CHj),DMA (?y=Pyrenyl) uit te voeren 
in verschillende oplosmiddelen en bij 
verschillende temperaturen is aange
toond dat in verzadigde koolwaterstof
fen de rotatie binnen de methyleenbrug 
de snelheidsbepalende stap in de la
dingsscheiding is. Door deze rotatie 
vouwt het molecuul zich op en komen de 
chromoforen dicht bijeen. In benzeen 
en dioxaan is opvouwen niet nodig en 
vindt elektron overdracht plaats tus
sen donor en acceptor in een meer uit
gerekte conformatie. Deze verschillen 
in mechanismen worden veroorzaakt door 
de grotere stabiliteit van de ladings
gescheiden toestand in benzeen en 
dioxaan, waarin een specifieke inter-
akiie met de ionen optreedt die on
geveer 0.5 elektron volt groter is dan 
interactie in de verzadigde koolwater
stofvloeistoffen. De pyrenyl resulta
ten worden ingediend voor publikatie. 
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De anthryl verbinding wordt nog verder 
onderzocht. 

Uit fluorescentie (UvA) en TRMC (IRI) 
•etingen aan de starre Paddon-Row ver
bindingen met een dimethoxynafthaleen 
donor en een dicyanoethyleen acceptor 
(zie Jaarverlag 1986 voor structuur) 
blijkt dat de snelheid van de lange-
afstand elektron-overdracht exponenti
eel afhankelijkheid is van de afstand. 
Dit geldt zowel voor ladingsscheiding 
als voor ladingsrecorabinatie; de af
hankelijkheid is van de vorm k = v 
exp(-0.83R), waarbij R in angstrom. 

Bij de ladingsscheiding is de frequen
tiefactor voor elektronoverdracht v 
van de orde van lO^s-1 en is vrijwel 
onafhankelijk van het oplosmiddel (van 
niet polair verzadigde koolwaterstof
fen tot hoog polaire vloeistoffen zo
als acetonitril). Bij de ladingsrecom
binatie is echter wel een sterk oplos
middeleffect gevonden. Zelfs tussen de 
'niet-polaire' vloeistoffen cyclo-
hexaan. benzeen en paradioxaan is het 
verschil in v ^ een factor honderd. 

et 
Deze resultaten zijn geaccepteerd voor 
publikatie in The Journal of Physical 
Chemistry. Drs.H. Oevering (UVA) heeft 
in het verslagjaar de 'DSM Chemie-
Prijs' gewonnen op basis van zijn werk 
aan de Paddon-Row verbindingen. 

B5- LADINGSSCHEIDING IN HALFGELEIDER-
MATERIALEN 

Het onderzoek aan de eigenschappen van 
elektronen die door hoog-energetische 
straling gevormd zijn in submicron 
deeltjes van CdS is voortgezet in 
samenwerking met prof. G. McLendon 
(University of Rochester, VS). Als 
functie van de stralingsdosis in de 
puls is een merkwaardige afhankelijk
heid van het geleidingsvermogen gevon
den in deeltjes met een straal van 
ongeveer 20 nm. Bij de laagste dosis 
stijgt de geleiding lineair met de 
dosis, maar bij een verdere verhoging 
wordt een maximum bereikt bij ongeveer 
10 Gy. Daarna daalt de geleiding in
dien de dosis verder wordt opgevoerd. 
Bij de dosis van 10 Gy of meer vindt 

bovendien na de puls gedurende enkele 
honderden nanoseconden een ingroei van 
de geleiding plaats. Een dosis van 10 
Gy komt overeen met de gemiddelde for
matie van èèn elektron-gat paar pe~ 
CdS deeltje. De conclusie is dat zo
lang er een enkel elektron in een 
deeltje aanwezig is, is de beweeglijk
heid van dit elektron van dezelfde 
orde van grootte als voor een elektron 
in een kristal. Echter zodra er meer
dere elektronen per deeltje aanwezig 
zijn, resulteert dit in localisatie 
van alle ladingsdragers in het deel
tje. De ingroei na de puls kan dan 
worden verklaard omdat recombinatie 
van meervoudige paren plaatsvindt tot
dat er maar èèn (de mobiele toestand) 
overblijft. Een publikatie over deze 
resultaten is in voorbereiding. 

In samenwerking met de groep van dr. 
A. Mackor (TNO Utrecht) zijn experi
menten uitgevoerd aan micron deeltjes 
van CdS, waarvan de oppervlakten zijn 
gedoteerd. Bij dit onderzoek was de 
vraag of de aanwezigheid van de beken
de co-catalysatoren Pt, RuO* of RuS2 
op CdS het gedrag zou beinvloeden van 
elektronen die in de bulk gevormd 
zijn. In geen enkel geval is een ver
andering in het stralings-geïnduceerde 
geleidingsvermogen waargenomen, noch 
in de hoogte noch in de vervalkine-
tiek. De vaak veronderstelde verkla
ring voor de katalytische werking van 
deze stoffen is dat elektronen lokali
seren op de oppervlakte. Uit deze 
metingen blijkt deze verklaring on
juist te zijn. Door de invloed van 
dosis te controleren en de vervalkine-
tiek te bestuderen is geconstateerd 
dat elektron-gat recombinatie plaats
vindt. Deze experimenten worden afge
rond en opgeschreven voor publikatie. 

Daar de vervalkinetiek in bijna alle 
halfgeleidersystemen een dispers ka
rakter heeft, dat wil zeggen plaats 
vindt over vele orden van grootte in 
de tijd, is bij deze experimenten goed 
gebruik gemaakt van de logaritmische 
tijdklok. Met deze klok bestaat nu de 
mogelijkheid om, met een enkele ver
snellerpuls, een signaal te meten over 
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een tijd-interval van 100 nanoseconden 
tot 100 seconden. 

In het najaar is de puls-radiolyse 
TRMC meetopstelling gebruikt voor het 
bestuderen van door straling geïndu
ceerde veranderingen in de geleiding 
van hoge-T supergeleidende materia
len. Omdat deze verbindingen boven de 
kritische temperatuur halfgeleiders 
zijn, bestond de mogelijkheid om in
formatie te krijgen over de eigen
schappen van de 'normale* ladingdra
gers door middel van band-gap excita
tie. In de perovskite DyBa,Cu,0r is 
boven Tc (ca. 90K) echter geen signaal 
meetbaar. Net onder T is wel een 
meetbare verandering in het microgolf 
verlies waar te nemen. Dit verlies is 
maximaal bij 86.5 K en stijgt van 10J* 
tot 90% over een temperatuur traject 
van slechts 1.5 K. De resultaten zijn 
weergegeven in figuur B-2. 
Experimenten met een tweede monster 
van de thulium verbinding afkomstig 
van het Philips Nat. Lab. (drs. R.P. 
van Stapele en dr. D.M. de Leeuw) ver
toonden hetzelfde gedrag. Deze, alsnog 
onverklaarde, effecten zullen verder 
worden onderzocht. Een artikel over de 
eerste resultaten is inmiddels geac
cepteerd voor publikatie in Radiation 
Physics and Chemistry. 

Reeds in het Jaarverslag van 1985 is 
gemeld dat het met behulp van TRMC 
mogelijk is in dunne lagen amorf sili
cium ladingsscheiding te bestuderen. 
Deze resultaten waren echter slechts 
kwalitatief. In de tussenliggende 
periode zijn de technieken voor het 
groeien van goed gekarakteriseerde 
lagen verbeterd. In de vakgroep Elek
trische Materialen van de faculteit 
Elektrotechniek van de TU Delft (prof. 
dr. M. Kleefstra, promovendus ir. H.M. 
Wentinck) zijn monsters ge-maakt van 1 
tot 2 pm dikke lagen amorf silicium. 
Deze lagen zijn aangebracht op beide 
kanten van O.5 mm dikke glas-platen. 
Het totale volume amorf silicium dat 
gebruikt wordt bij deze me-ting is 
slechts 0.5 mm3 . Het is nu mogelijk de 
TRMC metingen kwantitatief uit te 
werken een een beweeglijkheid van het 
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Figuur B~2 

De verandering in de microgolf energie 
gereflecteerd door een poeder monster 
van A1JO~ waarin 0.9 volume procent 
DyBa.Cu.Oj-x is gemengd na een 
bestralingspuls. De data zijn 
verkregen bij 28 GHz en genomen 0.5 
microsecond na de puls. De temperatuur 
werd eerst verlaagd, daarna verhoogd 
en opnieuw verlaagd. 
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elektron te bepalen (1.5 •_ 0.2 cm1 V-
1s-1 )• Dit onderzoek maakt deel uit 
van het promotie onderzoek van ir. 
H.M. Wentinck. 

B6. POLYMEERSYSTEMEN 

a. Ladingsscheiding in polymeren 

De stralingsgeïnduceerde ladingsschei
ding in verstrekt en onverstrekt poly-
etheen met een ultra-hoog molecuul
gewicht {1.5x10* g/mol) is bestudeerd 
met behulp van de Q-band pulsradiolyse 
TRMC opstelling. Drie typen monsters 
zijn onderzocht: 

1. geperste plaat van onverstrekt ma
teriaal (3.5x7.0x20 mm) 

2. draden van verstrekt polyetheen 
(-50 um dikke draden, totaal 
gewicht 50 mg) 

3. films van verstrekt polyetheen (-20 
um dikke films, totaal gewicht 50 
mg). 

De geperste plaat en de fibers zijn 
bereid door de vakgroep Polymeerchemie 
van de RUG (prof.dr. A.J. Pennings, 
ir. D.J. Dijkstra) en de films door de 
vakgroep Kunststoftechniek van de TUE 
(prof.dr. P.J. Lemstra, drs. G. Creve-
coeur). Gekeken is naar de levensduur 
en de anisotropie van de stralingsge-
induceerde geleiding. In alle monsters 
is een groot signaal gemeten, met een 
levensduur van circa 10 ns. Wordt nu 
gemeten loodrecht op de verstrekrich
ting (fibers en films loodrecht op de 
elektrische veldlijnen van het micro-
golfveld), dan blijkt die enigszins 
kleiner te zijn dan wanneer gemeten 
wordt met het veld in de richting van 
de polymeerketens. Dit duidt erop dat 
de lading in de richting van de poly-
ethyleenketen een beweeglijkheid heeft 
die groter is dan dwars op de keten. 

Gepoogd zal worden de aard van de 
ladingsmigratie nader te onderzoeken. 
Een publikatie over deze eerste resul
taten is in voorbereiding. 

b. Uitharding van dunne lagen 

Het onderzoek aan de uitharding van 
dunne lagen van HDDA (1,6 hexaandiol-
di-acrylaat) met behulp van hoog-ener-
getische straling door de Algerijnse 
student L. Alili (bekostigd door de 
EEG) in samenwerking met prof.dr.ir. 
H.C.A. van Beek (Fac. Scheikundige 
Technologie, TU Delft) en Sikkens BV, 
Sassenheim (ir. O.T. de Vries) is 
voortgezet. Door middel van IR meting 
wordt de afname van het aantal dubbele 
bindingen en daarmee de toename van de 
polymerisatiegraad gevolgd in lagen 
die opgesloten zijn tussen twee NaCl 
platen van een IR-cel. Voor monsters 
die gespoeld zijn met N2 (zuurstof-
vrij) wordt een inhibitiedosis kleiner 
dan 0.3 kGy gevonden, terwijl monsters 
die geprepareerd zijn in evenwicht met 
lucht een inhibitiedosis van ca 2.3 
kGy vertonen. 

Deze resultaten zijn in overeenstem
ming met metingen van de afname van de 
zuurstof-concentratie in grotere mon
sters (enkele grammen) waarbij de 
hoeveelheid niet-verbruikte zuurstof 
bepaald wordt in een vacuum-systeem. 
Tijdens de inhibitie-periode wordt een 
lineaire afname van de 0i -concentratie 
gevonden, die overeenkomt met een G-
waarde van 2.1 (lOOeV)-1. In met lucht 
verzadigde monsters wordt de zuurstof 
geconsumeerd in 2.3 kGy; in met 0j 
verzadigde monsters in 8 kGy, hetgeen 
overeenkomt met een iets hogere G-
waarde van 3*0 (lOOeV)-1. Deze G-waar
den zijn laag en lijken te wijzen op 
spur-effecten. 

De omzetting van monomeer per eenheid 
van dosis in de dunne lagen is in 
monsters die in lucht bereid zijn sig
nificant lager dan in 0t-vrije 
monsters. In afwezigheid van 02 is 
voor deze grootheid een afhankelijk
heid van de doseringssnelheid gevon
den, alhoewel de reproduceerbaarheid 
van deze resultaten te wensen over
laat. Met behulp van een eenvoudig 
kinetisch model kan met deze resul
taten een schatting van de verhouding 
k /k1l l gemaakt worden, waarin k en 
P P 
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k de reactiesnelheidsconstanten voor 
respectievelijk propagatie en termina
tie voorstellen. 

Door een student van de TUD (Faculteit 
der Scheikundige Technologie, prof. 
dr.ir. H.C.A. van Beek) is, eveneens 
in samenwerking met Sikkens, de uit
harding van dunne lagen in een goed 
gedefinieerde gas-atmosfeer bestu
deerd. De hardheid van het oppervlak 
is gemeten als functie van de dosis, 
voor verschillende Oj-concentraties en 
verschillende doseringssnelheden. 

Een theoretisch model is opgesteld 
voor de polymerisatie in de vloeistof 
in de nabijheid van een vloeistof-gas 
oppervlak, waarbij 0t in de vloeistof 
diffundeert. Het zuurstof reageert met 
de radicalen en onderbreekt de propa-
gatie-keten. De 02-concentratie zal 
een gradiënt vertonen en de keten-
lengte zal kleiner zijn naarmate de 
afstand tot het oppervlak kleiner 
wordt. Voor enkele grensgevallen is 
dit probleem opgelost, en inzicht is 
verkregen in de plaatsafhankelijkheid 
van de reactiekinetiek. 

De resultaten zijn ten dele neergelegd 
in een afstudeerverslag; die van het 
werk aan de bepaling van de omzetting 
mbv IR-metingen worden nog verwerkt in 
het verslag van L. Alili voor het 
Magister-examen in Algerije. 

B7. Instrumentatie 

Uit het onderzoek naar de mogelijkhe
den voor het produceren van korte in
tense elektronenpulsen met de Van de 
Graaff versneller door middel van 
laser-gestimuleerde foto-elektron
emissie is gebleken dat de levensduur 
van de foto-emissie (in de proefop
stelling) sterk afhangt van het HjO 
gehalte van het restgas. In een goed 
uitgestookte proefopstelling met een 
zeer laag H:0 gehalte zijn quantum-
efficiencies Dij 480 en 632 nm gemeten 
van ongeveer 10-J elektronen per foton 
die slechts in een zeer geringe mate 
in de tijd afnamen. De eerste metingen 

zijn gebeurd met ScjQj toplayer test-
kathodes (dr.J.Hasker, Philips' Nat. 
Lab.) en worden voortgezet met de 
Eimac oxide kathodes, die thans in de 
versneller gebruikt worden. Daarvoor 
is de proefopstelling voorzien van een 
cryopomp voor het H,0, bij succes 
later in te bouwen in de versneller. 
Voor een gedetailleerder verslag wordt 
verwezen naar Bedrijfsgroepen, G2. 

De ontwikkeling van een analyselicht 
compensatiesysteem voor pulsradiolyse 
absorptie metingen op seconde tijd
schaal, speciaal bedoeld voor de me
ting van transient absorptie spectra 
van bestraalde DNA-componenten in 
water (samenwerking met de groep Bio
fysica van de VU Amsterdam, prof.dr. 
J. Blok en H. Loman) is beschreven in 
een afstudeerverslag van de student F. 
Herrebout, gedurende 6 maanden gesta
tioneerd bij het IRI. 
Het apparaat is vervolgens door een 
tweetal stagiairs (P.F. Vollebregt en 
B. Schwarzenberg) met hulp van de CED-
TU Delft in een definitieve vorm ge
bouwd en ontdaan van de meeste kinder
ziektes . 

Ten behoeve van de verbetering van de 
tijdresolutie van de pulsradiolyse 
opstellingen is een 6 GHz digitale 
oscilloscoop (Tektronix 7250 Transient 
Digitizer) aangeschaft. Voor deze 
aanschaf is 2/3 deel bijgedragen uit 
de IRI beleidsruimte en het IRI egali
satiefonds. Bij het koppelen van dit 
apparaat aan het centrale meetsysteem 
van de afdeling is een groot aantal 
onvolkomenheden geconstateerd. Veel 
problemen konden worden verholpen door 
in de 7250 een nieuwe firmware versie 
te installeren. Pas nadat deze aanpas
sing had plaatsgevonden en nadat de 
LSI 11/23 meetcomputer van de afdeling 
met een general purpose interface bus 
(GPIB-488) was uitgebreid, kon de 
digitizer worden opgenomen in het cen
trale meetsysteem. De benodige soft
ware aanpassingen zijn inmiddels gro
tendeels gerealiseerd. 
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Een plot programma is ontwikkeld waar
mee met behulp van een thinkjet prin
ter op een A4 vel 15 meetsignalen 
kunnen worden afgedrukt. De printer is 
via de GPIB-USS gekoppeld aan de LSI 
II/23. Op deze wijze kan snel een 
handig overzicht gemaakt worden van de 
meetgegevens die in de computer zijn 
opgeslagen. 

B8. Bestralingen voor derden 

Een groot aantal bestralingen, zowel 
met de cobaltbron als met de elek
tronenversneller, zijn uitgevoerd ten 
behoeve van het onderzoek aan de 
cross-linking en grafting van polyme
ren van de vakgroep Kunststoftechnolo
gie van de TUE (prof.dr.P.J. Lemstra), 
waarbij een aantal promovendi (drs. 
M.A.J.M, van Aerle, ir. J. Gisbergen, 
ir. W. de Veth, ir. E. Nies) en stu
denten betrokken waren. 
Bestralingen zijn eveneens uitgevoerd 
ten behoeve van het onderzoek aan 

cross-linking van polymeren van de 
vakgroep Polymeerchemie van de RUG 
(prof.dr. A.J. Pennings, promovendus 
ir. D.J. Dijkstra). 

Bestralingen werden tevens uitgevoerd 
voor: 
- G.J.M. Schrijer, drs. A.H. Luiken 

{Vezelinstituut TNO, Delft) grafting 
van dunne lagen urethaanacrylaat met 
monomeer op weefsels met elektronen-
bestraling. 

- Dr. H.C. Meyer (vakgroep Lage Tempe
raturen, TN-TU Delft) gammabestra
ling van koolstof thermometers voor 
zeer lage temperaturen voor onder
zoek van het effect van stralings
schade 

- Dr. A.J.J. Bos (Afdeling Reactor-
fysica, IRI), bestraling TLD's 

- J. Schut (Afdeling Reactorfysica, 
IRI) bestraling van self-powered 
detectoren 

- Ir. P.S.M. Derks (TNO Delft) coating 
van deeltjes met polymeer-lagen. 
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C. STRALINGSFYSICA 

Hoogleraren: dr.ir. L.A. de Graaf 
dr. J.J. van Loef 

Secretaresse: mw. H. Boer 

Vanaf de omschakeling van interuniver
sitair naar interfacultair reactor 
instituut per 1 september 1987 zijn de 
vakgroepen opgeheven; in plaats daar
van zijn deze werkeenheden afdelingen 
geworden. Het afdelingshoofd stra-
lingsfysica is prof.dr. J.J. van Loef. 

Alhoewel de onderzoek- en instrumen
tatieprojecten in grote lijnen volgens 
het voorgenomen programma van de af
deling zijn verlopen, is vertraging 
opgetreden bij de werkzaamheden van de 
koude bron. Uiteindelijk heeft de 
koude bron tegen het eind van het 
verslagjaar goed gefunctioneerd en 
zijn begin 1988 enkele d.-urtests voor
zien, die oorspronkelijk in het najaar 
1987 zouden worden uitgevoerd. Een en 
ander heeft ook repercussies tot 
gevolg gehad voor het tijdstip van 
afronding van de voorstudie van het 
project Larmorprecessiespectrometer. 
Het rapport kan nu eind februari 1988 
kan worden verwacht. 

Ondersteuning met betrekking tot 
mechanische, cryogene, vacuüm- en 
elektronische apparatuur, gegevensver
werking en experimentbesturing met 
behulp van computers voor de verschil
lende onderzoekgroepen wordt verzorgd 
door de instrumentatie- en software-
groep bestaande uit: J. de Blois, M. 
Broere, H. van der Made. E.A. Oster-
holt, H.P.E. Perre, 0. Pinto en J. van 
der Zanden. 

Het bestuur van de voormalige vakgroep 
Stralingsfysica heeft een evaluatie
commissie ingesteld bestaande uit 
prof.dr. E.G.D. Cohen (Rockefeller 
University, New York), prof.dr. W. van 
der Lugt (RUG), prof.dr.ir. M. de 
Bruin en dr.ir. A.M. van der Kraan, 
die tot taak heeft advies uit te bren
gen over het programma op korte en 
middellange termijn van de werkeenheid 
neutronenverstrooiing en de wijze van 

F Y S I C A 

uitvoering daarvan. Een informeel 
advies is medio 1987 gegeven en de 
verwachting is dat de commissie in de 
eerste helft van 1988 zijn eindadvies 
zal uitbrengen. 

Door ECN en IRI is, in het kader van 
een samenwerkingsovereenkomst. een 
coördinatiecommissie voor neutronen-
bundelgebruik 'COCONEUT' ingesteld. In 
de commissie werden benoemd: L.A. de 
Graaf (IRI, voorzitter), C. van Dijk 
(ECN, waarnemend voorzitter), E. 
Frikkee (ECN, secretaris). M.Th. 
Rekveldt (IRI, waarnemend secretaris), 
J.Th.M. de Hosson (RUG), J.A. Mydosh 
(RUL). R.P. van Stapele (Philips 
Natuurkundig Laboratorium). Ter on
dersteuning van de besluitvorming ten 
aanzien van Nederlandse deelname in de 
Britse spallatiebron ISIS is een in
ventarisatie gemaakt van het te 
verwachten gebruik van neutronenbun
dels door Nederlandse onderzoekgroepen 
in de komende 5 jaar. 

In mei 1987 organiseerde de vakgroep 
een twee-daagse workshop 'Neutron 
scattering in liquids, computer simul
ations and theory*. Er namen 19 
buitenlandse en 16 Nederlandse onder
zoekers aan deel. De gehouden weten
schappelijke voordrachten gaven vaak 
aanleiding tot levendige discussie. 

Op 6 oktober 1987 was de afdeling SF 
gastheer van het internationale neu
tron seminar met sprekers uit Saclay, 
Lille, Jülich, Antwerpen, Petten en 
Delft. Er waren ongeveer 25 deelne
mers. 

Hiernaast zijn in het verslagjaar de 
volgende buitenlandse gasten ontvan
gen: 
- dr. U. Bafile, Istituto Elettronica 
Quantistica, CNR, Florence, Italië; 

- prof.dr. F. Barocchi, Universitè di 
Firenze, Florence, Italië; 

- dr. J. Bosse, Freie Universitët, W. 
Berlijn, DBR; 

- prof. Y.C. Chuang, Institute of 
Metals Research, Shenyang, China; 
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- prof.dr. E.G.D. Cohen (1 mnd). 
Rockefeller University, New York. 
USA; 

- dr. U. Dahlborg, Royal Institute of 
Technology, Stockholm. Zweden; 

- dr. M. Davidovic. Boris Kidric 
Institute of Nuclear Sciences, 
Belgrado. Joegoslavië; 
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Medical and Pharmaceutical Univer
sity, Toyama, Japan; 
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- dr. W.S. Howells, Rutherford-
Appleton Laboratory, Abingdon, 
Engeland; 

- prof.dr. K.-E. Larsson, Royal Insti
tute of Technology, Stockholm, 
Zweden; 

- dr. A.L. Leadbetter, Rutherford 
Appleton Laboratory, Abingdon, 
Engeland; 
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Cl. NEUTRONENVERSTROOIING 

prof.dr.ir. L.A. de Graaf 
dr. I.M. de Schepper 
ing. P. van den Ende 
dr. H. Fredrikze 
ing. V.O. de Haan (vanaf 15-8-'&7) 
ir. A.F.E.M. Haffoans (vanaf l-12-*87) 
prof.dr. J.J. van Loef 

drs. W. Montfrooij 
dr.ir. J.B. van Tricht 
dr. P. Verkerk 
dr. A.A. van Well 

Cl.l. Vloeistofdynamica 

De samen met dr. U. Bafile (Istituto 
di Elettronica Quantistica del CNR. 
Florence) en J. Westerweel (student TU 
Delft) uitgevoerde metingen aan 
waterstof bij 120 K en 703 bar zijn 
afgerond. Ten gevolge van enkele 
storingen aan de apparatuur was het 
niet mogelijk het experiment uit te 
breiden met een meting bij lagere tem
peratuur en hogere dichtheid. De 
experimentele data zijn aanzienlijk 
nauwkeuriger dan bij het vorige 
waterstof experiment (Phys. Rev. A31 
(1985) 173D. en het is nu mogelijk 
een kwantitative vergelijking met de 
mode-coupling theorie te maken. Voor 
een correcte interpretatie is kennis 
van de viscositeit en diffusiecoëf-
ficiènt van waterstof noodzakelijk. 
Omdat de diffusiecoëfficiënt nog niet 
experimenteel bepaald was. is cit op 
ons verzoek door dr. K.O. Prins en 
medewerkers (Van der Kaalslaboratori-
um, Amsterdam) met behulp van NMR 
gedaan. De nu beschikbare gegevens 
leiden tot de volgende conclusies. 
Alhoewel de experimentele data voor 
golfgetallen k > 3 r.m-1 (limiet van de 
spectrometer RXS-2) kwalitatief over
eenstemmen met ie mode-coupling theo
rie, zijn er significante verschillen; 
het is daarom waarschijnlijk niet 
mogelijk om uit de experimentele data 
de snelheidsautocorrelatiêfunctie te 
bepalen [C 19]. Over de interpretatie 
van incoherent inelastische neutronen-
vers trooiingsexperinenten is overleg 
gaande met dr. C. Morkel (Technische 
Universitflt München), die samen met 
prof. W. Glöser en medewerkers een 
soortgelijk experiment aan vloeibaar 
natrium heeft uitgevoerd. 

Voor een nauwkeurige kwantitatieve 
analyse van de metingen aan waterstof 
dienen de bijdragen van rotaties, 
rotatieovergangen en coherente ver-
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strooiing in de gemeten spectra zorg
vuldig in rekening gebracht te worden. 
De hiervoor vereiste berekeningen zijn 
door U. Bafile uitgevoerd. Het water
stof experiment zal beschreven worden 
in het I,-verslag van J. Westerweel. 
De resultaten zullen te zamen met de 
berekeningen van U. Bafile worden 
gepubliceerd. 

De in een vorig jaarverslag genoemde 
metingen aan ,cAr op de RKS-I (T=120K 
en P=850 bar) zijn gepubliceerd [C 1]. 
Het bijzondere is dat de 'sound propa
gation gap' bij deze hoge dichtheid 
verdwenen is en dat de geluidsdisper-
siekromme veel lijkt op die gerappor
teerd voor glazen. De meetresultaten 
zijn bevestigd door moleculaire dyna
mica berekeningen aan een Lennard-
Jones systeem bij corresponderende 
toestand. 

De dataverwerking van het experiment 
aan 3* Ar gas bij vier dichtheden langs 
de 212 K-isotherm is afgerond. Ket 
experiment en de resultaten zullen 
beschreven worden in het I2-verslag 
van J.A.A. Wouters (studente TU Delft) 
en in een publikatie. 

Saaien met P. van den Bosch (student TU 
Delft) is in 1987 begonnen met een 
serie metingen aan * He-gas bij ver
schillende dichtheden en temperaturen 
op de RKS-2, zodat nu data beschikbaar 
zijn bij deeltjesdichtheden n=l8,6 en 
2^,8 nm-1 langs de 24,5 K isotherm en 
bij n=28,2 en 31,9 nm-J langs de 13,3 
K isotherm. Uit de analyse verwachten 
we inzicht te krijgen in het gedrag 
van de geluidsdispersie en de 'heat-
mode' of beter 'zelfdiffusie-mode' 
alsmede in de grootte van quantumef-
fecten en driedeeltjescorrelaties. 

- Theorie 

Het onderzoek naar de dynamische 
processen in harde bollen systemen die 
relevant zijn voor de dynamische 
structuurfactor S(k.u>) is afgerond [C 
2, C 3]. 

P. Westerhuijs (student TU Delft) on
derzocht in zijn afstudeerverslag de 
halfwaardebreedte u (k) van S(k.u) 
voor een reeks eenvoudige vloeistoffen 
als functie van k, de dichtheid en de 
temperatuur [T 1]. Het blijkt mogelijk 
w„(k) te begrijpen en (zonder aanpas
bare parameters) te beschrijven op 
basis van een eenvoudig diffusiemodel 
afgeleid voor harde bollen. De resul
taten zijn afzonderlijk gepubliceerd 
[C 4] en figuur C-l. 

Püblikaties zijn gereed gekomen waarin 
een verband worde gelegd tussen de 
w (k) van neutronenspectra in een
voudige vloeistoffen en de halfwaarde 
breedte van gedepolariseerde licht-
verstrooiingsspectra [C 5 en C 6] 
zowel als de halfwaarde van licht-
spectra gemeten aan colloldale suspen
sies [C 7]. 

A.F.E.M. Haffmans (student TU Delft) 
heeft de moleculaire dynamica resul
taten voor de driedeeltjes correlatie
functie in dichte harde bollen sys
temen beschreven in zijn afstudeer
verslag [ï 2]. De resultaten zijn ook 
verwerkt in een publikatie (samen met 
dr. I.M. de Schepper, dr. J.P.J. 
Michels (Universiteit van Amsterdam) 
en prof. dr. H. van Beijeren (RU 
Utrecht) die geaccepteerd is door de 
Physical Review A. 

Samen met P.P. Borsboom (student TU 
Delft) is verkennend onderzoek gestart 
naar de partiële dynamische structuur-
factoren S, r(k,üj), S2i(k,u) en 
S12(k,u) van een binair harde bollen 
mengsel met componenten 1 en 2. De 
bedoeling is te voorspellen voor welke 
toestanden van edelgasmengsels inter
essante verschijnselen te zien zullen 
zijn in neutronenverstrooiingsexperi-
menten. We denken hierbij allereerst 
aan het gedrag van uH(k) als functie 
van concentratie en massaverhouding en 
vervolgens aan het gedrag van de ge
luidsdispersie. 
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- Computersimulaties 

De bestaande computerprogramma's zijn 
aangepast oo systemen van deeltjes die 
wisselwerken via een willekeurige ge
geven interactie-potentiaal te kunnen 
simuleren. Met de nieuwe programma's 
zijn zes helium toestanden gesimuleerd 
waarvoor thans neutronenverstrooiings-
experimenten in uitvoering zijn. 

De programma's voor Lennard-Jones 
deeltjes zijn gewijzigd om ook meng
sels van zulke deeltjes te kunnen 
simuleren. Deze zullen dienen ter on
dersteuning van het verkennend theo
retisch onderzoek aan harde bollen 
mengsels. 

Cl.2 Vloeistofstructuur 

De structuur op atomaire schaal van 
vloeistoffen en van vaste ongeordende 
systemen als glazen wordt bestudeerd 
aan de hand van een analyse van neu-
tronendiffractiepatronen. Modelbereke
ningen laten zien dat de interactie
potentiaal verantwoordelijk is voor de 
preciese structuur van een diffractie-
patroon . 

- Mono-atomaire systemen 

In samenwerking met dr. P. Chieux 
(Institut Laue-Langevin, Grenoble), 
prof. F. Barocchi en dr. R. Magli 
(Universiteit van Florence) is op de 
diffractometer D4B van ILL een neutro
nendiffractie experiment uitgevoerd 
aan gasvormig "Ar bij lage dichtheden 
(n = 0.9, 1.4, 1.9 en 2A nm-J) bij T 
« 140 K. Het doel van dit onderzoek is 
uit extrapolatie van H{K) (= [S(K)-
l]/n) naar dichtheid 0 de paarpoten-
tiaal van argon te bepalen en uit de 
dichtheidsafhankelijkheid van H(K) 
informatie over meer-deeltjes poten
tialen te verkrijgen. Daarvoor zijn 
zeer nauwkeurige neutronendiffractie-
metingen noodzakelijk. Speciaal voor 
dit experiment werd op korte termijn 
door dr. H.G. Mayer van het Institut 
f (Ir Kernenergetik van de Universiteit 
van Stuttgart een vanadium preparaat-
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Figuur C-l 
Dichtheidsafhankelijkheid van de 
gereduceerde hal fwaarde-breedce van 
neutronenspectra bij een golfgetal, 
k , dat overeenkomt met het de Gennes -
minimum, vergeleken mee dat van het 
product van de gereduceerde zelfdif-
fusiecoefficient mee de dichtheid. Ar 
bij 212K( ) , 120K(o) en 85K(a); Kr bij 
297K(V); He bij 245K(b) en een U-
systeem bij T*-1.71(x). Resultaten 
verkregen met een dynamisch dif
fusiemodel ( ) en op basis van een 
statische frequentiemomenten van 
S(Q,u)(—) inclusief het resultaat 
voor het verdund* gas. Product van 
gereduceerde zelfdiffusiecoefficient 
en dichtheid van argon bij T*-1.92(o); 
waarde voor een verdund gas(...). 
Dichte pijl geeft de gereduceerde 
dichtheid op de stollingskromme van 
argon bij T*-1.92; open pijl de 
gereduceerde dichtheid van argon bij 
de kritieke temperatuur. 
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kamer vervaardigd, geschikt voor ge* 
bruik in een standaard ILL cryostaat. 
Bij een eerste reeks metingen (april) 
bleek dat de intensiteiten bij de 
laagste dichtheden geringe instabili-
teiten vertoonden, waardoor de vereis
te nauwkeurigheid niet kon worden 
gerealiseerd. Bij een herhaling van 
het experiment (augustus), met enige 
verbeteringen aangebracht aan de ILL-
cryostaat, werden bevredigende resul
taten behaald. Na het uitvoeren van de 
nodige correcties bleek dat een aantal 
meetcellen van de gebruikte multide-
tector niet binnen de vereiste nauw
keurigheid stabiel waren, zodat be
sloten moest worden tot een nieuwe 
zgn. 'regrouping'. De voorlopige ana
lyse van de meetresultaten toont aan 
dat na correctie voor achtergrond, 
containerverstrooiing, inelastische 
effecten en meervoudige verstrooiing 
de nauwkeurigheid van de intensiteit 
bij de hoogste dichtheid (1^% ver
strooiing) geschat kan worden op 1.8 
promille. Voor de laagste dichtheid 
(6% verstrooiing) wordt de nauwkeurig
heid geschat op 0.7 promille. De nauw
keurigheid van H(«) is voor iedere 
dichtheid ongeveer dezelfde. Een ver
gelijking van de experimentele data 
met een (paar-)model berekening (Modi
fied Hyper Netted Chain, MHNC) toont 
eer. systematische verschuiving van de 
experimentele data ten opzichte van 
het model (volgens figuur C-2). De 
analyse van de data zal worden voort
gezet nadat de genoemde 'regrouping' 
is uitgevoerd. 

Het verschil tussen de gereduceerde 
druk (p/nk_T) voor het werkelijke ar
gon systeem en het MHNC-paar model 
blijkt evenredig te zijn met de dicht
heid tot de tweede macht, in overeen
stemming met een recente voorspelling 
van het verschil tussen de gereduceer
de drukken voor een reëel en een paar 
systeem. Dit in tegenstelling tot re
sultaten voor krypton bij kamertem
peratuur bij hogere dichtheden [C 8] 
waar dit verschil een aanzienlijke 
derde machtsterm blijkt te bevatten. 
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Figuur C~2 
H(K) - [S(K)-l]/n voor gasvormig argon 
bij T-140 K en dichtheid n-0,9 nm-*, 
experiment symbolen, MHNC berekening 
getrokken lijn. 
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- Moleculaire vloeistoffen 

De uitwerking van reeds eerder (1933. 
1984) genoemde diffractiedata van 
vloeibaar chloor bij 295 K werd op
nieuw ter hand genomen op grond van 
een door Rodger et al. voorgestelde 
potentiaal. (P.M. Rodger, A.J. Stone 
en D.J. Tildesley. Molec.Phys., te 
verschijnen). In figuur C-3 wordt de 
overeenstemming weergegeven van de uit 
deze potentiaal berekende intermolecu-
laire verstrooiingsfunctie met de uit 
onze experimenten verkregen functie. 

De resultaten van verkennend neutronen 
diffractie-onderzoek aan een syn
thesemengsel voor de vorming van een 
zeoliet, ZSM-5. zijn beschreven en 
gepresenteerd [C 20]. Deze experimen
ten in samenwerking met dr. H. 
Zandbergen (RUL) worden voortgezet, 
waarbij een beperkt K-interval (2 < K 
[nm-1] < kQ) wordt beschouwd. Dit werk 
wordt uitgevoerd door E.A.A. Gerlag 
(student TU Delft). 

Berekeningen met RISM zijn gedaan om 
voor een equimolair K-Pb-mengsel na te 
gaan of een beschrijving van de 
vloeistofstructuur in termen van Pb^K, 
moleculen tot de mogelijkheden 
behoort. 

- Amorfe systemen 

De resultaten van het neutronendif
fractie-onderzoek aan a-5i02 zijn 
beschreven in het I,-verslag van P.J. 
Sikkenk (student TU Delft) [T 3]. Dit 
werk wordt voortgezet, waarbij door 
combinatie van neutronen- en röntgen-
diffractiepatromen gepoogd zal worden 
het door ons voorgesteld model voor de 
structuur van a-Si02 nader te veri
fiëren . 

Cl.3« Instrumentatie en methoden; 
experimentele technieken 

- Spectrometers 

Door J. Westerweel (student TU Delft) 
is een computerprogramma geschreven om 
de hoekresolutie van de RKS-2 en 
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Figuur C-3 
Intermoleculaire verstrooiingsfunctie 
van vloeibaar chloor bij 295 K, sym
bolen zijn experimentele resultaten 
neutronendiffractie, lijn is model
berekening door Rodger et al. 
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soortgelijke spectrceeters set behulo 
van de Nonte Carlo methode te bereke
nen, teneinde hiermee een optimale 
instelling van het instrument voor elk 
experiment te vergemakkelijken [C 21]. 
Kst hetzelfde doel is door ü. Bafile 
(Florence) aan een Monte Carlo pro
gramma gewerkt voor de berekening van 
de vliegtijdresolutie. 

Bij de RKS-2 is het aantal detectoren 
uitgebreid tot 80. Teneinde iedere 
detector te voorzien van een eigen 
meetfile zal het geheugen met een fac
tor U worden uitgebreid met behulp van 
meetgeheugens. Ten behoeve van de 
plaatsafhankelijke detector werden 
nieuwe ladingsgevoelige voorverster
kers aangeschaft en elektronica voor 
ladingsdeling in analoog naar digi-
taaloazetting is in ontwikkeling. Ook 
deze elektronica wordt ondergebracht 
in een meetgeheugen. 

Een tweede closed-cycle refrigerator 
is aangeschaft en in gebruik gesteld. 
Hiermee kan afhankelijk van de warmte
belasting een preparaatteoperatuur van 
minimaal 10K worden bereikt. Voor 
nadere bijzonderheden wordt verwezen 
naar de gebruikershandleiding van V.O. 
Haan [C 22]. Ter voorbereiding van 
metingen aan vloeibare netaalaengsels 
wordt een oven ontwikkeld voor metin
gen op de RKS-2. Koewei de temperatuur 
niet bijzonder hoog is (kalium-lood 
smelt bij ongeveer 750 K) zou een te 
grote warmte-afgifte problemen geven 
met betrekking tot de in de opstelling 
verwerkte paraffine (smeltpunt "60 8C) 
zodat waterkoeling en effectieve 
stralingsschilden zijn voorzien. 

Met prof. P.A. Egelstaff (university 
of Guelph, Ontario) en dr. J.-B. Suck 
(Kemforschungszentrum, Karlsruhe) is 
overleg gaande over deelname in een 
project 'Inelastische neutronenver
strooiing bij kleine golfgetallen'. Er 
bestaat reeds een door Suck gebouwde 
proefopstelling in het Institut Laue-
Langevin, Grenoble en waterstof lijkt 
een geschikt preparaat om de bruik
baarheid te testen (zie Ci.1 Vloei
stof dynamica) , 

Ten behoeve van het ontwerp van een 
filter, opgebouwd uit neutronenspie-
gels (zie C2.3) zijn de eigenschappen 
betreffende de afscherming van snelle 
neutronen en gammastraling berekend. 

In het verslagjaar is een studie 
begonnen van de wetenschappelijke en 
technische mogelijkheden van een nieuw 
type spectrometer voor elastische en 
inelastische neutronenverstrociing met 
behulp van larmorprecessie van gepola
riseerde neutronen. De toepassing van 
deze techniek moet gezocht worden in 
ten eerste studies waarbij een hoger 
oplossend vermogen in vergelijking met 
de huidige spectrometers RKS-1 en RKS-
2 (AE/E = 10.5 en 1* voor respectieve
lijk de RKS-1. RKS-2 en de Larmor-
spectrometer) gewenst is en ten tweede 
het onderzoek van de dynamica van mag
netische systemen op atomaire schaal. 
Voorlopige resultaten van deze studie 
zijn gepresenteerd in een voordracht 
tijdens het Neutron Scattering Seminar 
(Delft. 6 oktober) en op een poster 
tijdens de FOM bijeenkomst voor de 
Vaste Stof te Veldhoven. 

- Koude-neutronenbron 

Bij de vloeibaar-methaan koude-neutro
nenbron is een nieuwe ondersectie 
gemonteerd, zijn wijzigingen in de 
besturing aangebracht en zijn voor
zieningen getroffen om het door radio-
lyse geproduceerde waterstofgas af te 
voeren. Met deze nieuwe configuratie 
is een uitgebreide testperiode begon
nen die uit twee fasen bestaat. In de 
eerste fase is het hele systeem met 
succes beproefd op bedrijfsveiligheid 
en bedrijfszekerheid. Deze fase be
sloeg een periode van vier maanden 
waarbij de ondersectie, die de modera
torkamer van 10 cm diameter en 2 cm 
dik voor het vloeibare methaan van 100 
K bevat, zich in het reactorbassin op 
ongeveer een meter van de kern be
vond. In de tweede fase wordt de koude 
bron getest op zijn bedrij fspositie in 
de kern voor bundelbuis L2. In deze 
fase wordt de opwarming en de radio-
lyse ten gevolge van snelle neutronen 
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en gaaaa's onderzocht bij verschil
lende kemsaaenstellingen, waarbij de 
invloed van het plaatsen van beryl-
liua-oxide reflectoren wordt nagegaan. 
In april 1988 wordt de testperiode 
afgesloten. Van de veiligheidsanalyse 
[C 23] en de technische beschrijving/-
handleiding [C 2^] zijn herziene 
versies verschenen-

- Dataverwerking 

In 1987 heeft het Rekencentrum TÜ 
Delft het systeem MVS/TSQ op de cen
trale rekeninstallatie vervangen door 
VM/CMS en tevens het interactieve sys
teem TSO/RJE afgeschaft. Dit hield in 
dat onze al jaren in gebruik zijnde 
correctieprocedure voor neutronen-
vliegtijdspectra. TCFCOR. geheel her
schreven moest worden en dat alle 
overige computerprogramma's aangepast 
aoesten worden. Door ir. P. Peterka 
(gast) is een nieuwe TOFCOR routine 
geschreven, die dankzij de nieuwe 
mogelijkheden van CMS aanzienlijk neer 
gebruikersvriendelijk is dan de oude 
procedures [C 25]- Door J. Wouters 
(studente TU Delft) is een soortgelij
ke routine geschreven om het grafisch 
uitzetten van vliegtijdspectra te ver
eenvoudigen [C 26]. 

Op verzoek van dr. J.R.D. Ccpley 
(National Bureau of Standards, 
Caithersburg, USA) is onze software 
voor de dataverwerking van vliegtijd
spectra via EARN en de desbetreffende 
netwerken in de USA ter beschikking 
gesteld aan de neutronenverstrooiings-
groep van het National Bureau of 
Standards. 

Een heuristische methode voor de 
berekening van de bijdrage van meer
voudige verstrooiing veroorzaakt door 
een preparaat en een (gedeeltelijk in 
de neutronenbundel geplaatst) stra-
lingsscherm tot neutronendiffractie-
data is ontwikkeld. 

De invloed van inelastische verstrooi
ing op de meervoudige verstrooiing in 
neutronen diffractie experimenten is 
onderzocht. Dit blijkt te resulteren 

in een schijnbare toenaas van de ef
fectieve sassa van de verstrooiende 
atomen, zoals inderdaad experimenteel 
wordt gevonden. 

Cl.4. Transportcoëfficiënten in dichte 
flulda 

Met de beschikbare experimentele gege
vens (nauwkeurigheid 2% of beter) is 
het nu mogelijk om de isotherae cicht-
heidsafhankelijkheid van de transport-
coëfficiënten van eer.-, judige flulda te 
geven in het gebied van dichtheden, p. 
gelegen tussen de verdunde gasfase en 
de vaste fase- Hieruit blijkt dat 
zowel p.D (met de zelfdiffusiecoëffi-
ciënt D) als p.a (met de warateveref-
feningscoëfficiënt a) de waarde gevon
den voor het verdunde gas (druk 1 bar) 
reeds bereiken bij een dichtheid óie 
lOOx groter is (p = 0.3 P ) dan die 
van het verdunde gas. In ait dicht
heidsgebied is a ongeveer 10» groter 
dan D bij T* = 1-92. Bij hogere dicht
heid neemt p.D geleidelijk af, terwijl 
p.a dan sterk toeneemt. De flulditeit. 
• = n-1 , bereikt de waarde bekend voor 
het verdunde gas bij een dichtheid die 
lOx groter is dan die van het verdunde 
gas. Bij hogere dichtheid neest de 
flulditeit geleidelijk af op eer. ma
nier analoog aan de zeifdiffusie. De 
dichtheidsafhankelijkheid van p*.D* 
(gereduceerde waarden) blijkt dezelfde 
te zijn als die van de eerdergenoeade 
halfwaardebreedte van de dynamische 
structuurfactor bij het de Ger.nes ci-
nimum (zie figuur C-l). Bovengenoemde 
transportcoëfficiënten van argon en 
methaan blijken bij dezelfde geredu
ceerde dichtheid en temperatuur ten 
naaste bij met elkaar te corresponde
ren. 

Met behulp van de Enskog theorie voor 
harde bollen is het transportgedrag 
over het gehele dichtheidsgebied 
berekend, waarbij voor de diameter die 
waarde is gekozen die het beste past 
bij de hoogte van het maximum in S(k) 
voor een systeem van harde bollen. 
Alhoewel de resultaten van deze 
berekeningen kwalitatief de c.cht-
heidsafhankelijkheid van o en van p.D 
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beschrijven, laat de kwantitatieve 
overeensteaming te wensen over. Het 
onderzoek naar deze kwantitatieve ver
schillen wordt voortgezet. De resul
taten van het bovengenoemde onderzoek 
zullen worden gerapporteerd tijdens de 
'10th Symposium on Thermophysical 
Properties' dat in juni 1988 zal wor
den gehouden in het National Bureau of 
Standards. Gaithersburg. USA. 

Op grond van de eerder gevonden cor
respondentie tussen de viscositeit van 
de lineaire vloeistoffen en die van de 
vloeibare edelgassen (Physica 12^B 
(198*0 305). is de zelfdiffusie
coëfficiënt van vloeibaar Nt ,0Z ,F, ,Clt 
en CZK, langs de gehele coëxistentie-
kroame verkregen uit de D van argon 
door gebruik te maken van het principe 
van de corresponderende toestanden. De 
gevonden D-waarden zijn vergeleken met 
literatuurgegevens. De zelfdiffusie
coëfficiënt van vloeibaar N, is binnen 
de geschatte nauwkeurigheid van 1% 
gelijk aan die gemeten bij T < 93K, 
terwijl de zelf-diffusiecoëfficiënt 
van vloeibaar 0, geheel nieuw is. De 
D-waarden voer de vloeibare halogenen 
zijn consistent met de uitkomsten die 
berekend zijn met behulp van molecu
laire dynamica en twee centra Lennard-
Jones potentialen. De voor vloeibaar 
CjH, verkregen zelfdiffusiecoëfficiënt 
langs de coëxistentiekroerne komt bin
nen b% overeen met de in het van der 
Waalslaboratorium gemeten zelf-
diffusiecoëfficiënt van ethyleen (3. 
Arends, K.O. Prins en N.J. Trappe-
niers, Physica 107A (1981) 71-

In combinatie met literatuurgegevens 
over de viscositeit n, wordt voor 
zowel de vloeibare edelgassen als de 
bovengenoemde lineaire moleculaire 
vloeistoffen langs de gehele coëxis-
tentiekromme eer. binnen 55» constante 
waarde van c,,Dn/kBT = 0.151 gevonden. 
Een publikatie van deze resultaten is 
in voorbereiding. 

Cl.5- Dynaa&ca van vaste stoffen 

• Rotatiebewegingen van NH% groepen in 
perovskie ten. 

In het kader van een promotie onder
zoek onuer leiding van prof. J. 
Bartoloaè heeft J. Rubin (Universiteit 
van Zaragoza) een maand in onze groep 
gewerkt aan de correcties van de 
enkele jaren gelegen in Delft uit
gevoerde metingen aan NH,MnCl, en 
NH,MnF,. Hierbij is gebruik gemaakt 
van de bij SF ontwikkelde correc
tieprogramma's die nu ook in Zaragoza 
worden gebruikt. De resultaten van 
deze metingen (ongepubliceerd) zijn 
als uitgangspunt gekozen voor ex
perimenten bij het ILL aan deze 
verbindingen. 

Doel is hierbij de studie van de sym
metrie en de tijdschaal van de NH% 
reoriëntaties met quasi-elastische 
neutronenverstrooiing. Op basis van 
nog niet volledig gecorrigeerde resul
taten kan worden geconcludeerd dat de 
reoriëntatiebarriëre in de hoge-
temperatuur kubische fase van NH,MnF, 
hoger is dan in NH, ZnF,, ondanks een 
grotere eenheidscel en dus een langere 
N-H — F binding. Hiermee is het tot nu 
toe toegepaste elektrostatische model 
onjuist gebleken en moet worden ver
vangen door een model gebaseerd op 
roton-fonon koppeling. De verwerking 
van deze meetresultaten en die aan de 
lage-temperatuur orthorhombische fase 
van NH, ZnF, vordert. In 1988 worden 
bij het ILL metingen aan NH,CoF, en 
NH,CdF, ui tgevoerd. 

C2. NEUTRONENDEPOLARISATIE 

dr. M.Th. Rekveldt 
drs. 0. Dijk 
drs. W.H. Kraan 
prof.dr. J.J. van Loef 
dr. N. Stüsserftot 1-5-1988) 
ir. R. Rosman(vanaf 1-5-1988) 
J.J.M. Uijlenbroek 
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C2.1. Onderzoek aan s ta t i s che en 
dynaaische domeinstructuren 

- Teaperatuur-afhankelijke 
experimenten in nikkel 

In de vorige verslag periode zijn 
depolarisatie metingen aan een ring
vormig preparaat van polykristallijn 
nikkel in de buurt van de curietempe
ratuur in aanwezigheid van een perio
diek blcV.ormig veld uitgevoerd. Met 
behulp van deze metingen is de oramag-
netisering in de ring bestudeerd als 
functie van het veld, de tijd en de 
temperatuur [C 9]- Het bleek mogelijk 
een gedetailleerd inzicht te krijgen 
in de kiemvorming van de domeinen aan 
het oppervlak als functie van de tem
peratuur en het gedrag van de l80° 
domeinwand in de bulk van de ring die 
parallel aan het oppervlak zich naar 
binnen beweegt. Zelfs zijn aanwijzin
gen gevonden voor het ontstaan van 
anomale verliezen beneden T die ver-
antwoordelijk zouden kunnen zijn voor 
de extra warmteverliezen in transfor-
matorblik ten gevolge van wervelstroom 
[C 27]. 

- Temperatuurafhankelijke metingen in 
Permalloy 

Depolarisatiemetingen aan Permalloy 
als functie van de temperatuur uitge
voerd en uitgewerkt in 1986 zijn be
werkt voor een publikatie. Dit onder
zoo maakte deel uit van het Ij-ver
slag van studenc P. Westerhuijs ([Y 5] 
vorig jaarverslag). De staart van de 
magnetisatie boven T te zamen met de 
depolarisatie in dit gebied geeft ge
detailleerde informatie over de chemi
sche en magnetische homogeniteit van 
het materiaal en zal in de toekomst 
nader bestudeerd worden, 

- Domeinstructuur in Ferroxdure 
elektromotor segmenten 

In samenspraak met dr. F. Kools van 
ELCOMA van Philips zijn depolarisatie 
experimenten uitgevoerd aan geperste 
segmenten ferroxdure om inzicht te 
krijgen in de homogeniteit en 
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kwaliteit van de voorkeursrichting van 
magnetisatie in deze segmenten. Dit 
kan van groot belang zijn voor de ver
vaardiging van deze permanente 
magneten. Uit een theoretische be
studering van het probleem bleek dat 
de variatie van de gemiddelde 
voorkeursrichting eenvoudig gemeten 
kan worden uit enkele diagonaal en 
niet-diagonaal elementen van de 
depolarisatie matrix. De metingen van 
de genoemde grootheden zijn uitgevoerd 
op verschillende plaatsen in het 
preparaat. Over de resultaten is een 
rapport uitgebracht [C 28]. 

~ Magnetische supergeleiders 

De eerste verkennende depolarisatie
metingen aan de magnetische super
geleider ErRh, B» zijn uitgevoerd. Het 
preparaat en een He cryostaat werden 
ter beschikking gesteld door het 
Natuurkundig Laboratoriua van de 
Universiteit van Amsterdam (dr. A. 
Menovski, prof.dr. J.J.A. Franse). De 
laagst bereikbare temperatuur van 2 K 
was nog altijd te hoog voor de curi^-
temperatuur in dit materiaal van 1 K, 
zodat volstaan werd met het bestuderen 
van het supergeleidend gedrag bij 4 K. 
Met een supergeleidend spoeltje werd 
een magneetveld tot 3 k0e aangebracht, 
waarna de depolarisatiematrix in veld 
0 werd gemeten. Hieruit bleek dat on
geveer 602 van de aangebrachte flux in 
het preparaat als magnetische fluxlij-
nen achter blijft. Deze fluxlijnen 
waren oorzaak van een goed meetbare 
depolarisatie. Zonder magneetveld werd 
gemeten aan de verbindingen 
Er Ho, Rh*B» (x=0,H en 0,6) met een 
curietemperatuur van 2 respectievelijk 
3,6 K. In het ferromagne-tische gebied 
werd een duidelijke depolarisatie 
gemeten van "0,7 die een goede bepal
ing van de aanwezige domeinstructuur 
mogelijk maakt. De resultaten van de 
verkennende metingen hebben laten zien 
dat voortzetting van dit project zin
vol is [C 29]. 
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- Dunne films van CoCr 

In samenwerking met drs. J.P.C. 
Bernards en dr. S.B. Luitjens van het 
Natuurkundig Laboratorium van Philips 
zijn hoek-afhankelijke depolarisatie 
metingen uitgevoerd aan CoCr-lagen 
(dikte h = 0,4 en 0,8 um), gesputterd 
op polyester substraten. De analyses 
van de metingen vonden plaats op 
dezelfde wijze als van de eerdere 
metingen aan CoCr-lagen afkomstig van 
dr. J.C. Lodder van de Universiteit 
Twente [C 10]. De aanvankelijke 
bedoeling van de depolarisatie metin
gen was om de domeinstructuur die op 
grond van TEM-opnamen en magnetisatie 
metingen werd vermoed door middel van 
neutronendepolarisatie te bevestigen. 
Vastgesteld werd inderdaad dat de ef
fectieve hoogte van de "kolom
domeinen" in CoCr-lagen gesputterd bij 
30 *C groter is dan in CoCr-lagen 
gesputterd bij 90 CC. Het vermoeden 
dat een onderlaag van Ge <*•* groei van 
kolommen CoCr met voorkeursrichting 
loodrecht op het substraat bevordert, 
werd eveneens bevestigd. De kolom-
domeinbreedte, ó, als functie van de 
laagdikte h blijkt zich - binnen de 
foutenmarge - net zo te gedragen als 
in de eerder onderzochte CoCr lagen 
afkomstig van de Universiteit Twente. 

Bovendien werd in de remanente toe
stand na in-vlak-verzadiging gevonden 
dat <5 in de remanentie-richting veel 
groter is dan <5 loodrecht op de 
remanentie-richting. Met andere 
woorden; er ontstaat een structuur met 
'streepvorraige" kolomdomeinen, waarbij 
de "strepen" evenwijdig lopen met de 
richting waarin het in-vlak magnetisch 
veld aangebracht was [C 30]- Een 
aanvraag bij het Institut Laue-
Langevin in Grenoble is ingediend om 
met SANS experimenten naar de 
domeinstructuur in CoCr lagen te kij
ken, om de eventuele aanwezigheid van 
spikes aan het oppervlak aan te tonen. 
De aanvraag is gehonoreerd met lU 
dagen meettijd op een special purpose 
diffractometer S21 in 1988 en boven
dien werd 1 dag meettijd in januari 

1988 op de SANS spectrometer Dll 
verkregen. 

- Depolarisatie in Alumite 

Onderzoek is uitgevoerd aan een aantal 
Alumite preparaten ter beschikking 
gesteld door dr. T. Tokushima - orof. 
N. Tsuya van het Yahama R mora
tory, Hamamatsu, Japan. Dit ^etreft 
dunne lagen, bestaande uit een Al-
matrix met daarin langs elektro-
chemische weg volgens een hexagonaal 
rooster aangebracht Fe-naaldjes, met 
de lengte-as loodrecht op het vlak van 
de dunne laag. De afmetingen zijn in 
figuur C-k aangegeven. Clusters van 
deze naaldjes vormen "domeinen" met 
magnetisatie-richting loodrecht op het 
vlak van de laag; hierdoor is dit 
materiaal in principe geschikt voor 
loodrechte magnetische recording. Om 
deze reden bestaat er grote belang
stelling voor dit soort lagen vanuit 
de elektronische industrie. 

Hoek-afhankelijke depolarisatie metin
gen zijn uitgevoerd aan 20 preparaten 
met diverse geometrieën (lengte, 
dikte, afstand van de Fe-naalden). Aan 
het eind van het verslagjaar zijn de 
resultaten van een verdund preparaat 
(YS625: vulfractie Fe is 0,13) en een 
minder verdund (YS623: vulfractie 
0,^3) geanalyseerd (zie figuur C-5). 
In het "verdunde" preparaat is geen 
correlatie aangetoond tussen de 
magnetisatie-richtingen van naburige 
naaldjes; in het "minder verdunde" 
Alumite blijken rijen van parallel 
gerichte naalden met alternerend teken 
de metingen goed te kunnen verklaren. 

- Depolarisatie in een domeinwand 

Een enkele domeinwand kan in principe 
in een lintvormige amorfe "zachte" 
ferromagneet worden gerealiseerd door 
een stroom te sturen in de lengte
richting van het lint. De verwachting 
bestaat dat de magnetische anisotropie 
in een amorf ferrooagnetisch lint laag 
genoeg [C 11] is om met een beperkte 
stroomsterkte van ongeveer 10 ampère 
het lint in de dikte in twee aan 
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elkaar antiparallel gerichte magne
tische domeinen te verdelen, geschei
den door een overgangsgebied, dat we 
als domeinwand betitelen. 

Neutronendepolarisatie is gedaan door 
G. de Graaff (student TU Delft) in een 
aldus geprepareerd lint met dikte 30 
um (6025 Z), gekocht bij Vacuumschmel-
ze, Hanau, BRD. Uit een voorlopige 
analyse van de resultaten in vergelij
king met soortgelijke resultaten ver
kregen van een niet-ferromagnetisch 
folie) blijkt dat de veronderstelde 
magnetische structuur inderdaad aan
wezig is. De dikte van de domeinwand 
neemt af met toenemende stroomsterkte, 
hetgeen overeenstemt met een model
berekening. 

- Kleine magnetische deeltjes 

Halverwege 1987 is een begin gemaakt 
met het onderzoek aan kleine magne
tische deeltjes. Een van de kernbe
grippen bij dit onderzoek is "magne
tische correlatie". De meettechnieken 
zijn kleine hoek verstrooiing (SANS), 
eventueel in combinatie met polarisa
tie analyse en neutronen depolarisatie 
(ND). Metingen met de ND-techniek vin
den plaats op de kristalpolarimeter 
(KP) en de spiegelpolarimeter (SP), 
metingen met de SANS-techniek worden 
elders verricht. 

In het kader van dit project zijn in 
samenwerking met drs. J.A.H. Cramer 
van het Philips Natuurkundig Laborato
rium metingen verricht aan Cr02-tape 
en CrO, -poeder. Het doel was bepaling 
van de deeltjesoriëntatie en de mag-
netisatieverdeling in een tape. Deze 
beïnvloeden de recording eigenschappen 
ook sterk. Een Cr02-tape bestaat uit 
een plastic laag bedekt met een 3.5 um 
dikke coating van Cr02-naalden. Door 
vormanisotropie en voorkeursrichting 
is de magnetisatie langs de naald-as 
gericht. De metingen aan Cr02-poeder 
bevestigden de grootte van de naalden. 

Uit metingen aan achtereenvolgens in 3 
onderling loodrechte richtingen gemag-

Figuur C-U 
SEM-opname van een AlumiCe (opname 
YAMAHA R&D Laboratory). 
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Figuur C-5 
Neutronendepolarisatie gemeten (open 
cirkels) en berekend (stippen) als 
functie van de transmissiehoek van de 
neutronen (zie inzet) in AlumiCe 
preparaten type YS623 en YS625. 
(Details: zie tekst). 
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netiseerde tapes volgden sterke posi
tieve correlaties. Dit vindt zijn 
oorzaak in het feit dat de naalden 
niet ongecorreleerd op de tape liggen, 
maar gegroepeerd zijn in clusters van 
10-100 bijna parallelle naalden. 
Gedetailleerde informatie over de vorm 
en oriëntatie van deze clusters is 
verkregen. Negatieve correlaties 
traden op in tapes na een warmtebehan
deling boven T : naalden welke kop aan 
staart liggen hebben parallelle mag
netisatie richtingen, naburige naalden 
in de richting loodrecht op de naalden 
zoveel mogelijk antiparallelle [C 31]» 
De verwachting is dat de aanwezigheid 
van clusters belangrijke consequenties 
heeft voor de ruiseigenschappen. Een 
cluster (om)magnetiseert waarschijn
lijk ook als cluster, waardoor het 
magnetische eenheidsvolume veel groter 
is dan een enkele naald. Om dit te 
verifiëren worden op het Philips 
Natuurkundig Laboratorium ruismetingen 
aan met warmte behandelde en gemag
netiseerde tapes verricht. 

- Depolarisatie-metingen aan 
YBa, Cu, 07 -6 

Voorbereidende werkzaamheden zijn ver
richt voor depolarisatie-metingen aan 
de hoge T -supergeleider YBajCu30,-ó. 
Met behulp van de neutronen-depolari-
satietechniek willen we namelijk pro
beren gedetailleerde informatie te 
verkrijgen over het fluxlijnen patroon 
in deze supergeleider. 

De metingen bestaan uit het invriezen 
van een magneetveld om vervolgens tem-
peratuur-afhankelijk de depolarisatie 
te volgen. Dit invriezen vindt plaats 
door met een veldpulsgenerator gedu
rende enkele ms's een veld van onge
veer 100 kA/m aan te leggen. Ook wordt 
g'keken naar de depolarisatie als 
functie van het aantal veldpulsen (het 
aangelegde veld is kleiner dan H . ) . 
Van de Universiteit Twente (ing. D.H. 
A. Blank) hebben we een ringvormig 
preparaat gekregen. Door de keuze van 
de ringvorm heeft men geen last van 
demagnetisatie velden. 

- Spinverdeling van Ni-atooen rond 
Kr-bellen onder extreem hoge druk 

Van de afdeling Reactorfysica werd een 
interessant preparaat verkregen om 
nader met neutronen te bestuderen: 
nikkel waarin zich kleine Kr-bellen 
(diameter kleiner dan 3 nm) onder ex
treem hoge druk bevinden. Deze hoge 
druk veroorzaakt een sterk anisotropic 
veld (h\= 700 kA/m) dat de magnetische 
Ni-spins rondom een bel in een radiële 
richting probeert te dwingen. Dit 
wordt gedeeltelijk tegengewerkt door 
exchange interactie tussen de spins, 
welke voorkomt dat de spins grote 
hoeken met elkaar maken. De spinver
deling rond een Kr-bel is derhalve 
gecompliceerd. 

Deze spinverdeling was het onderwerp 
van ons onderzoek. Door het "magne
tische volume" van een bel, d.w.z. het 
volume van een Kr-bel met omringende 
Ni-atomen, te meten als functie van 
een aangelegd veld, is het mogelijk 
informatie over deze verdeling te 
krijgen en daarmee tevens over de ex
change interactie, het anisotropieveld 
en de spanningsverdeling rond een bel. 

We gebruikten 2 complementaire meet
technieken: neutronen depolarisatie 
(ND) en kleine hoekverstrooiing 
(SANS). Voor de depolarisatie metingen 
is een juk met een spoel gemaakt, 
waardoor metingen in een veld tot 80 
kA/m mogelijk waren. De bel afmeting 
loodrecht op het aangelegde veld nam 
af met toenemend veld. Door het ex
terne veld worden de magnetische spins 
namelijk gericht waardoor de bel ver
vormt. Bij het maximale veld (ongeveer 
H./10) werd een belgrootte geobser
veerd (30 nm), die nog veel groter is 
dan de kerngrootte van een Kr-bel. Dit 
is in overeenstemming met het hoge 
anisotropieveld. Inleidende metingen 
met de SANS-techniek zijn verricht 
door dr. W.H.A.M. Vlak van het ECN, 
Petten. Bij een extern veld van 500 
kA/m bleek het magnetische volume van 
een bel praktisch gelijk te zijn aan 

64 



S T R A L I N G S F Y S I C A 

het kernvolume. Door het grote aange
legde veld worden de Ni-spins prak
tisch geheel gericht. 

Een aanvraag voor SANS-metingen bij de 
Orphèee-reactor in Saclay (Frankrijk) 
is ingewilligd. Deze metingen vinden 
voorjaar 1988 plaats, waarna het 
project afgerond wordt. 

C. 2.2. Transmissiemetingen met behulp 
van Larmorprecessie 

De techniek van het meten van neutro-
nen-spectra door middel van Larmor
precessie werd in het verslagjaar op 
diverse punten verbeterd. Een van de 
toepassingen genoemd in een eerste 
publikatie over dit onderwerp [C 12], 
te weten transmissie-metingen, werd 
uitvoerig op zijn bruikbaarheid 
getest. Hiertoe werden transmissie-
metingen aan a-SiO: verricht. De 
verkregen totale werkzame doorsnede 
bleek in het golflengte-gebied 0,2 < A 
< 0,4 nm bijzonder goed overeen te 
komen met een recente meting uit de 
literatuur. Transmissie-metingen wer
den voorts verricht aan Bi-(quasi) 
èènkristallen voor het ECN en het IRI. 
De methode is gebruikt voor trans
missie-metingen aan een polariserend 
spiegelstysteem van hetzelfde type als 
de analysator die op dit moment in de 
spiegelpolarimeter in gebruik is. De 
transmissie van dit systeem als func
tie van A kwam goed overeen met de 
verwachting op grond van de theorie, 
gepubliceerd in 1983 voor een reflec-
tiviteit van de spiegels > 0,8. Tevens 
kon worden vastgesteld dat het polari
serend vermogen gelijk is aan 0,9 (± 
0,1) over het gehele golflengte gebied 
0,17 < A < 0,6 nm in overeenstemming 
met een eerder gedane aanname over het 
polariserend vermogen. Dit spiegelsys-
teem is zeer compact in vergelijking 
met wat elders gebruikelijk is. 

C2.3- Instrumentatie 

- Neutronenfilter 

Een voorstel is gedaan om het aan
wezige filter in bundelbuis L2 te 
vervangen door een spiegelfilter. Dit 
filter zal bestaan uit een alter
nerende stapeling van 1 mm dikke 
glazen platen bedampt met s * Ni en een 
lengte van 3 m. afgewisseld met 
spacers van 1 mm. De platen worden 
zodanig gebogen dat snelle neutronen 
en T's de microkanalen niet kunnen 
passeren zonder de glazen platen te 
raken. De thermische neutronen pas
seren de kanalen door totale reflectie 
aan de nikkel spiegel op de platen. 
Samen met Van Well en Verkerk is dit 
filtersysteem precieser bekeken zowel 
wat afscherming betreft als ook trans
missie van thermische neutronen ten 
opzichte van tot nu toe gebruikte fil
ters [C 32]. Offerte's zijn aange
vraagd bij verschillende bedrijven 
voor levering van een dergelijk filter 
systeem. 

- Larmor spectrometer 

In de projectgroep "Larmor spectro
meter" (Rekveldt, Van Well, De Blois, 
Van der Zanden) wordt een voorstudie 
gemaakt van de mogelijkheden van een 
Larmorspectrometer, zowel wat betreft 
energie resolutie, te verwachten meet
tijden, globale kosten en aard van de 
problemen die met de nieuwe spectro
meter bestudeerd kunnen worden. 

- Helium 4 cryostaat 

In het kader van het IRI beleidsruimte 
project "Onderzoek aan magnetische 
supergeleiders" is een bestaande 'He 
cryostaat gemodificeerd door daaraan 
een nieuw staartstuk te ontwerpen en 
te construeren [C 29]. In de verslag 
periode is de constructie van dit on
derdeel voltooid, maar nog niet 
getest. Voor dat doel moet ook de 
nodige instrumentatie buiten de cryo
staat gemonteerd en geïnstalleerd 
worden. Met het vertrek van drs. 0. 
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Dijk per 1 j anuar i 1988 wacht d i t 
project op v o o r t z e t t i n g . 

- Kristalpolarimeter 

De software voor de nieuwe micro
processor die de kristalpolarimeter 
bestuurt, is voltooid en getest [C 
33]- In het verslagjaar zijn nog 
diverse verbeteringen en correcties 
zowel in de programmatuur als in de 
mechanica van de kristalpolarimeter 
aangebracht. De elektronische bestu
ring intermediair tussen de micro
processor en de mechanisch draaiende 
delen van de opstelling blijkt nog 
steeds niet 1002 betrouwbaar. 

- Spiegelpolaximeter 

Een begin is gemaakt met de software 
voor de microprocessor die ook de 
spiegelpolarimeter moet gaan besturen. 
Diverse onderdelen van dat programma 
zijn gereed, waaronder de datahandling 
en het transport tussen de multidetec-
tor bij de spiegelpolarimeter en de 
meetbuffer waarin de data worden 
opgeslagen. De multidetector is voor
zien van nieuwe voorversterkers • 
discriminatoren en de benodigde af
scherming. De elektronica die detec-
torpulsen van de multidetector voor
ziet van een groepscode, die via een 
fiber-optische verbinding naar een 
meetgeheugen stuurt, is gereed. Van 
het ontvangst gedeelte daarvan in het 
meetgeheugen is een werkend prototype 
beschikbaar zodat de software hiervoor 
kan worden getest. Toepassing van dit 
systeem geeft een reductie van een 
factor 16 in de bedrading van de 
multidetector. Ten behoeve van de 
spiegelpolarimeter is een real time 
clock met "battery back-up" ontwik
keld. Deze kan een interrupt geven na 
een instelbare tijdsduur of op een 
instelbaar tijdstip. Hij zal ook in de 
kristalpolarimeter en andere meetsys
temen worden toegepast. 

- Gebogen Si-kristallen 

De experimenten aan deze kristallen 
uitgevoerd in vorige verslagperiodes 

zijn bewerkt tot een publikatie. Een 
eenvoudig model waarbij de reflectie 
eigenschappen van deze kristallen wor
den beschreven met reflecterende volu
mes in de kristallen is getest met de 
experimenten en blijkt de data goed te 
beschrijven. Gebruik makend van dit 
model kunnen met eenvoudige metingen 
uitspraken gedaan worden over de re
latieve kristaloriëntatie verschillen 
van een stapel Si-èènkristal platen. 
Bovendien blijkt uit de resultaten dat 
de gebogen Si-èènkristallen redelijk 
efficiënte monochromatoren zijn voor 
langgolvige neutronen [C 13]. 

C3. MÖSSBAUERSPECTROMETRIE 

dr.ir. A.M. van der Kraan 
E. Gerkema 
dr. P.C.M. Gubbens 
prof.dr. J.J. van Loef 
drs. W.L.T.M. Ramselaar 

C3-1. Karakterisering katalysatoren 

Bimetallische katalysatoren op drager 
vormen een belangrijke klasse kata
lysatoren voor de chemische industrie. 
Het in-situ mössbauer-onderzoek ver
schaft inzicht in de structuur van 
zulke katalysatoren, zoals de afgelo
pen jaren uit het onderzoek naar voren 
is gekomen [C 14]. 

In samenwerking met Dr. J.W. Niemants-
verdriet van het Laboratorium voor 
Anorganische Chemie en Katalyse van de 
TU Eindhoven wordt zowel het reductie-
gedrag als het gedrag onder Fischer-
Tropsch synthese onderzocht van Felr/ 
SiO,-katalysatoren. Het blijkt dat 
vooral de bimetallische katalysatoren 
mat een Fe/Ir verhouding kleiner dan 1 
een hoge selectiviteit en grote con
versie voor de produktie van methanol 
vertonen bij een druk van 4 MPa. Als 
voorlopig resultaat is gevonden dat 
naarmate de reductiegraad van de Felr/ 
SiOj katalysator na reductie bij T -
725 K lager is, de methanol selecti
viteit hoger is. 
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De ontwikkeling van FeCu/SiO, kata
lysatoren voor Fischer-Tropsch syn
these wordt na de promotie van dr. 
A.F.H. Wieiers voortgezet door drs. E. 
Boellaard in het laboratorium voor 
Anorganische Chemie van de RU Utrecht. 
Na de toegepaste nieuwe bereidings
wijze worden de katalysatoren eerst 
geoxydeerd in een (IvolJi)Oj-He gas
mengsel, en vervolgens gereduceerd in 
H,-gas. Voorlopige resultaten tonen 
aan dat met mössbauer spectrometrie 
waardevolle informatie wordt verkregen 
voor de juiste behandelingswijze van 
dit type katalysatoren, die cp andere 
wijze niet of uiterst moeizaam kan 
worden verworven. Aan dit onderzoek 
wordt deelgenomen door J.M. van Brug
gen (studente TU Delft). 

Het onderzoek naar ijzerhoudende 
katalysatoren op drager met toepas
singsmogelijkheden voor de verwijde
ring van hetero-elementen uit zware 
aardoliefracties en vloeibare steen-
koolprodukten (hydrotreating katalysa
toren) is voortgezet. In samenwerking 
met dr.ir. V.H.J. de Beer en ir. 
S.M.A.M. Bouwens van het Laboratorium 
voor Anorganische Chemie en katalyse 
van de TU Eindhoven worden verschil
lende aspecten van deze katalysatoren 
onderzocht [C 15]. 

Mössbauerspectrometrie aan katalysato
ren in diverse stadia van gebruik 
levert informatie over de dispersie, 
thermische stabiliteit en Fe-toestand 
van de katalysator. Er is met name 
aandacht besteed aan de bestudering 
van de invloed van de drager. Het 
blijkt dat wanneer als dragermateriaal 
Tf-AljO, wordt gebruikt in plaats van 
actieve kool, dit de dispersie van het 
ijzer (III)oxide in de oxydische kata
lysator beïnvloedt. Voor zowel Fe als 
FeMo katalysatoren is de gemiddelde 
ijzer(III)oxyde deeltjesgrootte groter 
indien T-A1,0, als drager gebruikt 
wordt. Het onderzoek aan deze kataly
satoren vormt het afstudeerwerk van de 
studenten R. Hadders, respectievelijk 
M.W.J. Crajè (beide studenten TU 
Delft). 

Uit het mössbauer in-situ onderzoek 
naar de samenstelling van de katalysa
toren in de gesulfideerde (= actieve) 
toestand volgt dat ook deze beïnvloed 
wordt door de drager (zie figuur C-6). 
Het blijkt dat op actieve kool al het 
ijzer kan worden omgezet in een sul-
fidische fase. Daarentegen wordt voor 
alumina gedragen katalysatoren gevon
den dat een deel van het ijzer in een 
ijzer(II) oxyde toestand wordt omge
zet, terwijl het overige ijzer in een
zelfde sulfidische fase als voor de 
koolgedragen katalysator wordt omge
zet. Dit verschil is èèn van de oor
zaken van de lagere activiteit van 
alumina ten opzichte van koolstof 
gedragen katalysatoren. 

Door de transmisie van de 14 keV-T-
straling door de te onderzoeken kata
lysator bij één constante doppler-
snelheid (dat wil zeggen * en -snel
heid) van de bron als functie van de 
tijd te meten, kan met behulp van de 
rescnante absorptie onderzoek verricht 
worden naar intermediaire toestanden 
van de katalysator. Tegelijkertijd kan 
men uit de foto-electrische absorptie 
informatie krijgen over de hoeveelheid 
zwavel in de katalysator. In combina
tie met de hoeveelheid zwavel die 
blijkens het mössbauerspectrum nodig 
is voor de vorming van de sulfidische 
ijzer-fase geeft dit informatie over 
de depositie van elementaire zwavel op 
de katalysator. Dit laatste is van 
groot belang omdat elementaire zwavel 
leidt tot een daling van de activiteit 
van de katalysator. 

Uit deze metingen volgt dat de drager 
van invloed is op de eigenschappen van 
de katalysator. Zo blijkt dat de 
reacties die bij kamertemperatuur ver
lopen, indien de oxydische katalysator 
in een H,S/H2 atmosfeer wordt ge
bracht, verschillen voor alumina- en 
koolgedragen katalysatoren. Terwijl 
bij koolgedragen katalysatoren het 
ijzer(III)oxyde via ijzer(II)oxyde 
omgezet wordt in een sulfidische ijzer 
toestand, blijkt dat bij alumina 
gedragen katalysatoren slechts de 
eerste reactiestap te verlopen (zie 
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figuur C-7). Uit de bepaling van het 
zwavelgehalte blijkt dat op kool
gedragen katalysatoren geen elemen
taire zwavel gevormd wordt, terwijl 
voor de alumina gedragen katalysatoren 
grote hoeveelheden elementaire zwavel 
gevonden worden. Dit laatste is een 
artefact van de drager, die zelf ver
antwoordelijk is voer de vorming van 
de zwavel, wat blijkt uit metingen aan 
het zuivere dragermateriaal. De metho
de wordt verder ontwikkeld om de re
sultaten te optimaliseren. 

In industriële alumina-gedragen. hy-
drotreating katalysatoren is veelal 
fosfaat aanwezig. Volgens de patent-
literatuur leidt deze aanwezigheid tot 
een verbetering van de activiteit van 
de katalysator. De oorzaak van deze 
stijging is nog niet geheel duidelijk. 
Voor koolgedragen katalysatoren daar
entegen blijkt fosfaat, zelfs bij lage 
concentraties, een sterke daling van 
de activiteit te veroorzaken. Er is 
een begin gemaakt met de bestudering 
van Fe en FeMo katalysatoren op kool
stof, respectievelijk alumina drager 
met verschillende fosfaatgehaltes. 
Deze metingen zullen gecombineerd wor
den met XPS resultaten. Het blijkt dat 
de toevoeging van het fosfaat voor 
alle oxydische katalysatoren leidt tot 
een verbetering van de dispersie van 
het ijzer(III)oxyde. 

Uit het oössbauer in-situ onderzoek 
van katalysatoren in hun actieve 
sulfide-fase blijkt dat er duidelijk 
waarneembare verschillen zijn tussen 
A1,0, - en C-gedragen katalysatoren wat 
betreft de invloed van het fosfaat. Zo 
wordt op C-gedragen katalysatoren, ten 
koste van de ijzer-sulfide toestand, 
een ijzer(II)fosfaat toestand gevormd, 
terwijl op Al,0, gedragen katalysato
ren het fosfaat de samenstelling van 
de gesulfideerde katalysator niet 
beïnvloedt. 

Het onderzoekcontract met het Konink
lijk Shell Laboratorium in Amsterdam 
voor onderzoek met behulp van "Co-
mössbauer emissie spectroroetrie (MES) 
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Figuur C-6 
Hbssbauer spectra gesulfideerde Fe en 
FeMo katalysatoren op drager. Met be
hulp van het streep-diagram is de 
ijzer(II)oxide toestand aangegeven, 
velke voor de AlW gedragen 
katalysatoren gevonden wordt. 
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Figuur C-7 
Verloop reacties bij kamertemperatuur 
indien de oxydische katalysator in 
H*S/H* atmosfeer gebracht wordt. 
Stijging * n . r e s - * •' vorming 
ijzer(Il)oxïde, daaropvolgende daling 
omzetting iJzer(II)oxlde in sul-
fidische ijzer toestand. 
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aan CoMo/SiOj en CoSo/ï-AljO, ontzwa
velingskatalysatoren is succesvol 
afgesloten met een publikatie [C 16], 
terwijl nog een tweede in bewerking 
is. Het is gebleken dat de bereidings
wijze van de katalysatoren via een 
organometaal ccmplexverbinding die het 
Co en Mo reeds in de goede verhouding 
bevat, aanleiding geeft tot de vorming 
van de zeer actieve fase voor thiofeen 
ontzwaveling, de zogenoemde "CoMoS 
type II" fase. Toepassing van deze 
bereidingswijze op een actieve kool
drager laat zien dat de thiofeen ont
zwavelingsactiviteit voor een niet 
onbelangrijk deel beïnvloed wordt door 
de gebruikte drager. De zwakke inter
actie tussen de actieve fase van de 
katalysator en de actieve kooldrager 
zorgt voor een sterk verhoogde acti
viteit. 

In het verslagjaar is wederom een on-
derzoekcontract met het Koninklijke 
Shell Laboratorium in Amsterdam afge
sloten. Ditmaal voor een oriënterend 
onderzoek met behulp var. * 7 Co-MES aan 
Co/Si02 katalysatoren voor Fischer-
Tropsch synthese. De eerste serie 
metingen tonen aan dat de MES-metingen 
zeer nuttige informatie opleveren. 

Een begin is gemaakt met een systema
tisch onderzoek met behulp van ,7Co-
MES van Co/C en CoMo/C ontzwavelings
katalysatoren. Hierbij zullen ver
schillende bereidingswijzen worden 
onderzocht. Dit onderzoek zal worden 
uitgevoerd als promotie onderzoek van 
M.W.J. Crajè (nu nog student aan de TU 
Delft). 

Met Akzo Chemie Nederland BV, Ketjen 
Catalysts, is een onderzoekcontract 
gesloten om onderzoek te doen aan 
CoMo/Alj 0, ontzwavelingskatalysatoren 
met behulp van *'Co-MES. De vertrag-ing 
in de aflevering van het radioactieve 
*rCo heeft de voortgang van het onder
zoek sterk belemmerd. 

C3-2. Zeldzame-aarde verbindingen. 

Dit onderzoeksterrein wordt al een 
groot aantal jaren bewerkt in samen
werking met Prof.Dr. K.H.J. Buschow 
van het Philips Natuurkundig Laborato
rium [C 17. C 18, C 34]. Hierbij is de 
verschuiving van s r Fe naar zeldzame-
aarden mössbauerspectroraetrie zover 
gevorderd dat het ijzer mössbaueref-
fect nog slechts incidenteel toegepast 
wordt en daarom niet is opgenomen in 
dit verslag. 

Als een vervolg op de studie aan TmN'is 
zijn ErNij en DyNij respectievelijk 
met 1(*Er- en l *l Dy mössbauerspectro-
metrie gemeten. Voor ErNi5 bestaat een 
discrepantie tussen een Russische en 
een Franse publikatie over de aard van 
het kristalvelddiagram, die een ver
schil in grondtoestand tot gevolg 
heeft. Uit de mössbauer metingen wordt 
de grondtoestand voor de vrije ion 
waarde afgeleid in overeenstemming met 
de eerste publikatie. 

Voor zowel ErNi, als TmNij wordt lang
zame paramagnetische relaxatie gevon
den boven de magnetische ordenings-
temperatuur. In beide gevallen is de 
kristalveldconstante aT positief en 
ligt de magnetische voor-keursrichting 
langs de c-as. Als a, negatief is en 
de magnetische voorkeursrichting in 
het basisvlak ligt zoals by DyNis 
blijkt geen langzame relaxatie waar
neembaar. 

Uit de gemeten roosterbijdrage van de 
quadrupoolsplitsing en de kristalveld 
term Bj die uit de literatuur bekend 
is, wordt de grootheid (l-r^/fl-o) 
bepaald voor DyNi,, ErNi5 en TmNi, , 
waarin v de antishielding en o de 
screening van de elektronen voorstel
len. De waarde van deze grootheden is 
nuttig teneinde de laagste orde kris-
talveldterm van materialen die ge
schikt zijn voor pernamente magneten 
te bepalen. 

Met behulp van i,lDy, ll*Er en >«»Tm 
mössbauerspectrometrie zijn de verbin
dingen DyCoj.j, ErCr, ., --n TmCo, .t 
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bestudeerd. Deze verbindingen worden 
gekenmerkt door het feit, dat bij een 
toenemend atoomnummer van de zeldzame-
aarde Co-paren als halters op de 
zeldzame-aard plaatsen terecht komen. 
Met behulp van de grootheid (1-T^)/!-

o) is de veldpotentiaal van de laagste 
orde kristalvelden (B°) bepaald. Het 
blijkt dat na toevoeging van de GdCos 
en Tm,Co17 resultaten uit de litera
tuur de veldpotentiaal afneemt met 
toegenomen Co-parenconcentratie. Bo
vendien volgt uit het resultaat van 
DyCOj., dat een grote asymmetrie 
lokaal op de zeldzame-aard plaatsen 
aanwezig is. 

Een meting van Er, Nij, met l' * Er 
mössbauerspectrometrie geeft twee 
verschillende hyperfijnvelden voor 
beide zeldzame aard-plaatsen (figuur 
C-8) in afwijking van eerdere resul
taten verkregen in Tm,Nij, , waarvoor 
dezelfde waarden gevonden worden. Dit 
verschil kan verklaard worden door een 
verschillende invloed van hogere orde 
kristalvelden voor beide plaatsen. 

De hoge T supergeleider TmBa,CujOr-5 
verkregenn van dr. D.M. de Leeuw van 
het Natuurkundig Laboratorium van 
Philips is gemeten met x"Tm mössbau
erspectrometrie. Omdat de quadrupool-
splitsing van lf,Tm bijzonder gevoelig 
is voor mogelijk aanwezige distorsies, 
is deze splitsing gemeten tussen 4 en 
500 K. In de buurt van T =90 K blijkt 
de geaeten quadrupoolsplitsing een 
maximum te vertonen dat wellicht ook 
aan de invloed van hogere orde kris-
talveldtermen zou kunnen worden toege
schreven. Om dit nader uit te zoeken 
wordt aan een Tn^,, supergeleider 
gemeten met een grotere zuurstof-
deficiency waarvoor T lager is. 
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C3•3• *'TAu-BÖssbauer spectronetrie 

In samenwerking met prof. M. Hayashi 
van de Medical and Pharmaceutical 
University van Toyama, Toyama. Japan. 
is een onderzoek begonnen aan de be
weging van de materiaaldeeltjes in Cu-
Au en Ag-Au legeringssinters. De 
sinterdeeltjes met een afmeting van 
ongeveer 50 nm worden in Japan via 
verdamping in een Ar atmosfeer (5 
Torr) van de legeringen bereid. 
Vervolgens worden deze deeltjes in 
sinters geperst met verschillende 
dichtheden waaraan de mössbauer ab
sorptie metingen worden verricht. 

Indien de mössbauerkernen naast de 
roostertrillingen ook nog bewegingen 
uitvoeren ten gevolge van deeltjes
bewegingen, resulteert dat in een 
lagere effectieve Debye temperatuur. 
Onder bepaalde omstandigheden kan dit 
inelastische effect ook nog aanleiding 
geven tot een additionele quasi-elas-
tische bijdrage in het mössbauer-
spectrum. Dit wil zeggen dat naast de 
resonante absorptielijn ook een door 
de trillingen veroorzaakte verbrede 
lijn optrsedt. Prof. M. Hayashi is 
gedurende drie maanden op het IRI 
werkzaam geweest aan dit onderzoek, 
dat nog wordt voortgezet. De benodigde 
1'7 Ar-mössbauerbron wordt verkregen 
door bestraling van een '"Pt-
preparaat in de HOR. 

C3.4. Diversen 

Het onderzoek in samenwerking met drs. 
W. Vreugdenhil en prof.dr. J. Reedijk 
van de RU Leiden naar de high-spin/ 
low-spin-overgang in (Fe (NS)2 (butyl 
triazool), )H20 is afgerond. De resul
taten staan vermeld in het proef
schrift van W. Vreugdenhil* en zullen 
nog in een publikatie worden verwerkt. 

Voor dr. M. van Iwaarden van Billiton 
Research BV te Arnhem zijn drie 
gereduceerde nikkelerts monsters geme
ten ter bepaling van de hoeveelheid 
ijzer in de metallische toestand en de 
vorm waarin het overige ijzer zich 
bevindt. Er is gebruik gemaakt van 

mössbauer spectroraetrie om de door 
Billiton verkregen tegenstrijdige en 
niet reproduceerbare resultaten met 
behulp van de door hen toegepaste 
chemische methoden te helpen oplossen. 

Het onderzoekje naar ijzerhoudende 
ZSM-5 zeolieten, in samenwerking met 
ir. F.J. van der Gaag van de faculteit 
der Scheikundige Technologie van de TU 
Delft, is nog niet verder van de grond 
gekomen r*an het verrichten van enige 
oriënterende metingen. 

* W. Vreugdenhil, "Coordination com
pounds with 3,4,(p)-substituted 1.2.4-
triazoles. Structures and Magnetic 
properties". Proefschrift RU Leiden 
(1987). 

C3»4. Instrumentatie 

- Verdubbeling meetcapaciteit 

De toename in omvang van het mössbauer 
onderzoek maakte een vergroting van de 
meetcapaciteit noodzakelijk. Door de 
ingebruikneming van de nieuwbouw kwam 
ook meer ruimte voor de mössbauergroep 
beschikbaar. De meetopstellingen wer
den over twee laboratoriumzalen 
verdeeld. Besloten werd in de nieuwe 
ruimte een meetsysteem te plaatsen dat 
identiek is aan het bestaande. Hierbij 
worden tevens vernieuwingen doorge
voerd . 

- Functiegeneratoren 

In verband met de uitbreiding en ver
nieuwing zijn nieuwe functiegenera
toren ontwikkeld. In de bestaande 
functiegeneratoren zijn in de loop der 
tijd zoveel modificaties aangebracht 
dat het ontwerp zich niet meer leende 
voor produktie. Bij de nieuwe versie 
zijn de volgende verbeteringen aange
bracht: 
flexibeler opbouw door toepassing van 
een microprocessor (M680OO); 
functies en instelgegevens worden op
geslagen in geheugen met "batterij 
back up"; 
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de instelnauwkeurigheid van de ver* 
schillende tijden is met een factor 10 
verbeterd door toepassing van nieuwe 
"timers"; 
de functie "scan" snelheid is ver
groot; 
er is een andere digitaal-analoog om-
zetter toegepast waardoor het ge
bruikte geheugen niet meer het uit
gangssignaal kan beïnvloeden; 
de grootte van het uitgangssignaal kan 
met behulp van het programma goed 
reproduceerbaar worden ingesteld. 

Nadat het prototype, met bijbehorende 
in- en externe software, goed functio
neerde, werd een serie van 10 stuks 
gebouwd die in de komende tijd zal 
worden getest en geïnstalleerd in de 
opstellingen van het mössbauer- en het 
neutronendepolarisatie onderzoek. 

- Meetgeheugens 

De teller voor snelheidsregistratie 
voor de mössbauerapparatuur die in het 
meetgeheugen is ingebouwd in het ap
plicatie gedeelte is opnieuw ontworpen 
met behulp van programmeerbare schake
lingen (PAL). Hierdoor ontstaat ruimte 
om een spannings-frequentie omzetter 
in te bouwen voor toepassing van de 
integrale tel-methode. 

- Transducer aandrijving 

De aandrijf eenheden voor de snelheids-
transducers worden herbouwd. Een eer
ste exemplaar hiervan is gereed. Het 
verouderde type vermogensversterker 

werd hierbij vervangen door een nieuw 
type en de instelpotentiometers werden 
gemakkelijker toegankelijk gemaakt. 

- Autonome functiegenerator 

Voor het uittesten van snelheids-
transducers is een vereenvoudigde 
functiegenerator ontwikkeld die met de 
hand instelbaar is en onafhankelijk 
van het meetsysteem kan worden ge
bruikt. Het door een praktikant ge
maakte prototype werd aan dr. W.M. 
Reiff van de Northeastern Universi
teit. Boston, USA geleverd in het 
kader van een ruilovereenkomst. 

-Programmeerbare teaperatuurregelaar 

Voor het mössbauer in-situ onderzoek 
werd een temperatuurregelaar ontwik
keld waarmee het temperatuurverloop en 
de standtijd kan worden geprogram
meerd. De gebruikte temperatuuropnemer 
is een chromel-alumel thermokoppel. 
Automatisch wordt gecompenseerd voor 
de kamertemperatuur zodat geen smel
tend ijs referentie nodig is. De 
nauwkeurigheid is ± 0,5 'C. Het stook-
element is een weerstandsdraad die 
tijdsproportioneel 110 V wisselstroom 
krijgt toegevoerd. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van een "solid state" 
relais dat bij de spanningsnul doorgang 
inschakelt en bij de stroomnuldoorgang 
uitschakelt zodat geen storing van de 
andere apparatuur optreedt. Nadat het 
prototype gereed was werden nog enige 
beveiligingen ingebouwd. Uiteindelijk 
zullen 6 stuks worden gemaakt. 
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Dl. STATICA. DYNAMICA EN RUIS VAN 
KERNREACTOREN 

dr. O. Ciftcioglu {van 15-6 tot 
i5-9-'37) 

prof.dr.ir. H. van Dam** 
D.W. de Haas* 
ir. T.H.J.J. van der Hagen 
dr.ir. J.E. Hoogenboom* 

(projectleider) 
ir. J.L. Kloosterman***(vanaf 1-6-'8?) 
ir. P.F.A. de Leege 
J. Th. van Bloois (vanaf 1-10-'8?) 
J.G.F. Schut* 
R.H.J.C. Viveen (tot l-7-'87) 

Binnen het onderzoekthema valt nog 
steeds de nadruk op het reactor-ruis-
onderzoek. Dit onderzoek is gericht op 
de bestudering van fluctuatie-ver
schijnselen, die zich voordoen in de 
signalen van verschillende soorten 
detectoren of sensoren in een kern
reactor. Daar deze fluctuaties het 
dynamisch gedrag van de reactor weer
spiegelen, is het mogeiijk de ruis 
aanwezig in de reactorsignalen te 
gebruiken voor analyse van het dynami
sche systeem en voor signalering van 
afwijkingen in het gedrag van het 
systeem. Het ruisonderzoek van de vak
groep is enerzijds gericht op kokend-
waterreactoren, waarin de vorming van 
stoombellen een belangrijke ruisbron 
is en waarbij met name de stabiliteit 
van de reactor wordt bestudeerd. Het 
experimentele deel van dit onderzoek 
vindt plaats in de centrale van de 
N.V. Gemeenschappelijke Kernenergie
centrale Nederland (GKN) te Dodewaard. 
Dit onderzoek wordt voor een deel op 
contractbasis gefinancierd door GKN. 
Anderzijds wordt detectie van onge
wenste kookverschijnselen bestudeerd, 
waarvan de experimentele uitvoering 
vooral aan de Hoger Onderwijs Reactor 
plaatsvindt. Daarnaast wordt veel aan
dacht besteed aan vergelijking van 
analysemethoden voor ruissignalen. 

* formatie TU Delft 
** dubbelbenoeming TU Delft-IRI 
'** extern gefinancierd 

waarvoor in internationaal verband de 
resultaten van een benchmarktest zijn 
geëvalueerd en gerapporteerd. 

Naast het ruisonderzoek wordt in sterk 
toenemende mate aandacht besteed aan 
reactorfysische en afschermingsbereke
ningen, zowel ter ondersteuning van 
het lopende onderzoek, als voor nieuw 
onderzoek op het gebied van afscher
ming van neutronen- en r-straling en 
voor de studie van de eigenschappen en 
een mogelijk ontwerp van een gaskern-
reactor. welke onderzoeken met steun 
uit de tweede en derde geldstroom wor
den uitgevoerd. 

Dl.l. Ruis van kokend-waterreactoren 

De nadruk bij dit onderzoek heeft in 
het verslagjaar gelegen bij methoden 
om de stabiliteit van de kokend-
waterreactor te Dodewaard te bepalen 
en te bewaken. Aan de hand van eerder 
verrichte metingen aan deze reactor is 
de bruikbaarheid van verscheidene 
criteria voor stabiliteitsbewaking 
getoetst. Metingen met gebruikmaking 
van opzettelijk aangebrachte versto
ringen door verplaatsing van een 
regelstaaf of door verandering van de 
reactordruk hebben reeds eerder laten 
zien dat de Dodewaard-reactor zeer 
stabiel is, maar dat de mate van 
stabiliteit afhankelijk is van de 
bedrijfscondities van de reactor, 
zoals vermogen, druk, opbrand, etc. 
Veréinderende stabiliteit uit zich o.a. 
in de breedte en hoogte van een in het 
frequentiespectrum aanwezige piek bij 
ca 1,1 Hz. Met deze methode van op
gedrongen verstoring is continue 
bewaking van de stabiliteit echter 
niet mogelijk. Daarom zijn nu methoden 
beproefd om iets over de stabiliteit 
te leren door gebruikmaking van in
herent aanwezige fluctuaties in het 
systeem: de reactorruis. Hiertoe zijn 
ruissignalen, afkomstig van neutronen-
detectoren die zowel in als buiten de 
kern waren geplaatst, op verschillende 
manieren geanalyseerd, zowel in het 
tijdsdomein als in het frequentie
domein. Een betrouwbare en relatief 
eenvoudig te bepalen maat voor de 
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reactorstabiliteit bleek te zijn de 
verhouding van het signaalvemogen in 
een frequentieband in de piek van het 
frequentiespectrum en dat in een fre
quentieband buiten deze piek. In 19S8 
zal een op dit principe gebaseerde 
stabiliteitsmeter bij de Dodewaard-
centrale ter beproeving in bedrijf 
worden genomen. Als dit apparaat goed 
voldoet zal dit leiden tot een ver
kleining van de onzekerheidsmarges van 
de bedrijfsvoorschriften en mogelijk 
een groter nominaal vermogen. 

Het is gebleken, dat informatie over 
de lokale thermohydraulische stabili
teit van een splijtstofbundel in de 
kern verkregen kan worden uit de 
plaatselijke variaties van de stoom-
snelheid. welke gemeten kunnen worden 
door correlatie van de ruis van twee 
boven elkaar geplaatste neutronen-
detectoren over korte tijdsinterval
len. Een vermindering van de stabili
teit door een lagere reactordruk uit 
zich in vergroting van de snelheids
fluctuaties van de stoom door het 
centrale splijtstofelement. In de 
toekomst zal op deze manier de lokale 
stabiliteitsverandering op diverse 
posities in de kern bepaald worden. 

Voor het bepalen van de stoomsnelheid 
en de variaties daarin zijn voorheen 
al speciale tweelingdetectoren ontwor
pen en vervaardigd, bestaande uit twee 
onderling gescheiden elementen, die 
elk gevoelig zijn voor neutronen of 
voor gamma's. Om dergelijke detectoren 
in de reactorkern te kunnen brengen 
dienen de afmetingen ervan klein te 
zijn: per element ^ cm lang en 5 mm 
diameter. Daar de gebruikte detectoren 
niet voldoende betrouwbaar zijn geble
ken, zijn in het verslagjaar de ont
werpen voor deze tweelingdetectoren 
herzien en verbeterd. Met name voor de 
Y-gevoelige detectoren was een geheel 
andere produktiemethode nodig. De 
nieuwe detectoren zullen in 1938 in de 
Dodewaard-reactor volledig beproefd 
worden. 

Het onderzoek naar de fysische inter
pretatie van de snelheid, zoals die 

gemeten wordt door correlatie van de 
signalen van twee boven elkaar ge
plaatste detectoren, is afgerond. 
Hierbij was de vraag of op deze manier 
de stoomsnelheid wordt gemeten, de 
watersnelheid of een gemiddelde van 
deze snelheden. De hiervoor gebruikt 
simulatie-opstelling van een koelka
naal met detectoren bestaat uit een 
glazen buis. waardoor water wordt ge
pompt. In het water is een fluores
cerend poeder opgelost dat zichtbaar 
licht uitzendt als er UV-licht op valt 
van naast de buis staande UV-lampen. 
Op deze manier wordt het UV-licht in 
het water omgezet in zichtbaar licht, 
wat de moderatie van snelle neutronen 
tot thermische neutronen simuleert. De 
stoom in een koelkanaal van de reactor 
wordt gesimuleerd door lucht aan de 
onderzijde van de buis in het water te 
injecteren. De luchtfractie in de buis 
kan zo gevarieerd worden van 0 to 10%. 
Daar ook het waterdebiet instelbaar is 
kunnen diverse stromingstypen, zoals 
bellen- en slugstroming bestudeerd 
worden. Fototransistors gevoelig voor 
zichtbaar licht modelleren de neutro-
nendetectoren. Als verrassend resul
taat van experimenten met deze opstel
ling kwam naar voren dat de door mid
del van de ruiscorrelatiemethode ge
meten snelheid voor alle bestudeerde 
stromingstypen groter is dan de vo
lume-gemiddelde water- of lucht-snel-
heid. Theoretische analyses en onaf
hankelijke metingen brachten aan het 
licht, dat in geval van een bellen-
stroming de snelheid van de bellen in 
het centrum van de buis wordt gemeten 
en in geval van slugstroming de gemid
delde snelheid van de luchtslugs. 
Bovendien bleek het mogelijk het stro
mingstype in de buis af te leiden uit 
de ruiskarakteris-tieken van de foto-
transistorsignalen (zie figuur D-l). 
Als bijkomend effect werd meer inzicht 
verkregen in het optimaal gebruik van 
ruissignalen voor snelheidsbepalingen. 
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Dl.2. Kookdetectie-onderzoek 

De bruikbaarheid van ruisanalyse voor 
de vroegtijdige detectie van veran
deringen in een reactorsysteem wordt 
onderzocht met een experiment voor 
kookdetectie in een splijtstof-element 
van de HOR. Voor dit onderzoek is in 
voorgaande jaren een experimentele 
opstelling gebouwd, die bestaat uit 
een gesimuleerd splijtstofelement met 
drie elektrisch te verhitten platen en 
een gesloten koelcircuit met twee 
koelkanalen tussen de platen, waarmee 
onafhankelijk van het reactorbedrij f 
uiteenlopende condities ten aanzien 
van warmteproduktie. koelwaterdebiet 
en inlaattemperatuur van het koelaiid-
del in het element kunnen worden inge
steld. Daar nog steeds geen promoven
dus kon worden gevonden voor dit 
onderzoek, kon dit verslagjaar wederom 
slechts een beperkt meetprogramma wor
den uitgevoerd. 

Bij voldoende groot toegevoerd ver
mogen zijn een groot aantal pieken op 
regelmatige frequenties in het fre
quentiespectrum te zien, die direct of 
indirect veroorzaakt moeten worden 
door kookverschijnselen in het gsimu-
leerd splijtstofelement. Teneinde te 
verifiëren of deze pieken veroorzaakt 
worden door trillingen in de opstel
ling, is op de afvoerpijpen van het 
koelwater boven het bassin-waterniveau 
een trillingsopnemer gemonteerd, waar
in dezelfde pieken werden waargenomen. 
De preciese trillingsvorm kon echter 
nog niet worden vastgesteld. Daar het 
toegevoerde elektrisch vermogen 
slechts in grote discrete stappen kon 
worden ingesteld via vijf aftakkingen 
van de voedingstransformatoren, is een 
schakeling gerealiseerd waarmee een 
continu-regelbare voeding in serie met 
de transformatoren kan worden gescha
keld om het vermogen over het gehele 
bereik continu te kunnen instellen. 

Met de Langevin-techniek is een bere
kening opgezet van de frequentie-
spectra van de plaat- en koelmiddel-
temperatuurfluctuaties op verschillen-
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Fig. D-l 
Amplitude verdelingsfunctie voor ruis
signalen gemeten in een simulatie
opstelling van een koelkanaal van een 
kokend-waterreactor bij drie verschil
lende strornings typen. 
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de axiale posities in een splijtstof
plaat en koelkanaal, alsmede van 
kruisspectra van signalen van denk
beeldige thermokoppels op verschil
lende axiale posities- Hiermee kan de 
invloed van verandering van parameters 
zoals vermogen en stroomsnelheid langs 
theoretische weg worden nagegaan. Te
vens geven de2e berekeningen inzicht 
in het verloop van de grootte van tem-
peratuurfluctuaties bij toenemende 
temperatuur, met name bij nadering van 
het punt waarbij kiemkoken in een 
koelkanaal optreedt. Daar de resulta
ten nog geen volledige overeenstemming 
vertonen met de metingen, dienen nog 
verfijningen in de berekening te wor
den aangebracht. 

Dl.3. Reactorfysische computer 
programma's 

De vakgroep Reactorfysica onderhoudt 
een uitgebreid pakket van grote com
puterprogramma's en gegevensbestanden 
voor berekeningen aan reactorkernen en 
vergelijkbare systemen, zowel wat be
treft neutronentransport, kriticiteit, 
reactorkinetica, splijtstofopbrand, 
afscherming en thermohydraulica. Ket 
pakket is voor gebruik beschikbaar op 
de 1KB 3083 rekenmachine van de Tech
nische universiteit Delft. Behtlve 
voor eigen werkzaamheden en ter onder
steuning van de Reactorbedrijfsgroep 
van het IRI, vervult het pakket ook 
een rol in het beschikbaar houden van 
middelen en ervaring in nationaal op
zicht. 

Er wordt een aanzienlijke inspanning 
gepleegd om een aantal nieuwe program
ma's of programmaversies te instal
leren voor het berekenen van groeps-
werkzame-doorsneden voor neutronen en 
gamma's uitgaande van de niewste 
basisgegevensbestanden zoals het JEF-1 
bestand. Hierover wordt nauw contact 
onderhouden met het ECN en is een 
werkverdeling gemaakt, zodat uitein
delijk beide instituten over dezelfde 
programma's kunnen beschikken, v'oor 
onderlinge uitwisselbaarheid van pro
gramma's tussen verschillende merken 

computers worden alle programma's aan
gepast aan de F0R7RAN-77 standaard. 

Van het beschikbare code-pakket is 
gebruik gemaakt voor berekeningen aan 
de HOR ter ondersteuning van het reac-
torbedrijf en het voorbereiden van een 
kern met berylliumreflectorelementen. 
Tevens zijn berekeningen gedaan aan 
regelstaven voor de HCR. 

Een belangrijke uitbreiding van het 
gehele pakket wordt gerealiseerd in 
het kader van een project ter moder
nisering van afschermingsberekeningen, 
welk project wordt uitgevoerd te zamen 
met het ingenieursbureau NUCON te 
Amsterdam en met volledige subsidie 
van het Ministerie van Economische 
Zaken. Doel hiervan is landelijk te 
komen tot programma's voor verschil
lende typen afschermingsberekeningen 
met moderne, gebruiksvriendelijke pro
grammatuur en gegevens gebaseerd op 
moderne gegevensbestanden. Kiertoe 
zijn allereerst de reeds aanwezige 
programma's vergeleken en op gebruiks
aspecten beoordeeld. Voorts is onder
zocht welke andere afschermingspro
gramma's internationaal aanwezig zijn 
en voor ons doel bruikbaar. Geconclu
deerd is, dat er behoefte is aan nauw
keurige transportprogramma'5 voor ge
combineerd neutronen- en gammatrans
port en aan een eenvoudiger programma 
dat geschikt is voor veelvuldig door
rekenen van massa-afschermingsproble
men. Voor deze laatste categorie wordt 
een nieuw programma ontwikkeld, geba
seerd op een combinatie van reeds 
bestaande programma's met aansluiting 
van een flexibel geometriepakket voor 
weergave van complexe geometrieen en 
belangrijke verbeteringen in de han
teerbaarheid van een dergelijk pro
gramma. 

Teneinde gebruik te kunnen maken van 
moderne gegevensbestanden worden 
programma's operationeel gewaakt om 
gegevens uit deze bestanden, met name 
wat betreft werkzame doorsneden voor 
gamma's en produktie van gamma's door 
neutronenvangstreacties, te kunnen 
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verwerken. Hierbij is aansluiting ge
zocht bij de procedures die al in 
gebruik waren voor neutronentransport
berekeningen. Het combineren met 
gammatransport vereist echter belang
rijke vernieuwingen, terwijl tegelijk 
aangesloten diende te worden op nieuwe 
vormen van basisgegevens-bestanden 
zoals JEF-1. Ook op het niveau van 
fijne-groep werkzame doorsneden zijn 
belangrijke uitbreidingen gereali
seerd. Verschillende van dergelijke 
bibliotheken zijn of worden geinstal-
leerd, alsmede bijbehorende manipu
latie- en verwerkingsprogramma's, die 
uiteindelijk aansluiting moeten geven 
op diverse categorieën neutronen- en 
gammatransportprogramma's. Hiermee 
kunnen dan ook opbouwfactoren voor 
gamma-afscherming worden berekend voor 
toepassing in afschermingsprogramma's 
gebaseerd op de puntkernmethode. 

Dl.4. Overige projecten 

Van het op verzoek van de Nuclear 
Energy Agency van de OECD door ons 
samengestelde benchmark-probleem voor 
ruisanalyses zijn ook door onszelf de 
opdrachten voor analyse van het sta
tionaire deel van de op magneetband 
beschikbaar gemaakte signalen uitge
werkt [D 18]. Door aanpassing van een 
autoregressief model aan de auto- en 
kruiscorrelatiefuncties van de ruis
signalen konden de overdrachtsfuncties 
tussen de signalen bepaald worden. Een 
zeer belangrijke parameter daarbij is 
de bemonsteringsfrequentie van de 
analoge signalen. Voor een betrouwbare 
weergave van de ruiskarakteristieken 
door een autoregressief model dient de 
bemonsteringsfrequentie veel groter te 
zijn dan op grond van de frequentie
band van het signaal verwacht wordt. 
Eveneens zijn resultaten ingezonden 
van een tweede benchmark-probleem. 
samengesteld door het ECN, waarin een 
duidelijke anomalie in een aantal sig
nalen afkomstig van een kerncentrale 
optrad. Verschillende methoden voor 
anomaliedetectie zijn hiervoor toege
past [D 16]. 

Van verscheidene andere instituten 
zijn bijdragen aar. het benchmark-
probleem ontvangen en geëvalueerd. De 
resultaten zijn gerapporteerd op een 
internationale conferentie, waar ge
concludeerd werd, dat voortzetting van 
de huige benchmarktest op basis van de 
tot nog toe opgedane ervaringen ge
wenst was. De uitvoering daarvan zal 
wederom door de projectgroep worden 
verzorgd. 

Nadat in 1986 was gerapporteerd aan 
het het Ministerie van VROM betref
fende berekeningen van de stralings-
belasting die personen oplopen bij in 
vivo bepaling van het cadmiumgehalte 
in de nier door middel van neutronen-
activering, is in het verslagjaar 
verdere aandacht gegeven aan dit type 
neutronentransportberekeningen. daar 
al eerder was geconstateerd, cat de 
convergentie in de berekening onbevre
digend was. Onderzoek heeft geleerd 
dat voor een voldoende convergentie 
een zeer fijne maasverdeling voor rep
resentatie van de geometrie moet 
worden toegepast. Hierdoor werd het 
praktisch onmogelijk de gehele geome
trie van de bestralingsfaciliteit in 
de berekening op te nemen. Een oplos
sing werd bereikt door in de twee
dimensionale geometrie slechts een 
beperkt deel van het systeem in radia
le richting mee te nemen onder invoe
ring van apart te berekenen reflectie-
coëfficiënten aan de nieuwe rand van 
dit systeem. De lange rekentijden cie 
hiermee nog steeds gemoeid zijn, maken 
veelvuldige ontwerpberekeningen met 
deze methode echter onmogelijk. 

Het onderzoek naar de gaskernreactcr 
[D 19], waaraan in vroegere jaren 
reeds gewerkt is, is door nieuwe ini
tiatieven va-i prof. Kistemaker en met 
steun van de Stichting Technische 
Wetenschappen weer ter hand genomen. 
Deze reactor bestaat uit een kern met 
splijtstof in gasvorm (UF^-CF,) tij 
zeer hoge temperatuur (tot ca 10.000 
K) die door comprimeren van de splijt
stof door magneetvelden en daarop vol
gend expanderen oscillerend bedreven 
kan worden, waarbij een deel van de 
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geproduceerde warmte rechtstreeks in 
elektriciteit omgezet kan worden. Voor 
een verdere studie van het dynamisch 
gedrag is de effectieve vermenigvuldi
gingsfactor en de generatietijd van de 
neutronen in verschillende fasen tij
dens het oscilleren als quasi-stati-
sche toestanden berekend. Vervolgens 
is met gebruik hiervan het verloop 
berekend van de neutronendichtheid 
gedurende een oscillatie, die beschre
ven wordt door een niet-lineaire ver
gelijking [D 13]. Vervolgens is daar
aan een thermodynamische berekening 
gekoppeld, waarmee de door het splijt-
stofgas verrichte arbeid kan worden 
vastgesteld (figuur D-2). Er kon ech
ter nog geen bevredigende gesloten 
thermodynamische cyclus worden ontwor
pen. 

D2. STRALINGSSCHADE IN MATERIALEN 

dr. D. Britton (research fellow TU 
Delft, vanaf 1-10-87) 

ir. K.R. Bijkerk* (vanaf I5-9-87) 
ir. H.A. Filius* 
dr. J.R. Heringa* 
T. Heyenga 
J. de Roode* 
K.J. Roos* 
drs. H. Schut 
dr. A. van Veen* (projectleider) 
K.T. Westerduin* 
M.R. Ypma* 

Het stralingsschadeonderzoek richt 
zich op de fundamentele aspecten van 
stralingsschade in materialen, zoals 
de eigenschappen van primaire bestra-
lingsprodukten (vacatures, 2elf-inter-
stitiëlen en geïmplanteerde atomen) en 
door straling gevormde gassen (H en 
He), hun onderlinge interactie en wis
selwerking met reeds in de materialen 
aanwezige defect-structuren (bij voor
beeld dislocaties), grensvlakken en 
vreemde atomen. 

De verkregen gegevens zijn van belang 
voor de beschrijving van de schade
processen in materialen, die bloot
staan aan extreme stralingsconditie.4-, 
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Fig. D-2 
(a) Verloop van het vermogen van een 

gaskem-reactor gedurende een 
pompcyclus; het gemiddelde ver
mogen bedraagt 500 HU en de 
pompfrequentie is 25 Hz. 
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met name wand- en constructiemateria-
len in fusiereactoren en splijtstof
fen, maar ook voor materialen die door 
middel van ionenbundels gemodificeerd 
worden of door ionensputtering worden 
verkregen voor toepassing op andere 
terreinen, bijvoorbeeld de halfgelei
dertechnologie . 

De gehanteerde experimentele analyse
technieken zijn heliumdesorptiespec-
trometrie (HDS). transmissie-elektro-
nenmicroscopie (TEM) en positron-anni-
hilatiemetingen, waarbij coroputer-
simulatieberekeningen dienen ter theo
retische ondersteuning. In 1987 werd 
daar een analysetechniek door middel 
van variabele energie positronen (VEP) 
aan toege\ >egd. 

In 1987 werd met het uitbrengen van 
een rapport, waarin verslag werd 
gedaan over de contractperiode, het EG 
stimuleringsn^ojekt CODEST STI-C75-J-C 
(CD) afgesloten. Een nieuw voorstel 
"Gas-Defect and Gas-interface Inter
actions in Ion-Beam and Plasma-
Processed Materials" werd bij de EG 
ingediend, waarbij het aantal samen
werkende laboratoria werd uitgebreid 
met laboratoria uit België (Univ. 
Hasselt) en Frankrijk (Nancy). Het 
verslagjaar was het eerste volle jaar 
waarin onderzoek werd verricht in het 
kader van het EG fusie-technologie 
programma (Task Mat. 20.2). 

D2.1. GASDESORPTIESPECTROMETRIE 

- Metalen 

Ter ondersteuning van het TEM-onder-
zoek aan heliumbellen in goud (D2.2) 
werd met HDS de initiële groei van 
heliumvacatureclusters bestudeerd. 
Ontgassing van kleine heliumbellen 
vindt plaats bij temperaturen duide
lijk onder het smeltpunt. Er werd nog 
geen uitsluitsel verkregen over het 
ontgassingsmechanisme: belciffusie of 
beldissociatie door heliumontgassing. 

Het thermische gedrag van heliumbellen 
(500 tot 3000 He bevattend) werd on
derzocht door gepreïmplanteerd argon 
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Fig. D-2 
(b) (p,V)- en (T,V)- diagram behorend 

bij de onder (a) beschreven 
pompcyclus. Gedurende de vrijwel 
adiabatische compressie loopt de 
druk op van 23 bar toe 74 bar en 
de temperatuur van 4000 K tot 6360 
K. bij de maximale compressie lo
pen ten gevolge van de vermogens-
excursie de druk en temperatuur op 
tot respectievelijk 78 bar en 6680 
K. Het oppervlak binnen de (p,V)-
lus is gelijk aan de energie die 
in principe direct in elektrische 
energie kan worden omgezet; de 
kringloop is echter nog niet 
gesloten. 
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als "marker" voor de bellen te gebrui
ken. Ofschoon de heliumdesorptie wijst 
op het slinken van de bellen door 
heliumdissociatie, geeft de gelijktij
dige desorptie van de "marker" (die 
geacht wordt niet te kunnen disso
ciëren) aan, dat de bel via diffusie 
het oppervlak bereikt. Nader TEM-
onderzoek moet uitsluitsel geven. 

In-situ gesputterde lagen Cu»„Zr41 
bleken een concentratie van 0.15£ ar
gon te bevatten. Dit argon, geïncor
poreerd tijdens het sputteren met 
argon, bleek voor een aanzienlijk deel 
vrij te komen bij de kristallisatie-
temperatuur (800 K) van de amorfe 
gesputterde laag. De rekristallisarie-
snelheid en activeringsenergie yoor 
rekristallisatie werden afgeleid uit 
de desorptie-resultaten : 

v =2xl05 exp(-l.?(eV)/kT) m/s 

De toegepaste methodiek was dezelfde 
als eerder toegepast voor argon ge
sputterde siliciumlagen. De gevonden 
argonconcentraties waren evenwel 10 a 
50 maal lager dan in Si. 

- Silicivua 

Een groot aantal experimenten werd 
gedaan waarbij defecten in silicium 
met helium bemonsterd werden. In 
figuur D-3 wordt hier eer. aantal voor
beelden van gegeven. 

Helium bleek een geschikte probe om 
het thermische gedrag van argonbellen 
in Si te onderzoeken. Helium kan zoals 
eerder toegepast voor voids keer op 
keer de argonbellen bemonsteren (ont-
gassingstemperatuur 850 K) zonder de 
argonbellen aan te tasten. De argon
bellen bleken pas bij een extreem hoge 
temperatuur (1^00 K) te verdwijnen. De 
heliumontgassing vanuit argonbellen 
vindt plaats bij een lagere tempera
tuur dan vanuit voids, hetgeen een 
aanwijzing betekent voor de hoge druk 
die in de argonbellen heerst. 

Er werd een begin gemaakt met onder
zoek naar schade-effecten veroorzaakt 
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Fig. D-3 
Helium-desorptiespectra verkregen na 
het injecteren van helium in silicium, 
dat bij een eerdere behandeling voor
zien was van a) geen defecten, b) 
defecten veroorzaakt door kleine aan
tallen argon-ionen, c)argon-bellen 
door hoge dosis argon implantatie plus 
warmtebehandeling, en d) microholten. 
Behalve in a) wordt er in alle geval
len desorptie gevonden karakteristiek 
voor de defecten die aanwezig zijn. 
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door waterstofimplantatie in silicium. 
Recent is gebleken dat bij waterstof-
passivering van elektrisch actieve 
defecten er een persneatiebarriëre voor 
het waterstof kan ontstaan door zeif-
trapping van waterstof nabij het 
oppervlak. De eerste heliumdesorptie-
experimenten die gedaan zijn wijzen 
inderdaad op schadevorming bij laag-
energetische Hj -ioneninjectie. 

- Waterstofdesorptie 

In het kader van het fusietechnologie-
programma is er veel inspanning gele
verd voor de aanpassing en uitbreiding 
van de apparatuur voor waterstofonder-
zoek en gasoppervlakte interacties. De 
auger analysator is voorzien van een 
besturingsunit, de quadrupoolspectro-
meter werd uitgerust met een piezo-
elektrisch aangedreven chopper voor 
fasegevoelige metingen aan desorberend 
waterstof (onderdrukking restontgas-
sing van de omgeving) en een in het 
vacuüm roterende waterstofpermeatiecel 
werd ontworpen en gebouwd. Renovatie 
van de experimenteerkamer en instal
latie van de meetopstelling was eind 
1987 nog niet afgerond. 

Belangrijke vorderingen werden gemaakt 
net het onderzoek naar de uitwisseling 
van waterstof met voids in elektronen-
straald wol^raam en neutronenbestraald 
molybdeen. Met name voor het molybdeen 
monster werden gecalibreerde desorp-
tiemetingen gedaan aan de deuterium 
evenwichtsconcentratie in de void bij 
bestraling met deuterium ionen. Afhan
kelijk van dosistempo en injectietem-
peratuur werden hoeveelheden gemeten 
overeenkomend met deuteriumdrukken van 
de orde 3~5 GPa. Isotoopexperimenten 
met waterstof en deuterium laten een 
sterke onderlinge uitwisseling zien in 
de voids. 

D2.2. TRANSMISSIE-ELEKTRONEN 
MICROSCOPIE 

Voor heliumbellen in goud werd tijdens 
een warmtebehandeling waargenomen dat 
de bellensamenklonteren en daarna bij 
een hogere temperatuur (1100 a 1200 K) 
door heliumontgassing inkrimpen en 
plotseling verdwijnen. Hoewel vermoed 
werd dat een dergelijk proces kon 
plaatsvinden, vormen de microscoop-
opnamen in figuur D-4 het eerste dui
delijke bewijs voor "bubble-shrinkage" 
De bellen met een diameter van circa 
10 nm bleken nagenoeg niet te diffun
deren . 

Het rekristallisatiegedrag van zuur
stof geïmplanteerd silicium en van 
gesputterde siliciumfilms werd gevolgd 
tijdens in situ uitgloeien in de elek
tronenmicroscoop. De gemeten rekris-
tallisatiesnelheid bleek goed overeen 
te komen met hetgeen eerder afgeleid 
was uit desorptie-experimenten. Tevens 
kon vastgesteld worden dat een deel 
van het edelgas (aanwezig in bellen in 
de amorfe laag) voor het rekristalli-
satiefront uit geduwd wordt. 

D2.3. POSITRONANNIHILATIE 

Positron-levensduurmetingen 

Metingen aan foto-katalyse poeders 
(Stralingschemie) bestaande uit zeer 
kleine (100 nn) Ti02-deeltjes gaven 
duidelijke verschillen te zien tussen 
poeders voorzien van een kleine hoe
veelheid platina en die zonder platina 
voorzover het de vorming van pcsitro-
nium betreft. De partiële bedekking 
met platina lijkt de elektronische 
eigenschappen van het deeltjesopper
vlak zodanig te veranderen dat posi-
tronium formatie onderdrukt wordt. 

In Ge.it zijn wolfraam- en silicium-
kristallen bestraald met MeV elektro
nen ten behoeve van waterstofdeco
ratie-experimenten van de iricroholten 
gevormd in deze materialen. Aan het 
wolfraam wtarin na uitgloeien op een 
temperatuur van 900 K (overeenkomend 
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net 30% positronenvangst) een void-
concentratie van circa 2 appm vastge
steld werd zijn bij het ECN (positron-
groep) met succes twee-dimensionale 
hoekcorrelatiemetingen verricht waar
uit de elektronenimpulsie verdeling 
van elektronen aan de inwendige opper
vlakken van de voids afgeleid kon 
worden. 

Variabele Energie Positronen bundel 
(VEP) 

Nadat in maart 1987 de 25 mCi 22Na-
pos it ronenbron was geïnstalleerd werd 
kort daarna de eerste positronenbunöel 
verkregen met conform de verwachting 
een intensiteit van ongeveer 10s e 
per seconde met een energie instelbaar 
tussen 5 eV en 30 keV. Het maken van 
besturings- en analyse programmatuur 
en de "fine-tuning" van het bundelsys
teem heeft geduurd tot het einde van 
het jaar. In december werd een aanvang 
gemaakt met metingen aan gelaagae 
structuren. Een voorbeeld van een 
positron Doppler-verbredingsmeting aan 
een begraven SiOj-laag in silicium 
wordt gegeven in figuur D-5. 

D2.3. MODELBEREKENINGEN 

Defecten in molyböeen, goud en nikkel 
zijn gesimuleerd op atomistische 
schaal. 1?oor goud werden formatie-, 
dissociatie- en migratie-energieën be
paald van heliumvacaturecomplexen en 
van de primaire defecten. Berekeningen 
aan dislocatieringen in molybdeen wer
den voortgezet. Een interessant 
resultaat hiervan wordt getoond in 
figuur D-6. 

& & " 

1 .# 

A-\ ,40nm. 

Plaatsing van een edelgasatoom (ai-gon) 
aan de periferie van de loop leidde 
tot zodanige atoom-verplaatsingen dat 
de loop met een extra molybdeen-atoom 
werd uitgebreid en het argon de vrij
komende substitutionele plaats innam. 
Soortgelijk gedrag werd ook waarge
nomen wanneer een of meerdere helium-
atomen aan de loop gebonden werden. 
Deze resultaten geven een duidelijk 
beeld van hoe belvorming bij een loop 
begint. 

fig. D-* 
Twee opnamen gemaakt net een 
elektronen microscoop van heliumbellen 
in goud. Eenzelfde gebied in het goud-
folie is gefotografeerd na uitgloeien 
op 1150K (a) en 1200K (b). Bellen die 
door "shrinkage" verdwenen zijn in 
(b), zijn in (a) met pijlen 
aangegeven. Met een sterretje zijn de 
bellen aangegeven die ontstaan zijn 
door samenklonteren. 
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Er is gewerkt aan het zodanig aanpas
sen van de programmatuur dat ook 
defecten in covalente verbindingen 
{Si, grafiet) beschreven kunnen worden 
(uitbreiding met 3~deeltjes inter
acties) . 

Diffusie- en rate-vergelijkingen zijn 
numeriek opgelost voor een aantal 
defect-herstelprocessen zoals: 
- vacature-migratie en clustering in 
wolfraam en nikkel. 

- vacature-migratie in molybdeen in de 
aanwezigheid van waterstof. 

- ontgassing van waterstof uit micro
hol ten in wolfraam. 

D2.5. TOEPASSINGEN EN SAMENWERKINGS
PROJECTEN 

Voor dr. H. van Daal (TUE) werd de 
ontgassing van waterstof uit met 
Chemical Vapor Deposition gedeponeerde 
amorfe siliciumlagen gemeten. 
Voor FCM (metaalkunde; prof.dr.ir. A. 
van den Beukei) werden positron-
levensduurmetingen gedaan aan orde
ningseffecten in metallische glazen. 
Met dr.ir.G. van der Kolk (Philips 
Nat. Lab) werden argon-desorptie/ 
kristallisatie metingen gedaan aan 
gesputterd Cu,0 Zr4 0. 

Andere samenwerkingsprojecten betrof
fen: Heliumdesorptie (Scheikundige 
Technologie en Materiaalkunde. Van den 
Beukei en Buters); Positronbundels 
(Brookhaven Lab; K.G. Lynn en B. Niei
sen); TEM (Harwell Lab; J.H. Evans); 
Berekeningen (RUG; J.Th.M. de Hosson, 
D.O. Boerma, W. Seghet); PA (üniv. 
Gent; D.Segers ECN; P.A. Mijnarends, 
G.J. Rozing); Helium in metalen (Riso 
lab; B. Singh, EIR Zwitserland; M. 
Victoria). 
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Fig. D-5 
De Doppler-verbredingsparameter uit
gezet tegen de energie van positronen 
die geïnjecteerd zijn met de VEP in 
een silicium/afer waarin op een diepte 
van 200 tot 500 nm een si^icumdioxide 
laag is gevormd door ionen-implantatie 
en een warmtebehandeling (Philips 
Hat.Lab). 
De twee inwendige grensvlakken wordun 
waargenomen bij positronenergieen van 
respectievelijk 5 en 8 keV. 
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D3. STRALINGSHYGIËNE EN DOSIMETRIE 

dr. A. .J.J. Bos (projectleider) 
ir. J. B. Dielhof 
dr. ir. . J.E. Hoogenboom* 
dr. C. E. Rasmussen 
ir. W. . de Vries 

Evenals in het voorgaande verslagjaar 
was de onderzoeksinspanning gericht op 
onderbouwend onderzoek ten behoeve van 
thermoluminescentiedosiinetrie (TLD). 
De aandachtsvelden betroffen analyse 
van de factoren die de calibratie 
beïnvloeden van de parameters die de 
kinetiek van het TL-proces beheersen 
en onderzoek van de toepassingsmoge
lijkheden van TL-materialen in de 
neutronendosimetrie van gemengde 
gamma-neutronen stralingsvelden. 

D3.1. DOSIMETRIE 

In het verslagjaar is aan de TL-uit-
leesapparatuur een aantal belangrijke 
verbeteringen aangebracht. De bestu-
rmgsprogrammatuur is zodanig aange-
ast dat nu ook de TL-responsie bij 
zeer lage (0,2 K/s) opwarmtempo's kan 
worden gemeten. Door inbouw van een 
16-bits ADC geschiedt de registratie 
van de temperatuur nu tot op 0,1 K 
(was 2 K). Het raeettijdstip is ver
plaatst naar halverwege een meet-
cyclus ('midden in een kanaal'). 
Bovendien is er op softwarematige 
manier gecorrigeerd voor de niet-
lineariteit van de thermokoppelspan
ning met de temperatuur. De biblio
theek van opwarmschema's is in een van 
het programma onafhankelijke EPROM 
gezet, waarmee wijzigingen en uitbrei
dingen gemakkelijk kunnen worden gere
aliseerd. De bibliotheek is uitgebreid 
met een hyperbolisch opwarmschema. De 
wijzigingen in de hardware vereisten 
ingrijpende (on tijdrovende) aanpas
singen in de software die geheel in 
assembler is geschreven. Van de gele
genheid is gebruik gemaakt o:n de pro
grammatuur gebruikersvriendelijker te 
maken. Een oude hoogspanningsvoeding 
is vervangen door een zei fbouwvoeding 
waarmee de HV reproduceerbaar kan wor
den ingesteld. Hiermee worden ook 
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Fig. D-6 
Zijaanzicht van een 1/2 a<lll> dis-
locatiering in molybdeen. (Er is als 
het ware een "dubbeltje" bestaande uit 
3 atoomlagen, op zijn kant, tussen de 
andere lagen geschoven.) Het in
gebrachte edelgasatoom (o) is op een 
roosterplaats gaan zitten en het daar
door weggeduwde metaalatoom is in het 
verlengde van het onderste extra vlak 
gaan zitten (X). Het netto-effect is 
dat de ring groter is geworden. 
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metingen in het hoge dosisbereik moge
lijk. De documentatie van de modifica
ties is vastgelegd in een IRI-rapport 
[D 29]. 

De quench-oven, waarvan de aankoop in 
het vorige verslagjaar was voorbereid. 
is aangekocht. De oven blijkt aan z'n 
specificaties te voldoen. De repro
duceerbaarheid van de metingen is door 
gebruik van de oven aanzienlijk toege
nomen. Er is een begin gemaakt met een 
studie naar de invloed van de afkoel-
snelheid na de uitgloeiprocedure op de 
TL-responsie. 

Het onderzoek near de gevoeligheid van 
TL-materialen voor snelle neutronen is 
voortgezet aan drie verschillende CaF2 
materialen. De responsie is gemeten 
bij omringing in drie verschillende 
materialen en bij drie verschillende 
neutronenergieën (0.5, 5,3 en 14,8 
MeV). Teflon als omringingsmateriaal 
bleek de intrinsieke responsie het 
minst te beïnvloeden. In het algemeen 
neemt de TL-responsie toe met toene
mende neutronenergie. Dit blijkt niet 
alleen een gevolg te zijn van de 
grotere relatieve gevoeligheid maar 
ook van een toenemende absolute effi
ciëntie. Opvallend resultaat was de 
zeer kleine gevoeligheid van CaF,:Mn 
(handelsnaam TLD-400) onder alle ex
perimentele omstandigheden. Deze 
eigenschap masJit dit TL-materiaal ges
chikt om de T-component in een gemengd 
(n/T)-stralingsveld te meten. De 
resultaten van het onderzoek zijn 
gepresenteerd op het óde neutronen-
dosimetrie Symposium in Neuherberg, 
Duitsland [D 30]. 

Onderzoek van theoretische o&r:5 is 
verricht aan de vorm van de gloeicurve 
bij lineaire en hyperbolische opwar
ming [D 28]. Hieruit is gebleken dat 
bij lineaire opwarming de fysische pa
rameters (activeringenergie en sprong-
frequentie) op een ingewikkelde manier 
samenhangen met de vorm van ce gloei-
piek (TL-responsie als functie van de 
temperatuur). Bij hyperbolische opwar
ming, waarbij de temperatuur T in de 
tijd t verloopt volgens: 

l/T = l/T, - bt, met b een constante. 
ontstaat er een eenvoudig verband tus
sen de fysische parameters en de 
piekvorm. Van deze eigenschap kan bij 
de analyse van de gloeicurve handig 
worden gebruik gemaakt. 

De gloeicurve-analyseprogrammatuur is 
uitgebreid met de mogelijkheid van het 
bepalen van de orde van de kinetiek 
door gebruik te maken van de asym
metrie var de gloeipiek. Het analyse-
programma is getest door analyse van 
zowel een gloeicurve afkomstig van 
LiF:Mg,Ti (TLD-100) na bestraling met 
gammastraling als v'an een helium-
desorptiespectrum van een monster 
bestraald met He-ionen. Bij TLD-100 
stemmen de gevonden fysische para
meters goed overeen met de litera
tuurwaarden. De fitparameters gevonden 
uit het desorptiespectrum vertonen 
verschillen met langs andere weg ge
vonden waarden. De fysische en wiskun
dige achtergrond waarop het computer
programma berust en een demonstratie 
van de werking van het programma zijn 
beschreven in een artikel (in concept 
gereed gekomen) dat aangeboden zal 
worden aan Journal of Applied Physics. 

Studie van het TL-roechanisme is ver
richt aan LiF:Mg,Ti (TLD-100). Dit 
materiaal geldt als referentiemateri
aal. De activeringsenergie en sprong-
frequentie zijn bepaald door middel 
van gloeicurve-analyse figuur D-7 en 
door variatie van het opwarmtempo. Er 
is een duidelijk verschil in de para-
me terwa&rden gevonden bij lage en hoge 
opwarmtempo's. Dit effect wordt waar
schijnlijk veroorzaakt door een bij 
hogere opwarmtempo's ontstane tempera
tuur 'achterstand' in het kristal ten 
opzichte van de plaats waar de tempe
ratuur wordt gemeten. Bij lagere op-
warmtempo's stemmen de parameterwaar
den, gemeten volgens beide methoden, 
onderling overeen en bovendien is er 
overeenstemming met de literstuurwaar-
den. Een gemeten, kleine maar signifi
cante afhankelijkheid van de active
ringsenergie met het (lage) opwarm
tempo is nog onbegrepen en vormt punt 
van verder onderzoek. 
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Een vergelijkend onderzoek is verricht 
naar de vorm van de gloeicurve. de 
gevoeligheid, detect.iegrens en batch-
homogeniteit van een zevental ver
schillende, commercieel verkrijgbare 
TL-materialen bij gammabestraling. Eèn 
van de materialen betrof een nieuw 
Chinees TL-materiaal. De gevoeligheid 
van dit materiaal bleek ongeveer 30 
keer 20 groot als die van TLD-100. Dit 
is in overeenstemming met de claim van 
de fabrikant. De detectiegrens is ech
ter hoger dan opgegeven. De repro
duceerbaarheid blijkt afhankelijk van 
zowel de uitgloeiprocedure als het 
opwarmschema tijdens het uitlezen. 

Min of meer bij toeval is ontdekt dat 
dunne Al, 0,-films (0,2 urn) op een 
SiO, -substraat na een uitgloeiproce
dure en bestraling met een hoge dosis 
gammastraling een TL-responsie verto
nen. De films worden gebruikt als op
tische geleiders. Er lijkt een verband 
te bestaan tussen de (gewenste maar 
onbegrepen) afname in de optische dem
ping en de toename in de TL-responsie. 
Dit opent perspectieven voor niet eer
der uitgevoerd onderzoek aan dunne 
films met thermoluminescentiespectro-
metrie. In samenwerking met project
groep D2 en de het laboratorium voor 
TTT (Faculteit der Elektrotechniek) 
zal worden gekeken naar een gezamen
lijke aanpak met behulp van verschil
lende onderzoektechnieken. 

D3.2. DIVERSEN 

In opdracht van een fabrikant zijn een 
vijftal *"Sr-irradiators (bestralings
toestel dat een TLD een in te stellen 
betadosis geeft) gecalibreerd. Per 
irradiator zijn 55 meetcycli (test- en 
calibratie-bestraling plus uitlezing) 
uitgevoerd. De calibratiefactor kon 
tot op 42 (of beter) 

31]. 
worden bepaald [D 

Ten behoeve van het ócsimetriecentrum 
Amsterdam zijn TL-dosismeters be
straald met fotonen van verschillende 
energie en met beta's. De metingen 
zijn herhaald en bleken redelijk te 
reproduceren. 

300 400 500 6O0 

Temperoture (K) 

Fig. D-7 
Gloeicurve van TLD-100 na bestraling 
met UU mGy MCo-gammas tra ling. Naast 
de gemeten curve zijn vier aangepaste 
eerste-orde gloeipieken te zien. de 
dikke lijn is een superpositie van de 
vier pieken 
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In samenwerking met de de afdeling 
Medische Fysica van het ziekenhuis 
Leyenburg werd een onderzoek verricht 
naar dosisverdelingen in het hoofd-
halsgebied bij bestralingen met hoog-
energetische fotonen. De werkzaamheden 
zijn verricht door HTS-stagiairs. Er 
bleek een goede overeenstemming tussen 
de diepte-dosiscurve gemeten met TLD 
en met behulp van een ionisatiekamer. 
TLD's lijken de enige aangewezen weg 
om dosisverdelingen te bepalen in 

gebieden met een grillige geometrie. 

Ten behoeve van een gammabestraling-
faciliteit in het bassin van de HOR 
zijn dosismetingen verricht met behulp 
van TL- en Fricke-dosimetrie. Aanlei
ding was een verschil tussen eerder 
met TLD gemeten waarden en berekenin
gen van projectgroep Dl [D 20], De 
resultaten van beide methoden waren in 
overeenstemming, zodat de discrepantie 
tussen meting en berekening blijft 
bestaan [D 32]. 
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«. RADIOCHEMIE 

al. ONDERWIJS IN RELATIE TOT DE 
TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 

In het verslagjaar werden ten gevolge 
van het vacante ordinariaat Radio
chemie (gecombineerde benoeming IRI-
TU-Delft) geen colleges "Kernchemie" 
en "Kerntechnologie" gegeven. De in
middels ver voortgeschreden wervings-
en selectieprocedure voor de nieuwe 
ordinarius moest in verband met de 
organisatorische inpassing van het IRI 
bij de TU Delft voor onbepaalde tijd 
worden opgeschort. 

Naast de diverse projecten ten behoeve 
van of in samenwerking met de TU Delft 
(zie wetenschappelijk verslag van de 
afdeling Radiochemie), was de afdeling 
Radiochemie op diverse wijzen bij het 
onderwijs van de TU Delft betrokken. 
Dit gold niet alleen voor het onder
wijs van de faculteit der Scheikundige 
Technologie en Materiaalkunde (STM), 
maar ook voor dat van de de faculteit 
der Werktuigbouwkunde en Maritieme 
Techniek (WMT), en de faculteit der 
Technische Natuurkunde (TN). 

Ten behoeve van nuldejaarsstudenten 
van de faculteit STM werd op 17 au
gustus een aantal voordrachten en 
projectdemonstraties verzorgd. Een 
twaalftal eerstejaarsstudenten van 
dezelfde faculteit bezocht het IRI op 
26 maart in het kader van het vak 
"Chemie, Maatschappij, en Bedrijfs-
oriëntatie", waarbij het onderwerp 
"Radioactief afval" centraal stond. 
Voorts werd op 12 mei een bijdrage 
geleverd aan de voorlichtingsmiddag 
over afstudeeronderwerpen binnen de 
faculteit STM. 

De afdeling was betrokken bij afstu
deeronderwerpen, scripties en research 
practica van diverse studenten van de 
TU Delft. Assistentie en/of leiding 
werd gegeven aan de studenten B.J. 
Buckers [a 1], H.J. Glass, G.S. Ramdi-
hal [a 5], G. Waslander [a 10] van de 
faculteit STM en de studenten W.H.R. 
van Gerwen, W.C. van der Lans, F.J.E. 

Veldhuizen, A.F.M. Paijens [o 2] van 
de faculteit WMT; voor een nadere 
detaillering van de onderwerpen wordt 
verwezen naar het wetenschappelijk 
verslag van de afdeling Radiochemie. 

Voorts was de afdeling betrokken bij 
onderzoek van promovendi van de TU 
Delft. Assistentie werd gegeven aan 
ir. L.D.M, van den Brekel [X 1], vak
groep Apparatenbouw, Koudetechniek en 
Klimaatregeling van de faculteit WMT, 
ir. P.W.M. Rutten, vakgroep Chemische 
Technologie van de faculteit STM, en 
ir. G.M.R. du Cauze de NazeiIe van de 
faculteit TN; ook hier zij voor een 
nadere detaillering verwezen naar het 
wetenschappelijk verslag van de afde
ling Radiochemie. 

Ir. Z. Kolar had zitting in de com
missie ingenieursexamen van C.F. van 
Mill en A.F.M. Paijens van de facul
teit WMT op respectievelijk 13 maart 
en 12 oktober. 

o2. ONDERWIJS IN RELATIE TOT DE 
TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 

prof.dr.ir. J.J.M, de Goeij 

Het college "Radioisotopentechniek" 
(nummer studiegids TU Eindhoven 6Z090) 
Deel I in het wintertrimester 1986/ 
1987 en Deel II in het lentetrimester 
1987 werd gevolgd door vijf respectie
velijk twaalf studenten, afkomstig van 
de faculteiten der Scheikundige Tech
nologie en der Technische Natuurkunde. 
In het kader van het college werd een 
excursie verzorgd naar een nucleair 
geneeskundig laboratorium en een naar 
een industrieel laboratorium. Het col
lege "Radioisotopentechniek" Deel I in 
het wintertrimester 1987/1988 werd 
gevolgd door negen studenten. In het 
verslagjaar legden zes studenten ten
tamen af. 

Bij onderwijs en onderzoek van ver
schillende vakgroepen van de facultei
ten der Scheikundige Technologie, der 
Technische Natuurkunde en der Elektro-
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techniek werd assistentie en/of bege
leiding gegeven op het gebied van toe
passingen en/of produktie van radionu
clide^ alsmede op aanverwante gebie
den [A 7. A 39, A h6~\. Dit omvatte in 
totaal een elftal stageopdrachten, af
studeeronderwerpen , promotieonderzoe
ken en andere projecten. 

Ook in het verslagjaar werd veel aan
dacht besteed aan instructie en weten
schappelijke begeleiding in het kader 
van CYGNE, dat tot doel heeft het 
leveren van radiofarmaca op basis van 
kortlevende radionuclides zoals 1 2 , I , 
,lKr-»amKr en «'Y-'^Sr [A 45, A 8. A 
9]-

Zitting werd genomen in een beoorde-
lings- en een promotiecommissie. Voor 
de faculteit der Technische Natuurkun
de werd op 26 november het faculteits-
colloquium over het onderwerp "neutro-
nenactiveringsanalyse" verzorgd. In 
het kader van een IAEA Consultant's 
Meeting, gehouden van 21-24 september 
te Garching (nabij München), BRD, wer
den twee voordrachten gehouden: 1. de 
toepassing van radiotracers in techno
logisch onderzoek en in de industrie; 
2. training in de radiochemie in 
Nederland. 

a3- ONDERWIJS IN RELATIE TOT DE 
RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT 

prof.dr,ir. M. de Bruin 

In het college "radionuclidetechnie-
ken" stonden ook dit najaar de risico
aspecten van het gebruik van radio-
nucliden en mogelijkheden tot het 
beperken van deze risico's centraal. 
Daarnaast zijn onder meer besproken 
het maken van gemerkte verbindingen en 
het begrip risico in het algemeen. 

Het cursorisch onderwijs in het werken 
met radionuclides verzorgd door mede
werkers van de werkgroep Radionuclide-
technieken, werd gevolgd door ca. 100 
deelnemers. In het verslagjaar werden 
dere een- en tweeweekse cursussen mi
nisterieel erkend als stralingsveilig-

heidscursussen op respectievelijk ni
veau 5B en 4B. In het kader van deze 
cursussen brachten ruim 50 studenten 
een bezoek aan het IRI. 

Vier studenten voerden, als onderdeel 
van hun doctoraalstudie, delen van 
diverse onderzoeken uit. Dit resul
teerde onder meer in het ontwerp en de 
bouw van een prototype van een "intel
ligente dosiscalibrator" voor zieken
huizen. Overleg werd gestart inzake 
seriefabrikage van dit apparaat met 
een fabrikant van nucleair-medische 
apparatuur. 

ak. ONDERWIJS IN RELATIE TOT DE 
RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN 

dr. C.J.A. van den Hamer 

Als docent bij de vakgroep Medische 
Biochemie van de faculteit der Genees
kunde te RU Leiden werd een bijdrage 
geleverd aan het opstellen van pro
gramma's van het afstudeerjaar. 

B. STRALINGSCHEHIE 

Het college Stralingschemie van prof. 
dr. A. Hummel aan de RU Leiden werd in 
het verslagjaar niet gegeven; het col
lege is in het voorjaarssemester van 
de cursus 1987-'88 gepland. 

De promotie van ir. D. van Lith op het 
onderwerp "Electron migration in hy-
drated biopolymers following pulsed 
irradiation at low temperature" vond 
plaats aan de RU Leiden, waarbij prof. 
dr. A. Hummel als promotor optrad. 

Drs. H.J.W. Spoelder promoveerde aan 
de VUA op het onderwerp "Time resolved 
spectral analysis of nucleic acid 
model systems after hydrated electron 
attack: theory and practice" met prof, 
dr. H. Loman en dr. J.B. Verberne als 
promotoren. Het experimentele werk 
voor dit proefschrift is grotendeels 
op het IRI verricht. 

Drs. E.M. Osselton promoveerde aan de 
RU Leiden op het onderwerp "The Meta-
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Photocycloaddition of Arenes to Alk
enes: Mechanistic Aspects", waarbij 
prof.dr. J. Cornelisse optrad als pro
motor. Voor een onderdeel van dit on
derzoek werd van de bestralingsfaci
liteiten van de afdeling gebruik ge
maakt. 

Een aantal promovendi (9) en studenten 
van verschillende universiteiten waren 
betrokken bij het onderzoek van de 
vakgroep/afdeling en maakte gebruik 
van onze faciliteiten (zie wetenschap
pelijk verslag). 

T. STRALINGSFYSICA 

Door prof.dr. J.J. van Loef werd aan 
de faculteit Technische Natuurkunde 
van de TU Delft een college neutronen-
en stralingsfysica gegeven van twee 
uur per week. In dit vak legden tien 
studenten tentamen af voor het 
ingenieursexamen. Twaalf studenten, 
van wie acht in het kader van de twee-
fasenstructuur, verrichtten onderzoek 
in de eindfase van hun studie in de 
afdeling Stralingsfysica. Eén student 
studeerde in de afgelopen periode af. 

Door dr.ir. J.B. van Tricht werd twee
maal het onderdeel Statistiek verzorgd 
behorende bij de cursus Stralings
bescherming, deskundigheidsniveau 3 
(C-cursus) van het IRI. 

Ten behoeve van de zomerschool "Neu
tron and Nuclear Physics" (van 19 - 28 
oktober 1987) in Varna, Bulgarije en 
georganiseerd door de Universiteit van 
Sofia werd op uitnodiging door dr. 
M.Th. Rekveldt een bijdrage geleverd 
over onderzoek met behulp van de neu-
tronen-depolarisatiemethode [T 5]-

6. REACTORFYSICA 

Door leden van de afdeling en de 
gelijknamige vakgroep van de TU Delft 
werden de volgende colleges verzorgd 
(tussen haakjes de collegecode van de 
TU Delft en het aantal afgelegde ten
tamens): 

prof.dr.ir. H. van Dam: 
-Elektriciteit (c3. 298) 
-Afscherming van stralingsbronnen 

<c39, 5) 
dr.ir. J.E. Hoogenboom: 
-Reactorkunde (c27,10) 

Voorts legden 6 studenten tentamen af 
in het vak Reactorkunde b.o. dat in 
het vorige verslagjaar werd gedoceerd. 
Het practicum Reactorfysische Metingen 
onder leiding van dr.ir. J.E. Hoogen
boom werd door 16 studenten gevolgd. 
Vier studenten studeerden af als na
tuurkundig ingenieur na hun afstudeer
werk bij de groep te hebben verricht. 

Aan het einde van het verslagjaar 
namen zeven studenten deel aan het 
onderzoek in de groep. Er werd in 19Ö7 
gastvrijheid verleend aan drie sta
giairs van het MBO, aan èèn stagiair 
van het HBO en aan één student van het 
Institut Teknologi Bandung in Indone
sië. 

Door prof. H. van Dam werden voor
drachten gehouden over kernenergie in 
het kader van de cursus Stralings
bescherming (niveau 3) van het IRS te 
Leiden en een post-academische cursus 
van de Faculteit der Diergeneeskunde 
van de RUU. Voorts had hij zitting in 
de promotiecommissies van ir. W.Th.M. 
Buters (TU Delft, 19 maart), ir. J. de 
Vries (TU Delft, 3 nov.) en mevr. W. 
Klein (TU Eindhoven, 4 dec). 

Prof.dr.ir. H. van Dam en dr.ir. J.E. 
Hoogenboom organiseerden een post
academische cursus in de kernreactor-
kunde, die te zamen met een drietal 
externe docenten gegeven werd in het 
IRI in de maanden september t/m decem
ber. Aan deze cursus werd deelgenomen 
door 19 cursisten, waarvan 13 afkom
stig van niet universitaire instel
lingen (ECN, PZEM, KEMA, EZ en GKN). 

Dr. A. van Veen had zitting in de 
promotiecommissies van W.Th.M. Buters 
(TU Delft, 19 maart) en J. de Vries 
(TU Delft, 3 nov.) 
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e. CURSORISCH ONDERWIJS 

Secretaresses: mw. R.L. Baarslag 
mw. I.A.G.M. Broekhans 

dr. A.J.J. Bos 
ir. G. Brouwer 
C.C. Frietman 
ir. J.B. Dielhof 
ing. F.A. Garritsen 
W. den Hollander 
dr.ir. J.E. Hoogenboom 
A. van der Kooy 
BW. K.N. Liem 
R.W. Oldenhcf 
dr. C E . Rasmussen 
R.T.M, van Soldt 
dr.ir. J.B. van Tricht 
ir. W. de Vries 
dr. J. Weber 

De werkgroep verzorgt cursussen op een 
aantal terreinen waarop het instituut 
over specifieke kennis en ervaring be
schikt, met name stralingsbescherming, 
radiochemie en reactorkunde. De cur
sussen worden in het algemeen in het 
instituut zelf samengesteld, in som
mige gevallen in overleg met andere 
instellingen. 

De cursussen die in het afgelopen jaar 
zijn gegeven wijken weinig af van die 
in voorgaande jaren. Toch zijn er wel 
nieuwe ontwikkelingen te noemen. 

Vanaf dit verslagjaar valt ook de 
coördinatie en organisatie van de in
troductiecursus voor nieuwe IRI-
medewerkers en gasten onder de 
werkgroep. Deze cursus wordt om de 
twee maanden gegeven. 

De nog nieuwe introductiecursus voor 
medewerkers en studenten van de RU 
Leiden werd negen keer gegeven. Bij 
deze cursus wordt geassisteerd door 
Leidse medewerkers en na afloop wordt 
een toets in Leiden afgenomen. Uit de 
regelmatige evaluatie blijkt dat het 
gegeven onderwijs door cursisten goed 
gewaardeerd wordt. Er werden eerste 
besprekingen gevoerd om deze cursus 
enigszins te wijzigen, zodat een 

officiële erkenning voor deskun-
digheidsniveau 5B Stralingsbescherming 
kan worden verkregen. 

Ook met de Rijksuniversiteit Limburg 
zijn besprekingen gehouden om tot een
zelfde cursus te komen op 5B~niveau. 
Uit deze wensen is het voornemen 
geboren om voor het IRI een officiële 
5B-erkenning aan te vragen, naast de 
reeds bestaande erkenning voor een 
cursus stralingsbescherming niveau 3* 

De basiscursus voor studenten Gezond
heidswetenschappen van de RU Leiden is 
eveneens in Maastricht bekend. Aan een 
verzoek van de RU Limburg om in febru
ari enige colleges te geven en een 
toetsing op te stellen voor hun afde
ling Gezondheidswetenschappen werd 
gehoor gegeven. 

Op het gebied van de radiofarmacie 
deden zich nieuwe ontwikkelingen voor. 
Naast de presentatie van een paper, 
getiteld "Current trends in the train
ing and education of Pharmacists in 
Radiopharmacy" op het Third European 
Symposium on Radiopharmacy and Radio
pharmaceuticals in Helsingor door F.A. 
Garritsen en dr. P.H. Cox van het 
Rotterdamsch Radio Therapeutisch In
stituut werd ook een sondering gedaan 
naar de behoefte aan een internatio
nale cursus "Radiopharmacy" op post
doctoraal niveau in Europees verband. 
Deze cursus, die kostendekkend zal 
moeten zijn, zal voornamelijk op het 
IRI worden gegeven en mogelijk in 1990 
van start gaan. 

Bij het reactorfysisch meetpracticum 
kan opgemerkt worden dat het aantal 
uitgevoerde experimenten dit jaar 
duidelijk groter was dan in 1986 (55 
tegen 35). hoewel het aantal studenten 
vrijwel gelijk bleef (16 tegen 15 in 
1986). 

Voor een overzicht van alle gegeven 
cursussen, betrokken instellingen, 
aantallen cursisten en personele inzet 
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wordt verwezen naar het overzicht in ming niveau 3 (de C-cursus) zijn op-
het hoofdstuk Sanenwerking. De resul- genomen in tabel 3. 
taten van de cursus Straüngsbescher-

Tabel 3- Overzicht van de deelnemers aan de IRI-cursus Stralingsbescherming en 
de C-examens in het verslagjaar 1987 

herkomst opleidingsniveau 

totaal IRI deeln.inst. overigen acad. stud, hbo/hts overigen 

cursus 
1987 I 25 3 12 10 10 8 7 

C-examen 

ll-5-'87 
Geslaagd : 

31 
23 

5 15 11 
5 

12 
11 

10 
9 

9 
3 

herkomst op: opleidingsniveau 

totaal IRI overigen acad. stud, hbo/hts overigen 

cursus 
1987 II 25 22 11 8 

C-examen 

H»-12-'87 29 
Geslaagd : 16 3 

25 
13 

12 
10 

6 
4 

11 
2 
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G. ALGEMENE DIENST 

Beheerder : drs. J. Boersma 
Interim Manager: ir. J.J.N. Geenen 

(vanaf l-9-*87) 
Bedrijfsing. : ir. T.K. Tio 
Secretaresse : mw. E.D.N. Blomoaart 

Gl. HOGER ONDERWIJS REACTOR (HOR) 

ir. J.W. de Vries 

Gl.l Bedrijfsvoering 

In 1987 is de HOR in hoofdzaak volgens 
het gebruikelijke schema van 100 uur 
per week continu bedreven op een ver
mogen van 2 MW. De 2 MW-benuttings-
graad bedraagt 70,4% (zie tabel 4). 
Het verlies aan bedrijfsuren ten ge
volge van niet-geplande bedrijfsonder-
brekingen bleef beperkt tot 0,9%- De 
beschikbaarheid bedroeg ca. 99% van de 
geplande bedrijfstijd. In 45 bedrijfs-
weken werd een energie van ca. 344,2 
MWd vrijgemaakt, overeenkomend met een 
splijtstofverbruik van ca. 434 gram 
,,fU. Er vond drie maal een splijt-
stofwisselstop plaats, waarbij de 
reactorkern werd herladen voor een 
nieuwe bedrij fscyclus. 

G1.2 Onderhoud, modificaties en 
beproevingen 

In de zomerstopperiode zijn de gebrui
kelijke onderhoudswerkzaamheden en 
calibraties met betrekking tot de re
actorinstallatie en -instrumentatie 
uitgevoerd. Bovendien zijn de ionen
wisselaars omgebouwd voor 'rinsebed'-
principe (tegenstroom). De voordelen 
hiervan zijn langere bedrijfscycli en 
minder zoutzuur en spoelwatergebruik 
bij regenereren. 

Op 12 en 13 oktober vond een lek
dichtheidsbeproeving van de veilig-
heidsomhulling plaats. Het testresul
taat voor het lektempo viel ruim
schoots binnen het gestelde criterium 
van kleiner van 3% van de inhoud in 24 
uur bij een inwendige overdruk van 0,1 
bar. 

G1.3 Onderzoekfaciliteiten en 
experimenten 

Voor de bestraling van monsters van 
uiteenlopende aard waren in 1987 de 
volgende fpciliteiten bij de HOR in 
gebruik: 

Tabel 4 - HOR-bedrijfsoverzicht 

2 MW bedrijf 
Start- en stopprocedure 
Splijtstofwisseling en calibratie 
Opleiding en metingen 
Reactoronderhoud en modificaties 
Modificatie experimenteerfaciliteiten 
Lekdichtheidsbeproeving veiligheidsomhulling 
Niet-geplande bedrijfsonderbrekingen 
Bed-rjfsvoering gestopt in verband met 

bijzondere omstandigheden 

Energieproduktie 
Aantal uitgevoerde bestralingen: 
- buizenposten 1 t/m 4 
- snelle buizenpost 
- befa's 

3929 uur 70,4% 
284 uur 5,1* 
155.5 uur 2,8% 
87,5 uur 1.6* 
757,5 uur 13.5* 
207,3 uur 3.7% 
33,5 uur 0,6* 
51,7 uur 0,9* 

76 uur 1,4* 

5582 uur 100 * 
! ! s : ! S93SSS 

342,2 MWd 

957 
4017 
176 
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- buizenpostsysteem net vier bestra
lingsposities in de reflector, waar
van drie verzend- en ontvangststa
tions op de radiochemische laborato
ria en één station in de reactorhal; 

- snel buizenpostsysteem met bestra
lingspositie in de reflector voor 
in-situ bepaling van kortlevende 
nucliden met zend- en ontvangst/-
meetstation in de reactorhal; 

- vier 'droge' bestralingspijpen 
(lucht-gevuld) met bestralingsposi
ties (befa's) onmiddellijk aan de 
reactorkern grenzend in de reflec
tor, voor het uitvoeren van be
stralingen van langere duur (uren 
tot weken); èèn van deze facilitei
ten is voorzien van een cadmium-
mantel ; 

- 'natte' bestralingsfaciliteit in 
reflectorposities in de experimen-
teerroosterplaat voor langer durende 
bestralingen met rotatiemogelijkheid 
in discrete stappen in handbedie
ning; 

- geautomatiseerde snelle bestralings-
faciliteit met bestralingspositie in 
bundelbuis L3 met zeer korte trans
porttijd voor grote aantallen mon
sters met kortlevende nucliden (zie 
ook de betreffende paragraaf in het 
hoofdstuk Radiochemie, onder Al. 
Stralingsmeting en dataverwerking). 
Deze faciliteit is nog niet routine
matig in bedrijf gesteld. 

Tabel 4 geeft een kwantitatief over
zicht van het gebruik van deze facili
teiten. Het kwalitatief gebruik en de 
onderzoekresultaten verkregen met ge
bruikmaking van deze faciliteiten, 
worden besproken in de betreffende pa
ragrafen van de onderzoekgroepen, met 
name van Radiochemie. 

Aan de in gebruik zijnde neutronenbun-
delbuizen waren de volgende fysische 
onderzoekraciliteiten gekoppeld (zie 
ook onder Stralingsfysica, wetenschap
pelijk verslag): 

bundelbuis Rl: 
- roterend-kristalspectrometer 2 voor 
fysisch (vloeistofdynamisch) onder
zoek aan vloeistoffen en verdichte 

gassen door middel van inelastisch 
neutronenvers t rooi ingsexperimen ten, 
i.e. aan waterstof; 

bundelbuis R2: 
- kristalpolarimeter voor onderzoek 
aan magnetische structuren door mid
del van neutronendepolarisatie. i.e. 
temperatuur-afhankelijke metingen 
aan ijzer, nikkel en permalloy; 

bundelbuis R3: 
- vloeistofdiffractometer voor mole
cuul-fysisch onderzoek door middel 
van neutronendiffractie, i.e. metin
gen aan amorf SiO, SiOz en experi
menten met betrekking tot zeoliet
vorming; 

bundelbuis L2: 
- roterend-kristalspectrometer 1 voor 
onderzoek van molecuul-fysisch on
derzoek aan vloeistoffen en ver
dichte gassen door middel van in-
elastische neutronenverstrooiingsex-
perioenten, i.e. metingen aan "Ar; 

- spiegelpolarimeter voor onderzoek 
van statische en dynamische domein
structuren (magnetisatie) door mid
del van neutronendepolarisatie, i.e. 
depolarisatiemetingen aan NdFe en 
CoCr-lagen, en verkennende spectrum-
metingen door middel van Larmor-pre-
cessie; 

- multi-purpose diffractometer (MANUS) 
voor onderwijs- en testdoeleinden, 
i.e. kleine-hoekverstrooiingsexperi-
menten met behulp van gebogen Si-
plakken (èénkristal-stapelingen); 

- positie-gevoelige detector (PAD), in 
ontwikkeling; buiten bedrijf wegens 
uitbreiding. 

Experimenteerfaciliteiten in de re
flector: 
roosterpositie Dl: 
- kookdetectie-experiment (vakgroep 
Reactorfysica, zie ook aldaar) in 
het kader van het onderzoek naar 
statica, dynamica en ruis van kern
reactoren, i.e. metingen aan neutro-
nenflux en temperatuurvariaties 
(fluctuatieverschijnselen); 

roosterposities A3, A^ en A5 
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(koppeling met bundelbuis L2): 
- koude-neutronenbron (vloeibaar CH%; 

zie verder de betreffende paragraaf 
onder Stralingsfysica. Cl.Neutronen-
verstrooiing) , nieuwe ondersectie; 
aanvankelijk initieel beproeven bui
ten het rooster, in het bassin. 

G1.4 Splijtstoffen 

Nadat in een eerder stadium de speci
ficaties voor de HOR-splijtstofelemen-
ten waren vastgesteld en de bepalingen 
voor een leveringscontract van hoog
verrijkte splijtstof in overleg met 
het Rijksinkoopbureau waren aangevuld 
en herzien, werd in maart een contract 
voor de levering van een l6-tal ele
menten afgesloten. De produktie hier
van kwam in het vierde kwartaal ge
reed. Afname-inspectie in de fabriek 
door het IRI heeft aansluitend plaats
gevonden. De aflevering van de elemen
ten in Delft kon in 1987 niet meer 
worden gerealiseerd. 

In verband met de voorgenomen overgang 
van hoog- naar laag-verrijkte splijt
stof op grond van non-proliferatie 
overwegingen (zie ook Jaarverslag 
1985) werd overleg gevoerd over het 
schema met het Euratom-Voorzienings-
agentschap. De noodzakelijkheid van 
deze operatie voor de HOR werd daarbij 
onderstreept, waarbij de uitgangspun
ten van het eerder aangenomen conver
sieschema werden bevestigd. 

De internationale splijtstofconferen
tie die in het kader van het RERTR 
(Reduced Enrichment for Research and 
Test Reactors) programma met grote 
regelmaat wordt gehouden, vond in 1987 
te Buenos Aires in oktober plaats. 
Hierbij werd bekend dat het 'IAEA 
Safety L Licensing Guide Book on HEU-
to-LEU-conversion' op het punt stond 
in druk te verschijnen. Hoewel de 
doelstellingen van het Amerikaanse 
programma nog niet volledig bereikt 
zijn, zou het met ingang van het fis
cale jaar 1989 worden beëindigd. De 
kwalificatie van het bij de HOR toe te 
passen type splijtstof is bijna vol
tooid. De eindrapportage werd ultimo 

1987 verwacht. Hierna zou het geheel 
door de US Nuclear Regulatory Commis
sion worden beoordeeld. 

Met betrekking tot de opwerking van 
hoog-verrijkte splijtstoffen van US-
origine werd het per 31 december 1987 
aflopende contract voor ontvangst en 
opwerking nog juist in het verslagjaar 
voor een termijn van 1 jaar verlengd 
(publikatie in het US Federal Register 
per 30-12-'87). Het US Department of 
Energy zou de mogelijkheden voor ver
lenging met een termijn van ca. 10 
jaar verder onderzoeken. 

Op 29 en 30 september werd de voor 
kernreactoren gebruikelijke periodieke 
inspectie van de splijtstoffen in de 
vier materiaalbalansgebieden bij de TU 
Delft uitgevoerd door twee inspecteurs 
(IAEA en Euratom). De inspecties had
den ten doel om de boekhouding te con
troleren, de formele inventaris op te 
maken, de actuele inventaris te con
troleren door telling, identificatie 
en meting, alsmede na te gaan of aan 
de bijzondere controle-verplichtingen 
wordt voldaan. 

G1.5 Overige activiteiten 

In het kader van de lopende revisie
activiteiten met betrekking tot het 
materiaal dat ten grondslag ligt aan 
de Kernenergiewetvergunning van de 
HOR, kwam een substantieel deel van de 
herziene beschrijvingen conform art. 6 
van het Besluit Kerninstallaties 
Splijtstoffen en Ertsen in concept
vorm gereed. Dit betreft voornamelijk 
de beschrijving van de inrichting. 
Voor het gedeelte dat betrekking heeft 
op de gevaarzetting, het zogenaamde 
Veiligheidsrapport, is het noodzake
lijk te beschikken over de resultaten 
van een geactualiseerde veiligheids-
beschouwing van de HOR, opgezet over
eenkomstig IAEA-aanbevelingen. 

In verband hiermee is in de loop van 
1987 offerte gevraagd voor het ver
richten van dergelijke veiligheids-
studies. Afgezien van het gebrek aan 
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menskracht binnen de groep om deze 
studies binnen een aanvaardbare ter
mijn uit te voeren, gaat vooral om 
redenen van objectiviteit met betrek
king tot veiligheidsanalyses en kwali
teitsborging de voorkeur uit naar rap
portage door derden. 

Vanwege de overgang op splijtstof met 
lage verrijkingsgraad op afzienbare 
termijn, is tevens afzonderlijk of
ferte gevraagd om de implicaties hier
van aansluitend in de analyses te 
betrekken. De genoemde studies zijn 
tevens van belang met het oog op het 
vaststellen van veiligheidsgrenzen 
voor de bedrijfsvoering. Deze vormen 
mede een basis voor de technische en 
organisatorische randvoorwaarden voor 
het bedrijf, zoals deze worden vastge
legd in een afzonderlijk document, de 
zgn. Veiligheidstechnische Specifica
ties. 

Het Technisch Documentatiepakket kwam, 
op het onderdeel 'Nucleaire Kenmerken' 
na. in het verslagjaar in concept-vorm 
gereed. Zoals reeds eerder gemeld, is 
dit pakket bedoeld inzicht te geven in 
de systeem-technische werking van de 
installatie. 

In het verslagjaar werd vier maal een 
introductielezing over de HOR gegeven 
voor nieuwe medewerkers en stagiairs, 
met aansluitende rondleiding in de 
reactorhal. 66 groepen bezoekers, met 
in totaal ca. 500 personen van diverse 
signatuur en samenstelling - studen
ten , curs i s ten, beroepsverenigingen 
e.d. - bezichtigden de reactor en bij
behorende experimenteeropstellingen. 
Ca. 120 studenten, verdeeld over 1*1 
groepen van verschillende disciplines, 
afkomstig uit het hoger beroeps- en 
wetenschappelijk onderwijs, werden 
ontvangen in verband met algemene 
resp. specifieke voorlichting over de 
reactor. Het reactorfysisch meetprak-
ticum bij de HOR werd in 19Ö7 éèn maal 
gegeven. 

Het in 1986 gestarte onderzoek over 
toepassingsmogelijkheden van de metho
de der zogenaamde gebeurtenissenbomen 

bij de analyse van de start- en check
out-procedure van de HOP en de invloed 
van vormen van menselijk falen hierop, 
is afgerond en in een verslag vastge
legd (afstudeeropdracht van een stu
dent van de fac. der Werktuigbouwkunde 
van de TU Delft). 

Het systematisch herzien en bijwerken 
van de 'installatie-gebonden documen
tatie' . o.a. op het gebied van 
ontwerp- en constructietekeningen en 
werkingsschema's, waar in 1986 een be
gin mee is gemaakt, is in dit verslag
jaar voortgezet. 

In verband met de kwaliteitsborging 
van de veiligheid van de HOR-exploita-
tie werd een extern bureau opdracht 
verleend om de IRI-organisatie op dit 
aspect te toetsen, alsmede hierover 
advies uit te brengen. 

G1.6 Beactorbeleidsco—i ssie (RBC) 

De Reactorbeleidscommissie adviseerde 
tot 1 september 1987 het Directorium 
en de Instituutsraad over zaken be
treffende het reactorbeleid van het 
IRI. Op verzoek van het Interim 
Management Team heeft de commissie 
haar activiteiten na deze datum voort
gezet, met dien verstande dat adviezen 
voortaan aan het IMT worden uitge
bracht. 

De samenstelling van de commissie was 
als volgt: 

prof.dr.ir. M. de Bruin 
prof.dr.ir. H, van Dam 
ir. J.W. de Vries, secr. na l-*l-'87 
dr.ir. A.A. van Well, secr. tot 

l-4-'87 

De RBC vergaderde in het verslagjaar 
in totaal zes maal. De volgende onder
werpen kwamen o.m. aan de orde: 

- OSART-evaluaties; 
- perspectieven berylliumreflector; 
- splijtstofvoorziening, conversie-
schema ; 

- middellange-termijnplanning bundel
experimenten . 
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Voorts beschouwde de RBC het Werk- en 
Ontwikkelingsplan voor de HOR en 
bracht zij adviezen uit «et betrekking 
tot de structurering van grote projec
ten en de toepassing van een beryl
lium-reflector. 

Het IOOC-rapport betreffende toetsing 
van de middellange-termijnplanning. 
alsmede het concept-advies van de 
COCONEUT inzake het gebruik van ISIS 
werden van commentaar voorzien. 

G2. VAN DE GRAAFF ELEKTRONENVERSNELLER 

Dr.ir. L.H. Luthjens 

G2.1 Bedrijfsvoering 

Van de totaal beschikbare versneller
tijd van 250 werkdagen in Je verslag
periode was de versneller 218 dagen 
(87-2%) beschikbaar voor experimenten 
(stralingschemie • gasten). 
Een basiscontract voor bestraling voor 
derden tegen betaling is voorbereid. 

G2.2 Onderhoud en reparatie 

In het verslagjaar is tweemaal de 
kathode-rooster structuur vervangen 
door een Eimac Y646 (zie ook G2.3). De 
band-aandrijfaotor en enkele belt-
spacers zijn vervangen. Vanwege een 
isolatiegas druklek bij de elektrische 
doorvoer is de roterende voltoeter 
vervangen en is de spanningsmeting 
opnieuw geijkt. Problemen hebben zich 
voorgedaan in de circuits van de up-
charge voeding (stuurhuis), elektro-
statische focus, kathode pulser en 
kathode gloeidraad. Het scanner-ven
ster is tweemaal vervangen wegens 
vacuuminbreuk. De regeleenheid van de 
ionenpoap is uitgebrand tengevolge van 
hoogspanningsdoorslag. Omdat reparatie 
niet meer mogelijk was is een nieuwe 
regeling geïnstalleerd. 

G2.3 Vernieuwing en verbetering 

De kathode-rooster structuren van het 
type Y646 (Eimac-Varian) blijken ook 

zonder de tijdrovende formatie-proce
dure zoals beschreven in het vorige 
jaarverslag (blz. 91. G2.3. 1986) 
betere prestaties te leveren dan de 
tot nu toe gebruikte Machlett katho
des. Piekstromen van 3~5 A zijn haal
baar, mits waterstof wordt ingelaten. 
Omdat kathode-emissie nog steeds een 
zaak is van magie (zie H.B.G. Casimir: 
Het toeval van de werkelijkheid (1983) 
blz. 316) mag hieruit nog niet de con
clusie getrokken worden dat dit altijd 
zal opgaan. 

Het kwikrelais van de coaxiale lijn-
pulser is vervangen door een ander 
type (Clare nr. 1008M-00) dat een 
hogere spanningsvastheid heeft, waar
door de kans op dubbele pulsen en 
ongecontroleerde pulsen geringer is. 

Er is een begin genaakt met een nieuwe 
versie van het uitleessysteem van de 
belangrijke parameters in de hoogspan
ningsterminal (zie ook IRI jaarverslag 
1985. blz. 8l), voorzien van minder 
kwetsbare componenten en een betere 
beveiliging tegen storing. Vooral bij 
de hogere stromen hebben de spanning 
van anode en focus een belangrijke 
invloed op de bundel-geometrie. Veran
deringen hierin hebben grote invloed 
op de bundeldiameter (en vorm) ter 
plaatse van het doelwit. Ongewenste 
variaties in de dosimetric kunnen met 
behulp van de uitlezing gesignaleerd 
en vermeden worden. 

De elektronenbaan berekeningen voor 
het injectiesysteem (Pierce gun • 
elektrostatisch focus) en de versnel-
buis zijn voortgezet zowel bij het 
Philips Natuurkundig Laboratorium (dr. 
J. Hasker) als op bescheiden schaal op 
het IRI. 

Het Laplace-veld programma van ISO 
voor rotatie-symmetrische elektrode
structuren is verbeterd en uitgebreid 
voor berekening van de buitenste bun-
delbaan mbv een vereenvoudigde bereke
ning van het effect van ruimtelading. 
Een eenvoudig piot-programma is zeer 
nuttig gebleken voor het verwerven van 
meer inzicht. Hierbij is onder andere 
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hulp verkregen van dr.ir. P, Kruit 
(elektronenoptica. Technische Natuur
kunde, TU-Delft). Verdere uitbreiding 
van de eigen berekeningen met toepass
ing van iteratieve berekening van de 
ruiateladingsverdeling (Child veld) 
zal afhangen van de beschikbaarheid 
van ruimte op de IRI-VAX. 

G2.4 Het verkrijgen van kortere pulsen 
•et hogere strooa 

Dit onderzoek wordt langs drie ver
schillende wegen uitgevoerd, waarbij 
verhoging van de stroom een essentiële 
rol speelt: 
1. laser gestimuleerde foto-elektron

emissie van de kathode 
2. laser getriggerde hoogspannings 

fotogeleidingsschakelaar met behulp 
van halfgeleiders 

3- verbetering van de hoogfrequent 
eigenschappen van de 75 ns vertra
gingslijn in de versneller. 

In verband met de haalbare tijdresolu
tie van de huidige detectie-apparatuur 
op het IRI {zie jaarverslag 19&7 onder 
B7- Instrumentatie) is het project 
geconcentreerd op het produceren van 
100 ps pulsen. 

Foto-emissie en thermoionische emissie 
van elektronen aan een tweetal test* 
buizen voorzien van een top-layer 
scandaatkathode (dr. J. Hasker, 
Philips Natuurkundig Laboratorium) 
zijn bestudeerd in de proefopstelling. 
Voor de foto-emissie is gebruik ge
maakt van twee CW lasers, een He-Ne 
laser van 5 »W en een Ar-laser van 10 
mW. Aangetoond is dat deze kathodes 
ook na blootstelling aan vochtige 
lucht (60% rel. vochtigheid) in een 
goed vacuum vrijwel totaal te herstel
len zijn voor wat betreft elektronen-
emissie. De quantum-efficiency was 
ongeveer 10-' elektronen per foton. 
Bekend is dat de levensduur van de 
foto-emissie sterk afhangt van de 
restgasconditie (zie jaarverslag 
1986). Nu is een correlatie gevonden 
met relatieve gehalte aan H20 in het 
restgas. Besloten is de proefopstell
ing te voorzien van een grote cryopomp 

(2000 Is-1 voor H,0) om dit effect te 
onderzoeken voor de oxyde-kathodes en 
tevens de toepasbaarheid van een der
gelijke pomp bij de versneller, even
tueel met een extra sublimatiepomp in 
het elektronenkanon. 

Vooral vanwege het goede herstel van 
de top-layer scandaatkathodes na be
luchting en de aangetoonde betere 
lineariteit van de foto-emissie stroom 
als functie van het laservermogen heb
ben we grote interesse in het gebruik 
daarvan in de versneller. Overleg is 
gepleegd met dr. J. Hasker (Philips 
Natuurkundig Laboratorium) over het 
vervaardigen van scandaat-kathodes in 
een voor ons bruikbare kathode-rooster 
structuur. 

Vooralsnog is de levensduur van de 
foto-emissie in de versneller te ge
ring gebleken voor experimenten met 
redelijke piekstroom. 

De test van een palladiumlek bedoeld 
voor het inlaten van H, bij het elek
tronenkanon in de hoogspanningstermi-
al van de versneller, om de samenstel
ling van het restgas ter plaatse te 
verbeteren, is teleurstellend afgelo
pen vanwege te grote lek in koude 
toestand en een te trage respons voor 
regeling. Het systeem dat nu door ons 
wordt gebruikt voor inlaat in de 
driftbuis (Balzers UDV 135) is niet 
bestand tegen de druk van 2 MPa van 
het isolatiegas in de druktank. 

De ontwikkeling van de gepulste 
kleurstof-laser gepompt door de XeCl-
excimeer laser (Lumonix Hyperex 400) 
is gestagneerd vanwege onbetrouwbare 
werking van de oude lasergetriggerde 
vonkbrug (Inrad Model 2-010) in het 
systeem voor verkorting van de pomp-
puls voor de Quenched Dye Laser Oscil
lator, die daardoor sterk verliep. Het 
systeem heeft gewerkt met pulsen van 
iets minder dan 100 ps tijdsduur. De 
versterking met twee opeenvolgende 
versterkertrappen bleek onvoldoende 
vermogen op te leveren (<<1MW). De 
afregeling was zeer moeilijk ten ge
volge van het eerder genoemde verloop 
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van de oscillator puls. Een nieuwer 
type vonkbrug is besteld (Lasermetrics 
model SG-201). 

Voor de lasergetriggerde halfgeleider 
fotogeleidingsschakelaar zijn diverse 
•isschien geschikte materialen verkre
gen (GaAsrCr; Si(intrinsiek); InP:Fe) 
onder andere afkomstig van het Labora
tory for Laser Energetics (Rochester, 
NY. U.S.A., dr. W. Donaldson), Wacker 
Chemitronic (Burghausen, W.-Dld. dr. 
Löhnert) en ICI Wafer Technology Ltd 
(Milton Keynes, UK). 
Het testen bij hoge spanning (3kV) met 
een korte pulslaser heeft nog niet 
plaatsgevonden. 

Getracht is een betere kabel voor de 
75 ns vertragingslijn in de versnel
ler, in plaats van de huidige RG 218 
kabel, te verkrijgen. De vereiste 
stijgtijd is 100 ps, wat haalbaar moet 
zijn met een goede "luchtkabel" met 20 
mm binnendiameter van de buitennantel 
en een isolatie met lage gemiddelde 
dielektriciteits- constante (c = 1.2). 
De in aanmerking komende typen (bij 
voorbeeld RG 25V255) zijn echter niet 
in de gewenste 25 meter lengte lever
baar. Aanmaak van deze kabel is moge' 
lijk, echter alleen in lengtes van 
1000 meter en tegen zeer hoge prijzen. 
Er wordt nog gewacht op de reactie van 
een tweetal fabrikanten en de afdeling 
componenten-advies van de CED alvorens 
de constructie zelf ter hand te nemen. 
Een dergelijke vertragingslijn zou de 
mogelijkheid van het gebruik van lOOps 
pulsen met 75 ns pretrigger binnen 
bereik brengen. 

G3- COHPUTERSYSTEEMGROEP 

ir. J.G. Kromme 

De Computersysteemgroep is verantwoor
delijk voor het centrale computersys
teem bij het IRI, bestaande uit een 
PDP-ll/W en een VAX-11/750 systeem, 
die van essentieel belang zijn voor 
het onderzoek. Het VAX-11/750 systeem 
is de centrale component van het IRI-
netwerk, dient als ondersteuning van 

de infrastructuur en is een concen
tratiepunt van kostbare faciliteiten 
(printers, plotters, magtapes). Tevens 
is dit systeem het platform voor een 
consistente programmaontwikkelomgeving 
ten behoeve van batch en interactief 
werk, waarbij het gebruik van Fortran, 
debug-faciliteiten, bibliotheken, net
werk-faciliteiten en presentatie
mogelijkheden van groot belang zijn. 

G3-1 Apparatuur en software 

In 1987 zijn drie knelpunten, waarvan 
twee reeds in het vorige jaarverslag 
vermeld, aaangepakt. Het achtergrond
geheugen van de VAX-11/750 is daarbij 
met 456 Mbyte uitgebreid en er is een 
tweede magneetbandeenheid bij ge
plaatst. Het derde knelpunt met be
trekking tot het werkgeheugen, dat is 
uitgebreid tot 8 Mbyte, is slechts 
gedeeltelijk opgelost. Een vierde 
kenlpunt, met betrekking tot de CPU-
cpaciteit, dat in het verleden nog 
enigszins beheersbaar was met behulp 
van een CPU management programma, nam 
in 1987 een nijpende vorm aan. 

G3.2 Ruimtelijke voorzieningen 

De realisatie van de practicumruimte 
ten behoeve van cursussen is in 1987 
afgerond. In 1988 zullen hier op 
regelmatige basis cursussen worden 
gegeven. 

G3-3 Projecten 

Het belangrijkste project ten behoeve 
van de algemene dienst betrof de up
grading van het toegangscontrole- en 
aangwezigheidsregistratiesysteem. 
Hieraan is tot het vertrek van de 
verantwoordelijke hardware-specialist 
in september '87 de meeste aandacht 
geschonken. Bestaande projecten zoals 
het geautomatiseerde ruimtereserve
ringssysteem en het storingsmeldings
systeem blijven de aandacht vragen. 
Ook voor het lokale administratiesys
teem werd als nieuw object in 1987 
regelmatig een beroep gedaan op de 
Computersys teemgroep. 
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G3-4 Cursussen 

De ontwikkeling van het inleidende 
deel van de Fortran cursus (gepland 
voor 1968). waaraan ook Natuurkunde-
studenten zullen deelnemen, is afge
rond. Er is een presentatie over 
netwerken geweest die, afhankelijk van 
de behoefte, eens per jaar zal worden 
herhaald. De reeds bestaande cursus 
introductie gebruik PDP-11-systemen is 
eenmalig gegeven. 

G3.5 Werkzaamheden 

Naast de standaardwerkzaamheden zoals 
operations, management, cursussen, 
voorlichting, trouble shooting en im
plementatie van nieuwe software, namen 
in verband met de genoemde knel-punten 
betreffende CPU cpaciteit en geheugen 
ook de voorbereidingen voor de ver
vanging van de VAX-11/750 tijd in 
beslag. 

G3.6 Computerbeleidscoaaissie (CBC) 

De CBC adviseert het Directorium en de 
Instituutsraad over zaken betreffende 
het computerbeleid en de aanschaf van 
computerapparatuur. In 1986 was de 
samenstelling van de CBC als volgt: 

ir. P.F.A. de Leege, voorzitter 
dr. M.P. de Haas, secretaris 
dr.ir. W. Lourens 

De CBC heeft aan het Directorium ad
viezen uitgebracht over de investerin
gen tot 1989 ten behoeve van het cen
trale computersysteem en over de aan
sluiting van het centrale computersys
teem op het netwerk van de Technische 
Universiteit Delft. 

In 1986 is in overleg met het Reken
centrum van de TU Delft opnieuw een 
oplossing gevonden om binnen het be
schikbare rekenbudget tegemoet te ko
men aan de sterk groeiende behoefte 
aan rekencapaciteit van het IRI. 

G4. BIBLIOTHEEK 

G4.1 Algemeen 

In het verslagjaar bedroeg het aantal 
abonnementen op wetenschappelijke 
tijdschriften 92; 91 nieuwe boeken 
werden aangeschaft en 526 tijdschrift
banden werden door de bibliotheek-
beheerder ingebonden. Het aantal aan
vragen van artikelen vanuit het IRI 
bij andere bibliotheken bedroeg 389O 
(dat wil zeggen 16 700 fotokopieën), 
terwijl er 4l8 boeken werden aange
vraagd . 

Een belangrijke gebeurtenis in het 
verslagjaar was de verhuizing van de 
bibliotheek van het hoofdgebouw naar 
kantoorunit C. Begin maart was de 
gehele verhuizing en inrichting achter 
de rug. 

G7.2 Bibliotheekcommissie (Bibco) 

De Bibco adviseerde tot 1 september de 
beheerder van het IRI en vanaf die 
datum de interimoanager met betrekking 
tot beleid en gebruik van de biblio
theek en de literatuurvoorziening bij 
het IRI. In het verslagjaar was de 
commissie als volgt samengesteld: 

dr. P. Verkerk, voorz. tot 8 okt. 
dr. A.J.J. Bos, secr. tot 8 okt.; 

vanaf die datum voorzitter 
ir. Z. Kolar 
drs. W.H. Kraan, secr. vanaf 8 okt. 
drs. H. Schut 
dr. J.N. Warman 

Uit hoofde van zijn functie woonde de 
bibliotheekbeheerder alle vergaderin
gen bij. 

De Bibco heeft in 1987 zeven maal ver
gaderd. In totaal werden zes adviezen 
uitgebracht. Deze adviezen betroffen 
de huisvesting, de archivering van 
IRI-publikaties, financiële zaken en 
de overgang van de IRI-bibliotheek 
naar de Centrale Bibliotheek van de TU 
Delft. Het laatste punt heeft de 
nodige aandacht gevergd, met name op 
het punt van de erkenning van de IRI-
bibliotheek als faculteitsbibliotheek. 

100 



B E D R I J F S G R O E P E N 

H. STRALINGSBESCHERMINGSDIENST 

Hoofd : dr. C E . Rasmussen 
Plv. hoofd : dr. A.J.J. Bos 
Hoofd Meet- en 
Kontrolegroep: C.C. Frietman 

Secretaresses : mw. R.L. Baarslag-van 
Zetten 
mw. I.A.G.M. 
Broekhans-de Waal 

De Stralingsbeschermingsdienst ziet 
toe op de naleving van de wettelijke 
voorschriften bij het werken met stra
lingsbronnen in het IRI. Daartoe wor
den o.a. de door personen in het IRI 
ontvangen stralingsdoses gemeten, als
mede stralings- en activiteitsniveaus 
in het gebouw en in de naaste omge
ving. 

Voorts wordt de radioactiviteitscon
centratie gemeten in de via de 60 m 
hoge ventilatieschacht afgevoerde 
lucht, en in het afvalwater dat in het 
riool wordt geloosd. De SBD verzorgt 
de inzameling, controle en eventuele 
voorbewerking van het radioactieve la-
boratoriumafval, alvorens dit aan in
stanties buiten het IRI wordt overge
dragen . 

Over het veilig werken met ioniserende 
stralingsbronnen in het instituut 
wordt door de SBD advies en voorlich
ting gegeven; nieuwe medewerkers ont
vangen een instructie in de stralings
hygiëne. Medewerkers van de Meet- en 
Kontrolegroep (MKG) houden zo nodig 
toezicht bij gecompliceerde werkzaam
heden met stralingsbronnen. Ook het 
veilig werken met lasers behoort tot 
het werkterrein van de MKG. 

De medewerkers van de SBD zijn nauw 
betrokken bij het cursorisch onderwijs 
in de stralingshygiëne (zie hoofdstuk 
Onderwijs). 

Hl. GEBEURTENISSEN BIJ ONDERZOEK EN 
BEDRIJFS WERKZAAMHEDEN 

Incidenten met stralingshygiënische 
aspecten zijn in de verslagperiode 

niet voorgevallen (zie ook H3, Per-
soonsdosimetrie). 

In 23 gevallen werd bij personen een 
uitwendige radioactieve besmetting aan 
handen, kleding of schoeisel geconsta
teerd, die steeds van geringe impor
tantie was en via een eenvoudige de-
contaminatieprocedure kon worden ver
wijderd. 

H2. PERSONEEL EN INSTRUMENTATIE 

Sedert maart 1985 bestaat bij de elek
tronische groep van de SBD een vacatu
re, ontstaan door het vertrek van een 
HTS-er. Sedertdien wordt met hulp van 
uitzendkrachten getracht de instrumen
tatie op peil te houden. Hoewel medio 
1986 toestemming werd verkregen weder
om een HTS-er aan te trekken, heeft de 
werving nog niets opgeleverd. 

Een vacature in de meet- en kontrole
groep die begin 1986 ontstond, kon 
daarentegen aan het eind van het jaar 
weer worden opgevuld. 

De voorzieningen ten behoeve van de 
bestralingsfaciliteit voor calibratie-
doeleinden die in het vorige verslag 
werden genoemd, zijn uitbesteed bij de 
Centrale Werkplaats van de TU Delft. 
Helaas zijn deze werkzaamheden ook in 
dit verslagjaar niet tot een afronding 
gekomen. Deze onbevredigende gang van 
zaken noopt ons om te zien naar een 
andere instantie waaraan de opdracht 
met meer succes kan worden toever
trouwd . 

H3. PERSOONSDOSIMETRIE 

De stralingsdoses ten gevolge van het 
werk in het instituut zijn voor het 
overgrote deel van de medewerkers niet 
te onderscheiden van de dosis ontvan
gen uit natuurlijke stralingsbronnen. 

Naast de TNO-filmbadges voor de radio
logische werkers, worden aan alle per
sonen die in het IRI aan een verhoogd 
stralingsniveau kunnen blootstaan, ge
voelige thermoluminescentiedosismeters 
(TLD) verstrekt. De met TLD gemeten 
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persoonsdoses zijn samengevat in tabel 
5. In alle gevallen bleven deze doses 
ruim beneden de wettelijke grenswaar
den. 

In 1986 behoefden geen IRI-medewerkers 
bij de totaie-lichaamsteller te Leiden 
te worden onderzocht op in het lichaam 
aanwezige radionuclides 

afgevoerd. Thans is nog een studie 
gaande hoe een groot aantal vaten met 
slibachtig residu afkomstig van de 
verdamperinstallatie op de voordelig
ste manier kan worden behandeld. 

Tabel 5- Overzicht persoonsdosimetrie IRI (TLD-kwartaaldosismeters) 
Dosisequivalent in mSv. 

Periode 1986 Aantal uitgelezen Aantal uitslagen per dosisgroep 
dosimeters 0-0,3 0,3-1,0 1,0-2,0 >2 

Kwartaal 1 153 141 11 1 0 
Kwartaal 2 151 140 10 1 0 
Kwartaal 3 149 127 19 3 0 
Kwartaal 4 176 172 3 1 0 

H4. RADIOACTIEF AFVAL EN LOZINGEN 

De lozing van radioactiviteit met af
valwater in het openbaar riool bleef 
als steeds ruim beneden de door de 
Kernenergiewetvergunning gestelde 
grenswaarden, zie tabel 6. 

Lozing via de ventilatieschacht van 
stofvormig radioactief materiaal was 
niet detecteerbaar ten opzichte van de 
natuurlijke luchtactiviteit. De lozing 
van *JAr bedroeg slechts een kleine 
fractie van de vergunningsgrenswaarde. 
De lozing van A1Ar vanuit het pneuma
tische buizenpostsysteem is in de me
ting van de totaal geloosde activiteit 
meegenomen, 

In 1986 vond èèn transport van vast en 
vloeibaar radioactief afval naar C0VRA 
BV in Petten plaats. Daarbij werden 30 
vaten van 100 1 vast afval, 7 vaten 
van 60 1 vloeibaar afval, 10 vaten van 
60 1 met gevulde telpotjes, 3 koel
boxen van 60 1 met kadavers en 2 klei
ne containers met radioactieve bronnen 

Tabel 6. 
Per kwartaal uit de afvalwatertanks in 
het riool geloosde activiteit (boven
grenzen) in 1985. 

Kwartaal Volume 
(m>) 

Activiteit (MBq) 
a p" T 

1 
2 

3 
4 

552 
368 
393 
379 

< 0,3 
< 0.2 
< 0,2 
< 0,2 

4.7 5.5 
2,6 3.4 
4,3 4,4 
4,5 4,5 

Totaal 1692 < 0,9 16,1 17.8 
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H5. VOORLICHTING 

In 1986 werden 5 introductiecursussen 
voor nieuwe medewerkers gegeven. Het 
stralingsbeschermingsgedeelte (waaraan 
een practicum is verbonden) werd ge
volgd door 32 personen. 

K6. ADVISERING EN DIENSTVERLENING 

Door leden van de SBD werden aan per
sonen en instellingen buiten het IR] 
tal van adviezen en andere dienster 
verstrekt. Hierbij verdient de advise
ring van de stralingsdeskundige van de 
Technische Universiteit Delft bijzon
dere vermelding. Bij genoemde instel
ling werden aiie ingekapselde radio
actieve bronnen op lekdichtheid gecon
troleerd; hetzelfde gebeurde met eer 
veertigtal bronnen van andere instel
lingen . 

Rasmussen en Frietman namen deel aar 
werkgroeoen van de Interuniversitaire 
Adviescommissie voor Veiligheids- en 
Milieuwetgeving (IAVM)• Rasmussen had 
zitting in een commissie van de Ge
zondheidsraad die in het verslagjaar 
advies heeft uitgebracht over normen 
voor interventie na reactorongevallen. 
Voorts werd hij lid van een stuurgroep 
'Voorkoming radioactieve besmetting 
van voedingsmiddelen', ressorterend 
onder de Landbouwadviescommissie mi
lieu-kritische stoffen van het minis
terie van Landbouw en Visserij. Niet 
lang daarna werd deze stuurgroep on
verwacht een belangrijke rol toebe
deeld bij de beleidsbepaling door de 
overheid na het reactorongeval te 
Tsjernobyl. 

Direct na de eerste berichten over 
genoemd reactorongeval is door de SBD 
van het IRI een speciaal programma 
voor activiteitsmetingen opgezet. Met 
de gevoelige meetopstelling voor 
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luchtactiviteit en de halfgeleider-
gammadetector kon de verhoogde lucht
activiteit ter plaatse reeds in een 
vroeg stadium kwantitatief worden aan
getoond. Deze metingen werden aange
vuld door bepalingen van op de bodem 
neergeslagen activiteit, met name via 
grasmonsters. Enkele meetresultaten 
zijn weergegeven in figuur H-l; zie 
verder de rapporten H-l en [D 14]. 

Op verzoek van de overheid werden de 
meetresultaten zo snel mogelijk door
gegeven aan het speciaal ingestelde 
BeleidscoordinatJ-ecentrum te Leid-
schendam. De op eigen initiatief en op 
verzoek van de overheid verrichte me
tingen hebben gedurende de kritieke 
periode van een dag of tien een enorme 
inzet van het SBD-personeel gevergd. 
Dank zij deze activiteiten is Rasmus
sen uitgenodigd voor de CCRX-commissie 
'Rapportage radioactiviteitsmetingen 

Tsjernobyl'. Het rapport van deze lan
delijke commissie, 'De radioactieve 
besmetting in Nederland ten gevolge 
van het kernreactorongeval in Tsjer
nobyl', werd in oktober aan minister 
Nijpels aangeboden. In hetzelfde kader 
werd begin mei aan Rasmussen gevraagd 
binnen enkele dagen te rapporteren 
over de mogelijkheden in den lande om 
korte spoedopleidingen voor stralings
controleurs te organiseren. De uit
komst van deze inventarisatie was be
moedigend, de follow-up moet nog wor
den afgewacht. 
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Analyse van de temperatuurruis in een 
gesimuleerd splijtstofelement. 
Afstudeerverslag RF074, (1987) 60 biz. 

De incorporatie van Argon in gesputterde 
lagen onderzocht met thermische 
desorptie-spectrometrie 
Afstudeerverslag RF071, U9Ö7) 1̂ 3 blz. 

Thermische desorptie spectrometrie 
toegepast op silicium. 
Afstudeerverslag RFO69, (1987) 89 blz. 

Validatie en modernisering van 
afschermingsapparatuur 
Afstudeerverslag RF072, (I987) 61 blz. 

De bepaling van de reactiviteit van een 
kernreactor. 
Afstudeerverslag RF070, (1987) 57 blz. 

Ruismetingen aan een simulatie-opstelling 
van een kokend-waterreactor. 
Afstudeerverslag RF073, (1987) 80 blz. 

Dosismetingen aan hals en kin met behulp 
van een wasfantoom. Stageverslag HTS-
Dordrecht, maart-juni 1987, 29 blz. 
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Verklarende lijst van getalcodes achter de namen van (co-)auteurs 

NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN 

101 - Technische Universiteit Delft 
102 - Technische Universiteit Eindhoven 
103 - Universiteit Twente 
ÏOA - Universiteit van Amsterdam 
105 - Vrije Universiteit, Amsterdam 
106 - Rijksuniversiteit Groningen 
107 - Rijksvniversiteit Leiden 
108 - Katholieke Universiteit Nijmegen 
109 - Erasmus Universiteit Rotterdam 
110 - Rijksuniversiteit Utrecht 

NIET-UNIVERSITAIRE INSTELLINGEN IN NEDERLAND 

201 - Philips' Natuurkundig Laboratorium, Eindhoven 
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210 - Kema N.V., Arnhem 
211 - Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), Petten 
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219 - Van Leeuwenhoek Instituut, Delft 
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226 - Shell B.V., Amsterdam 
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301 - UK Atomic Energy Research Establishment, Harwell, UK 
310 - Institut Josef Stefan, Ljubljana, Joegoslavië 
313 - Universiteit van Gent, België 
320 - Universiteit Antwerpen, België 
321 - Technical University, Lódz, Polen 
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328 - Universidad Complutense, Madrid, Spanje 
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330 - Institut für Analytische Chemie, Mikro- und Radiochemie, Graz, 
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331 - International Atomic Energy Agency (IAEA), Wenen, Oostenrijk 
332 - Kernforschungsanlage (KFA), Jülich, BRD 
333 " Institute of Chemical Kinetics and Combustion, Novosibirsk, USSR 
334 - Technische Universitët München, BRD 
335 - Odense University, Odense, Denemarken 
336 - Bundesanstalt für Materialprüfung, West-Berlijn, BRD 
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BUITENLANDSE INSTELLINGEN BUITEN EUROPA 

353 - Rockefeller University, New York, N.Y., USA 
365 - Brookhaven National Laboratory, Long Island, Upton, N.Y., USA 
370 - University of New South Wales, Kensington NSW, Australië 
372 - University of Melbourne, Melbourne, Australië 
373 - Albert Einstein College of medicine, New York, USA 
374 - University of Illinois, Chicago, USA 
375 " Yamaha R & D , Hamumatsu, Japan 

ZIEKENHUIZEN 

404 - Academisch Medisch Centrum, Amsterdam 
l^0^ - Academisch Ziekenhuis, Leiden 
408 - Academisch Ziekenhuis St. Radboud, Nijmegen 
410 - Academisch Ziekenhuis, Utrecht 
412 - St. Ignatius Ziekenhuis, Breda 
417 - Gemeenteziekenhuis Slotervaart, Amsterdam 
418 - Juliana Kinderziekenhuis, 's-Gravenhage 
Ul9 - Zuiderziekenhuis, Rotterdam 
421 - SSDZ (Stichting Samenwerkende Delftse Ziekenhuizen), Delft 
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V O O R D R A C H T E N E N P O S T E R S 

A. RADIOCHEMIE 

internationaal 

G. Flik (108) 
Z. Kolar 
J.A. van der Velden 
H.C.M. Seegers (108) 
S.E. Wendelaar Bonga (108) 

W.J.B, van den Bergh (101) 
Z. Kolar 
B. Scarlett (101) 

W.J.B, van den Bergh 
Z. Kolar 
B. Scarlett (101) 

(101) 

Z. Kolar 
W.J.B, van den Bergh (101) 
B. Scarlett (101) 

R.E.F. Einerhand (102) 
W. Visscher (102) 
E. Barendrecht (102) 
J.J.M, de Goeij 

J.J.M, de Goeij 

Sodium balance in two species of teleost 
fish acclimated to neutral and acidified 
water. 
International Symposium on Ecophysiology 
of Acid Stress in Aquatic Organisms, 
Antwerpen, België, 13 - 16 januari 1987 

Computer simulation of a Nauta mixer, 
based on a radiotracer impulse response 
survey. 
12th Annual Powder & Bulk Solids 
Conference, 
Rosemont, Illinois, VS. 12 - 14 mei 1987 

Computer simulation of a Nauta mixer 
based on radiotracer impulse response 
survey. 
9th International Congress of Chemical 
Engineering, Chemical Equipment Design 
and Automation. (CHTSA-87). 
Praag, Tsjechoslowakije, 30 augustus-
k september 19Ö7-

Radiotracer probing of particulate 
mixing in batch mixers. 
9th International Congress of Chemical 
Engineering, Chemical Equipment Design 
and Automation. (CHISA-87). 
Praag, Tsjechoslowakije, 30 augustus -
k september 19&7-

A study of zinc electrode shape change 
with a radio tracer technique (poster). 
Meeting of the International Society for 
Electrochemistry. 
Maastricht, 13-18 september 1987. 

Radiotracers in technological research 
and industry. 
IAEA Consultants' Meeting on Training Re
quirements in Modern Aspects of Radio-
chemistry. 
Garching/München, BRD, 2l-2k september 

1987. 
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J.J.M, de Goeij1 

Z.Kolar» 
W.J.B, van den Bergh (101) 
B. Scarlett (101) 

M. de Bruin* 

P. Bode 
M. de Bruin 

Training in radiochemistry in the Nether
lands. 
IAEA Consultants' Meeting on Training Re
quirements in Modern Aspects of Radio-
chemistry. 
Garching/München, BRD, 21-24 september 
1987-

Radiotracer aided optimization of batch 
mixing of solids. 
IAEA Advisory Group Meeting on "Tracer 
Application for Industrial Process Opti
mization." 
Dubrovnik, Joegoslavië, 19~23 oktober 
1987. 

Trace element patterns as obtained by INAA 
as basis for source identification. 
Intern. Conference on Methods and Applica
tions of Radioanalytical Chemistry, Kona, 
Hawaï, VS. 5 - 10 april 1987 

An automated system for activation analysis 
with short half-life radionuclides using a 
carbonfiber irradiation facility (poster). 
Intern. Conference on Methods and Applica
tions of Radioanalytical Chemistry, Kona, 
Hawaï, VS, 5 - 1 0 april 1987 

P. Bode Neutron activation analysis at IRI. 
University of California, Irvine, Cal., 
VS, 13 april 1987 

M. de Bruin 
J.E. Sloof 

H.Th. Wolterbeek 
A. van der Meer 
M. de Bruin 

P.A.H, van Noord (110) 
H.J.A. Collette (110) 
M.J. Maas (110) 
J.J. Rombach (110) 
B. Slotboom (110) 
F. de Waard (110) 
M. de Bruin 

Some aspects of the use of epiphytic 
lichens as biological monitors for heavy 
metal air pollution (poster). 
6th Intern. Conference on Heavy Metals in 
the Environment, New Orleans, VS, 15 - 18 
september 1987 

The role of chelation in the uptake and 
fate of cadmium in tomato plants (poster) 
First Joint Meeting of the Belgian Federa
tion for Plant Physiology and the Section 
for Plant Physiol., Royal Botanical Society 
of The Netherlands, Utrecht, 8 mei 1987 

Prediagnostic Selenium-77m in nails of 
postmenopausal women screened for breast 
cancer in the DOM-project at Utrecht, The 
Netherlands. 
XI. Scientific Meeting of the Intern. 
Epidemiological Association, Helsinki, 
Finland, 8 - 13 augustus 1987 
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J.G. McVie (205) 
Th.G.M.H. Dikhoff (102) 
J.J.M, de Goeij 
C. Zegers 
A.C. Dubbelman (205) 
J.A. van der Heide (102) 

C.J.A. van den Hamer* 

J.P. van Wouwe 
M. Veldhuizen 
H. Morse (225) 
C.J.A. van den Hamer 

G.J. van den Berg 
C.J.A. van den Hamer 
W.A. den Hartog Jager (40*1) 
J. Maathuis (404) 
H. Morse (225) 

C.J.A. van den Hamer* 

J.P. van Wouwe 
L. van Zuylen (407) 
A.M.W. van der Meer 
M.H. van Weel-Sipman (407) 
C.J.A. van den Hamer 

Tissue distribution and long-term body 
retention of platinum in cisplatin 
treated cancer patients. 
78th Annual Meeting of the American Asso
ciation for Cancer Reseach (AACR), 
Atlanta, Georgia. VS, 19 - 23 mei I987 

Human requirements for trace elements. 
Fifth European Nutrition Conference, 
Warschau, Polen, 20 - 23 mei 1987 

Induction and monitoring of Zn-deficien-
cy with IRI-CB diet in mice and rats 
(poster). 
Fifth European Nutrition Conference, 
Warschau, Polen, 20 - 23 mei 1987 

Copper deficient rats as possible model 
for amyotrophic lateral sclerose in man: 
histopathological findings (poster). 
Fifth European Nutrition Conference, 
Warschau, Polen, 20 - 23 mei 1987 

Extracellular transport of trace 
elements. 
Sixth Intern. Symposium on Trace Element 
Metabolism in Man and Animals (TEMA-6), 
Californië, VS, 31 mei - 5 juni 1987 

CSF-Zn in childhood, all with or without 
CNS involvement (poster). 
Intern. Conference on Pediatric Oncology. 
Nijmegen, 1 - 3 j'uni 1987 

J.P. van Wouwe 
M. Veldhuizen 
C.J.A. van den Hamer 

G.S. Baldew 
K.J. Volkers 
C.J.A. van den Hamer 

C.J.A. van den Hamer* 

Oral "Zn loading test in rats fed vari
ous zinc containing IRI-0B diets. 
Federation of European Laboratory Ani
mal Science Associations, 
Amsterdam, 1 - 5 juni 1987 

1,s Pt-cisplatin and selenite as tools in 
elucidating cisplatin-induced nephrotoxi
city in animals. 
Federation of European Laboratory Animal 
Science Associations, 
Amsterdam, 1 - 5 juni 1987 

The central pool, inleiding op de Final 
Research Co-ordination Meeting, IAEA Co
ordinated Research Programme on Signifi
cance of Hair mineral Analysis as a Means 
of Assessing Environmental Pollutants, 
Amsterdam, 6 - 9 juli 1987 
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J.J.M, de Goeij# 

J.P. van Wouwe 
N.J. Kos 
J.J.M, de Goeij 
C.J.A. van den Hamer 

An approach for interpretation of hair 
aineral data, inleiding op de Pinal Re
search Co-ordination Meeting, IAEA Co
ordinated Research Programme on Signifi
cance of Hair Mineral Analysis as a Means 
of Assessing Environmental Pollutants, 
Amsterdam, 6 - 9 juli 19Ö7 

In-vitro erythrocytic '*Zn uptake under 
near-physiological conditions (poster). 
Syaposiua of the General Physiologists, 
Woodshole, Ma., VS. 9 - 12 september 19&7 

G.S. Baldew 
K.J. Volkers 
C.J.A. van den Hamer 

W.A. den Hartog Jager (404) 
J.M.B.V. de Jong (404) 
J. Maathuis (404) 
P.A.E. Sillevis Smit (404) 
G.J. van den Berg 
C.J.A. van den Hamer 

Influence of selenite on cisplatin-
induced nephrotoxicity. 
28th Congress of the European Society 
of Toxicology, Straatsburg, Frankrijk, 
17 - 19 september 1987 

Experimental anterior horn cell disease 
and demyeliiation of the pyramidal tracts 
in copper-deficient rats (poster). 
Int. Conference of Amyotrophic Lateral 
Sclerosis. 
Kyoto. Japan, 2 9 - 3 1 oktober 1987 

J. Wensink 
C.J.A. van den Hamer 

J.P. van Wouwe 
J.J.M. Uijlenbroek 
M. Veldhuizen 

C.J.A. van den Hamer 
C. Cornelisse (112) 
J. Bol (412) 
Th.G. Aalbers (217) 

K.E.C, de Haan (419) 
C.J.A. van den Hamer 
C.J. de Groot (419) 
H. Boxma (419) 

Zinc uptake into sub-cellular fractions 
of rat brain. 
International Symposium on Environmental 
Aspects of Trace Elements. (Unesco), 
Parijs, Frankrijk, 1 - 4 december 1987 

Nutritional Zn-status rated by "Zn 
tissue distribution and in-vitro erythro
cytic • *Zn exchange. 
International Symposium on Environmental 
Aspects of Trace Elements. (Unesco), 
Parijs, Frankrijk, 1 - 4 december 1987 

Relation between birthweight and Cu- and 
Zn-parameters of mother and child. 
International Symposium on Environmental 
Aspects of Trace Elements. (Unesco), 
Parijs, Frankrijk, 1 - 4 december 1987 

Decreased plasma zinc in patients with 
burns. A two stage process? (poster) 
International Symposium on Environmental 
Aspects of Trace Elements. (Unesco), 
Parijs, Frankrijk, 1 - 4 december 1987 
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nationaal 

Z. Kolar* Bepaling van de samenstelling van 
(stromende) meercomponentenmengsels met 
behulp van radio-isotopen. 
Laboratorium voor Aero- en Hydrodynamica, 
Faculteit der Werktuigbouwkunde en 
Maritieme Techniek, TU Delft, 
Delft, 29 januari 1987 

C.J.A, van den Hamer* 

J.P. van Wouwe* 

Onderzoek van verstoord koper-metabolisrae 
met **Cu. 
Seminarie "Hepatologie". 
Academisch Ziekenhuis, Leuven, 
België, 5 februari 1987 

Diagnostische mogelijkheden bij Zn-defi-
ciëntie. 
Vereniging Medische Analysten, 
Leyenburg Ziekenhuis, Den Haag, 12 maart 
1987 

C.J.A. van den Hamer* De rol van koper, zink en ijzer bij le-
verziekten. 
Cursusprogramma Nederlandse Vereniging 
van Diëtisten. 
Utrecht, 7 en 23 april 1987 

J.P. van Wouwe 
C.J.A. van den Hamer 

"Zn in-vivo and in-vitro monitoring of 
Zn-deficiency (poster). 
28th Dutch Federation Meeting, 
Nijmegen, 22 - 23 april 1987 

G.J. van den Berg 
T.U. Hoogenraad (410) 
C.J.A. van den Hamer 

Use of fibroblasts in-vitro for the 
diagnosis of Wilson's disease (poster) 
28th Dutch Federation Meeting, 
Nijmegen, 22 - 23 april 1987 

G.S. Baldew 
K.J. Volkers 
C.J.A. van den Hamer 

C.J.A. van den Hamer* 

Reduction of cisplatin-nephrotoxicity 
by selenite (poster). 
28th Dutch Federation Meeting, 
Nijmegen, 22 - 23 april 1987 

Metallothioneïne en metaalmetabolisme. 
Workshop thema: "Funktie van metallothio
neïne in relatie tot metabolisme en toxi
citeit van metalen". 
Faculteit der Diergeneeskunde, RU Utrecht, 
27 april 1987 

P.S. Tjioe Zlnkstofwisseling bij patiënten met behulp 
van niet-radioactief "Zn (poster). 
"Marktdag", RU Leiden, 26 mei 1987 
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G.J. van den Berg 

J. de Kok 

J. Wensink 
W.J.M. Lenglet (105) 
R.D. Vis (105) 
C.J.A. van den Hamer 

U.D. Woroniecka 
A.J. Molenaar 
J. Wensink 

Studie van de stofwisseling van spoorele-
menten d.m.v. in-vitro onderzoek (poster) 
"Marktdag". RU Leiden, 26 mei 19Ö7 

Bepaling van de biologische halfwaarde-
tijd van plasma-eiwitten met behulp van 
een nieuwe label (poster). 
"Marktdag", RU Leiden, 26 mei 19Ö7 

The effect of dietary zinc deficiency on 
the mossy fiber zinc content of the rat 
hippocampus, a microbeam P1XE study 
(poster). 
BION themabijeenkomst van de werkgemeen
schap Stofwisselingsfysiologie, 
Delft, 4 - 5 september I987 

Zinc uptake into synaptosomes (poster). 
B10N themabijeenkomst van de werkgemeen
schap Stofwisselingsfysiologie, 
Delft, 4 - 5 september 1987 

J.P. van Wouwe 
M. Veldhuizen 

Distribution of oral "Zn in nutritional 
Zn deficient male wistar rats (poster). 
BION themabijeenkomst van de werkgemeen
schap Stofwisselingsfysiologie, 
Delft, 4 - 5 september 1987 

J.J.M, de Goeij 

C.J.A. van den Hamer 

G.J. van den Berg 
O.M. Steinebach 

J. de Kok 
C.J.A. van den Hamer 
J.J.M, de Goeij 

Radiochemische methoden voor fysiolo
gisch onderzoek. 
BION themabijeenkomst van de werkgemeen
schap Stofwisselingsfysiologie, 
Delft, 4 - 5 september 1987 

Onderzoek van de zink-stofwisseling met 
radiochemische methoden. 
BION themabijeenkomst van de werkgemeen
schap Stofwisselingsfysiologie, 
Delft, 4 - 5 september 1987 

Copper and zinc metabolism of rat hepato
ma cells in-vitro (poster). 
BION themabijeenkomst van de werkgemeen
schap Stofwisselingsfysiologie, 
Delft, 4 - 5 september 1987 

Het gebruik van "'I bij turn-over 
studies van plasma-eiwitten (poster). 
BION themabijeenkomst van de werkgemeen
schap Stofwisselingsfysiologie, 
Delft, 4 - 5 september 1987 
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J.P. van Wouwe 
C.J.A. van den Hamer 

J.J.M, de Goeij* 

J.P. van Wouwe 

G.J. van den Berg 

O.M. Steinebach 

Zink in de kinderkliniek (poster). 
Mini-symposium "80 jaar universitaire 
kindergeneeskunde in Leiden". 
Noordwijk. 14 noveaber 1987 

Neutronenactiveringsanalyse. 
Faculteitscolioquiua. faculteit der Tech
nische Natuurkunde, TU Eindhoven, 
26 noveaber 1987 

Regulering van de zink-stofwisseling in 
de rat. 
Jaarlijkse bijeenkoast Werkgemeenschap 
Vergelijkende Stofwisselingsfysiologie 
bij Dieren; in BION-verband: Projectgroep 
Stofwisselingsfysiologie van Metalen en 
Metalloproteïden. 
Erasmus Universiteit Rotterdam, 
28 noveaber 1987 

De invloed van albuaine en aminozuren bij 
de koper-opnaae in levercellen. 
Jaarlijkse bijeenkoast Werkgemeenschap 
Vergelijkende Stofwisselingsfysiologie 
bij Dieren; in BION-verband: Projectgroep 
Stofwisselingsfysiologie van Metalen en 
Metalloproteïden. 
Erasmus Universiteit Rotterdam. 
28 november 1987 

Effect van chloroquine op de afgifte van 
•*Zn en I,fCd en de lysosomale afbraak 
van metallothionine in rathepatomacellen. 
Jaarlijkse bijeenkomst Werkgemeenschap 
Vergelijkende Stofwisselingsfysiologie 
bij Dieren; in BION-verband: Projectgroep 
Stofwisselingsfysiologie van Metalen en 
Metalloproteïden. 
Erasmus Universiteit Rotterdam, 
28 november 1987 

B. STRALINGSCHEMIE 

internationaal 

W.R.S Appleton Ion Recombination Luminescence 
consideration of the effect of a magnetic 
field. 
Miller Conference on Radiation Chemistry, 
Sopron, Hongarije, 6 - 1 1 september 
(poster) 
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A. Huaael* 

U.N Bartczak (321) 
A. Huaael 

J.N. Haraan 

J.N. Haraan 

J.H. Haraan4 

J.M. Haraan* 

J.H. Warman 

M.P. de Haas 
J.M. Warman 

M.P. de Haas 

M.P. de Haas 
J.M. Warman 
O.A. Anisimov (333) 
A. Hummel 

Cheaical effects of high-energy radiation; 
an overview. 
Universiteit van Athene. Inst. Deaocritos. 
Athene (Griekenland). 6 oktober 19&7 

Coaputer siaulation of ion recoabination in 
irradiated liquids 
8th Int. Congress Radiation Research. 
Edinburgh. U.K.. 19 - 2*1 juli 1987 (poster) 

Molecular Photovoltaic Devices Studied by 
Tiae-Resolved Microwave Conductivity" 
Physical Chemistry Departaent. University 
of Schenectady. New York. V.S.. 26 aei 1987 

Photon-Induced Intramolecular Charge 
Separation Studied by Tiae-Resolved 
Microwave Conductivity" 
Physical Chemistry Department. University 
of Rochester, New York, V.S., 27 aei 1987 

Charge Migration and Localisation in Pulse 
Irradiated Microheterogeneous Media. 
6th International Meeting on Radiation 
Processing, Ottawa, Canada, 3 juni 1987 

Charge Migration and Localisation. 
8th International Congress of Radiation 
Research, Edinburgh, U.K., 21 juli 1987 

The Mobilities of Electrons, Holes and 
Molecular Ions in Liquid Cyclohexane and 
Trans-Decalin. 
9th International Conference on Conduction 
and Breakdown in Dielectric Liquids, 
Salford, U.K., 28 juli 1987 

Observation of the Superconductivity 
Transition in a High-Tc Superconductor by 
Pulse-Radiolysis with TRMC Detection. 
Miller Conference on Radiation Chemistry, 
Sopron, Hongarie, 6 - 1 1 september 1987 
(poster) 

Observation of the Superconductivity 
Transition in the High-Tc Superconductor 
DyBa2Cu,Or by Pulse Radiolysis. 
Miller Conference on Radiation Chemistry, 
Sopron, Hongarije, 8 september 1987 

Electrons and Holes in cyclic saturated 
hydrocarbons, 
NATO-ASI, The Liquid State and its 
Electrical Properties, Sintra, Portugal, 5 
- 17 juli 1987 (poster) 
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L.H. Luthjens 
H.C. de Leng 
W.R.S. Appleton 
A. Hummel 

L.H. Luthjens 

K.J. Smit 

Formation of Fluorescent Solvent Excited 
States with High Efficiency from Ion 
Recombination in Cis- and Trans-Decalin 
after High Energy Inrradiation. 
Miller Conference on Radiation Chemistry 
Sopron. Hongarije, 6 - 1 1 september 1987 
(poster) 

High Yields of Fluorescent Excited States 
from Ion Recombination in Liquid Decalins. 
Killer Conference on Radiation Chemistry. 
Sopron, Hongarije, 8 september 1987 

The temperature dependence of long-distance 
charge recombination in rigid molecular 
assemblies. 
13th International Conference on 
Photochemistry, Budapest, Hongarije, 9 - 1** 
augustus 1987 

nationaal 

J.N. Warman 

K.J. Smit 
J.M. Warman 
K. Zacchariasse (321) 

M.P. de Haas 

Molecular Photovoltaic Devices Studied by 
Time-Resolved Microwave Conductivity. 
Philips Nat.Lab. Eindhoven, 16 juni 1987 

Delayed Electron Transfer Due to Molecular 
Folding after Photoexcitation of a Flexible 
Donor-Insulator-Acceptor Compound. 
SON vergadering, werkgemeenschap fysische 
organische chemie, Lunteren, 7 - 8 december 
1987 (poster) 

Observation of the Superconductivity J.M. 
Warman Transition in a High-Tc 
Superconductor by Pulse-Radiolysis with 
TRMC Detection. 
FOM bijeenkomst. Veldhoven, 8 - 9 december 
1987 

C. STRALINGSFYSICA 

internationaal 

P. Verkerk* 

W.H. Kraan* 

Mode-coupling effects in dense hydrogen 
gas. 
Workshop on Experimental Data on Liquids. 
Gif sur Yvette, Frankrijk, 25 februari'87. 

Neue-Ergebnisse und Entwicklungen der 
Neutronen Depolarization am IRI. 
Atominstitut der Osterreichische 
Technische Hochschülen. 
Wenen, Oostenrijk, 8-14 juni 1987. 
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J.J. van Loef 

J.W. Niemantsverdriet (201) 
J. van GrondelIe (201) 
A.M. van der Kraan 

The self-diffusion coefficient of dense 
monatomic fluids in a wide range of 
densities and temperature and recent 
results on the neutron scattering 
experiments performed with ISIS. 
Janik's Friends Meeting 
Krakau, Polen, 29 juni-3 juli 198?. 

Methanol from synthesis gas over 
bimetallic FePd catalysts (poster). 
International Conference on the 
Application of the Mössbauer Effect 
Melbourne, Australië, 17-21 augustus 1987. 

P.C.M. Gubbens 
A.M. van der Kraan 
K.H.J. Buschow (201) 

R,Fe,,V, studied by S7Fe, li,Dy, 18iEr 
and ' "Tm Mössbauer spectroscopy (poster) 
International Conference on the 
Application of the Mössbauer Effect 
Melbourne, Australië, 17-21 augustus 1987. 

P.C.M. Gubbens 
A.M. van der Kraan 
K.H.J. Buschow (201) 

Magnetic interaction and crystal field 
in R, Fet t V2 (poster). 
5the International Symposium on 
Magnetic Anisotropy and Coercivity in Rare-
Earth-Transition Metal Alloys 
Bad Soden, BRD, 3 september 1987. 

W.H. Kraan 
M.Th. Rekveldt 
U. Umahava (375) 
T. Tokushima (375) 

Neutron depolarization in magnetic 
alumite disks for perpendicular 
recording (poster). 
European Magnetic Materials and 
Applications Conference. 
Salford, Engeland, 14-16 september 1987. 

N. Stüsser 
P. Westerhuijs (101) 
M.Th. Rekveldt 

Depolarization in permalloy around the 
ferromagnetic phase transition (poster). 
European Magnetic Materials and 
Applications Conference. 
Salfora, Engeland, 14-16 september 1987-

U. Bafile(325) 
L.A. de Graaf 
I.M. de Schepper 
P. Verkerk 
J. Westerweel(101) 

Quantitative determination of the mode-
coupling effects in dense hydrogen gas. 
Europhysics liquid state conference on 
liquids of small molecules. 
Santa Trada, Italië, 21-25 september 1987. 

M.Th. Rekveldt* Polarized neutron research in Delft 
Lecture for Summerschool on "Neutron 
and Nuclear Physics 
Varna, Bulgarije, 19-28 oktober 1987. 
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V O O R D R A C H T E N E N P O S T E R S 

W,L.T.M. Ramselaar 
M.W.J. Crajè (101) 
E. Gerkema 
V.H.J. de Beer (102) 

Aan in-situ Mössbauer study on the 
formation and stability of the Fe-Mo-S 
phase in carbon-supported iron molyb
denum sulfide HDS catalysts. 
3rd Workshop Hydrodesulfurization 
Louvain-la-Neuve, België, 16-18 
november 1987. 

nationaal 

P.C.M. Gubbens 
A.M. v.d. Kraan 
J.J. van Loef 
K.H.J. Buschow(201) 

Crystal field and magnetic interaction in 
Tm,M17 compounds (M=Fe,Co,Ni) (poster). 
FOM Werkgemeenschap voor de Vaste Stof, 
Lunteren, 17 februari 1987. 

A.M. van der Kraan 
W.L.T.M. Ramselaar 
M.W.J. Crajè (101) 
R. Hadders (101) 
V.H.J. de Beer (102) 

IJzersulfides als actieve fase en/of 
promoter in koolgedragen ontzwavelings-
katalysatoren. Mössbauer-aktiviteits-
studie. 
SON Werkgemeenschap voor Katalyse 
Lunteren, 16-17 februari 1987. 

A.M. van der Kraan 
W.L.T.M. Ramselaar 
M.W.J. Crajè 
R. Hadders (101) 
V.H.J. de Beer (102) 

Mössbauer onderzoek naar intermediairen 
bij inzwaveling van gedragen Fe en FeMo 
katalysatoren. Een nieuwe toepassing van 
Mössbauer Spectroscopie (poster). 
SON Werkgemeenschap voor Katalyse 
Lunteren, 16-17 februari 1987-
KNCV-symposium sectie Katalyse 
Rolduc, 7-8 april 1987. 

J.J. van Loef Zelfdiffusiecoefficient van dichte mono-
atomaire fluida en van methaan. 
SON Werkgemeenschap voor Vloeistoffen en 
Grensvlakken. 
Lunteren, 23 februari 1987-

I.M. de Schepper Analogie tussen lichtverstrooiing aan 
kolloidale suspensies en neutronenver
strooiing aan eenvoudige fluida. 
SON Werkgemeenschap voor Vloeistoffen en 
Grensvlakken. 
Lunteren, 23 februari 1987. 

I,M. de Schepper* The dynamical processes in noble gas fluids 
observed in light and neutron scattering 
experiments. 
Seminarium Theoretische Natuurkunde, 
Rijks Universiteit Utrecht, 
Utrecht, 1 april 1987-
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V O O R D R A C H T E N E N P O S T E R S 

J.B. van Tricht 
H.W. Zandbergen (107) 
C.W.R. Engelen (102) 

D.C. Koningsberger 
F. Kampers (201) 
A.M. van der Kraan 
B.J. Kip (201) 
J.W. Niemantsverdriet 

C. van Dijk(211) 
J.J. van Loef 

W.L.T.M. Ramselaar 

(201) 

(201) 

J.J. van Loef 

A.M. van der Kraan* 

W.L.T.M. Ramselaar 
M.W.J. Crajè (101) 
R.H. Hadders (101) 
E. Gerkema 
V.H.J. de Beer (201) 
A.M. van der Kraan 
J.J. van Loef 

Neutron diffraction study of a zeolite 
synthesis mixture (poster). 
KNCV-symposium sectie Katalyse 
Rolduc, 7-8 april 1Q&7. 

Methanol uit synthesegas over Felr/SiOj 
katalysatoren 
KNCV-symposium sectie Katalyse 
Rolduc, 7-8 april 1987. 

Eerste meetresultaten verkregen met de 
neu t ronenspal1atiebron ISIS. 
NNV voorjaarsvergadering. 
Utrecht, 16 april 1987. 

Mössbauer-HDS onderzoek aan koolgedragen 
Fe-Mo sulfide katalysatoren. 
Ontmoetingsbijeenkomst Hydrotreating 
groepen KSLA, TU Eindhoven, U van 
Amsterdam en IRI. 
Koninklijke Shell Laboratorium 
Amsterdam, 27 mei 1987 
Ontmoetingsbijeenkomst Hydrotreating 
groepen Unilever, U van Amsterdam, TU 
Eindhoven en IRI 
Eindhoven, 9 oktober 1987. 

Eerste resultaten verkregen met de nieuwe 
spallatiebron ISIS in het Rutherford-
Appleton Laboratory (UK). 
VS seminar. 
Delft, 17 juni 1987. 

Application of Mössbauer spectroscopy to 
the study of activation of catalysts 
International Conference on the 
Application of the Mössbauer Effect 
Melbourne, Australië, 17-21 augustus 1987. 
Colloquium, Kamerling Onnes Laboraotorium 
Leiden, 6 november I987. 

Study of supported Fe and FeMo Hydro-
treating catalysts by combining Möss
bauer spectroscopy and ordinary gamma-
ray transmission (poster). 
International Conference on the 
Application of the Mössbauer Effect 
Melbourne. Australië, 17-21 augustus 1987 
FOM Werkgemeenschap voor de Vaste Stof 
Veldhoven, 8-9 december 1987. 

1M 



V O O R D R A C H T E N E N P O S T E R S 

M.Th. Rekveldt 
A.A. van Well 

Larmor inelastic neutron scattering 
spectrometer. 
Neutron Scattering Seminar. 
Delft, 6 oktober 19&7-

W.H. Kraan 
M.Th. Rekveldt 

Neutron depolarization in magnetic 
alumite disks (poster). 
FOM Werkgemeenschap voor de Vaste Stof 
Veldhoven, 8-9 december 1987. 

R. Rosman 
M.Th. Rekveldt 

Neutron depolarization in small 
particles (poster). 
FOM Werkgemeenschap voor de Vaste Stof 
VeldVoven, 8-9 december 1987. 

W.H. Kraan 
V.O. Haan 
J.B. van Tricht 
M.Th. Rekveldt 

Neutron larmorprecession and transmission 
spectroscopy (poster) 
FOM Werkgemeenschap voor de Vaste Stof 
Veldhoven, 8-9 december 1987. 

0. Dijk 
M.Th. Rekveldt 

A.A. van Well 
M.Th. Rekveldt 

Neutron depolarization in FM super
conductors (poster). 
FOM Werkgemeenschap voor de Vaste SLof 
Veldhoven, 8-9 december 1987. 

Larmor spectrometer bij de HOR (poster). 
FOM Werkgemeenschap voor de Vaste Stof 
Veldhoven, 8-9 december 1987. 

P.C.M. Gubbens 
A.M. van der Kraan 
K.H.J. Buschow (201) 

P.C.M. Gubbens 
A.M. van der Kraan 
J.J. van Loef 
K.H.J. Buschow (201) 
B.M. de Leeuw (201) 

D. REACTORFYSICA 

internationaal 

A. 
J. 
J. 
J. 

0. 
J, 
H, 

J.J. Bos 
B. Dielhof 
. Zoetelief (221) 
J. Broere (221) 

. Ciftcioglu 
,E. Hoogenboom (101 
, van Dam 

Magnetic interaction and crystal field 
in R2Fe10Vt (poster). 
FOM Werkgemeenschap voor de Vaste Stof 
Veldhoven, 8-9 december 1987. 

lf,Tm Mössbauer study of high T super-
conductor TmBa2 Cu, 07 (poster). 
FOM Werkgemeenschap voor de Vaste Stof 
Veldhoven, 8-9 december 1987. 

Sensitivity of CAF2 thermoluminescent 
materials to fast neutrons. Sixth Sym
posium on Neutron Dosimetry, Neuherberg 
RFG, 12 - 16 oktober 1987. 

Studies on multivariate autoregressive 
analysis using synthesized reactor noise
like data for optinum modelling (poster). 
Specialists' meeting on reactor noise 
SM0RN-V, München, 15 oktober 1987. 
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V O O R D R A C H T E N E N P O S T E R S 

H.A. Filius (101) 
A, van Veen (101) 
K.R. Bijkerk (101) 
J.H. Evans (301) 

T.H.J.J. van der Hagen 
W.H.M. Nissen (109) 
W.J. Oosterkamp (210) 
H. van Dam 
J.E. Hoogenboom (101) 

T.H.J.J. van der Hagen 

J.E. Hoogenboom (101) 
0. Ciftcioglu 
H. van Dam 

The retention of ^r in low energy AR-
irradiated Mo and Si. Poster. 
Nato ASI meeting, Portugal, 24 augustus-
5 september 19Ö7-

Application of noise analyses to stabi
lity determination of a natural circulation 
cooled BWR. Specialists' meeting on reactor 
noise SM0RN-V, München, 15 oktober 1987. 

Interpretation of velocities determined 
by noise analysis for various void frac
tions and flow regimes in two-phase flow. 
Specialists' meeting on reactor noise 
SM0RN-V, München, 15 oktober 1967-

Report on the benchmark test on artifi
cial noise data. 
Specialists' meeting on reactor noise 
SM0RN-V, München, 16 oktober I987. 

H. Schut 
A. van Veen (101) 
H. van Dam 

A. van Veen (101) 
H.A. Filius (101) 

A. van Veen (101) 

A. van Veen (101) 
C.C. Griffioen (101) 
J.H. Evans (301) 

A. van Veen (101) 

Variable energy positron bean for defects 
and interface studies (poster).Nato ASI 
meeting. Portugal, 6 - 18 september 1987. 

Hydrogen exchange with voids in tungsten 
and molybdenum observed with TDS and PA. 
(poster) 3rd Int. Conf. on Fussion Reactor 
Materials, Karlsruhe, FRG., 4 - 9 oktober 
1987. 

On the trapping and thermal release of low 
energy noble gases implanted into silicon. 
Materials Research Society Fall Meeting 
Boston, USA, Symposium A. 30 november-
5 december 1987. 

Helium-induced porous layer formation in 
silicon. 
Materials Research Society Fall Meeting, 
Boston, USA, Symposium H, 30 november -
5 december 1987. 

Defect and noble gases in Si studied with 
gasdesorption spectrometry. Brookhaven 
National Laboratory, USA, 7 december I987. 

nationaal 

W.Th.M. Buters (101) 
A. van den Beukel (101) 
A. van Veen (101) 
J.H. Evans (301) 

TEM studie van helium vangst in molybdeen. 
F0M-S0N bijeenkomst, Veldhoven, 
13 - 15 januari 1987. 
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V O O R D R A C H T E N E N P O S T E R S 

H. van Dam Voordracht cursus Stralingsbescherming 
IRS Leiden, 29 januari 1987. 

H. van Dam Werking kernreactor, uitvoeringsvormen, 
calamiteiten. 
Postacademische cursus dierengeneeskunde 
RUU, Delft, 30 januari 1987. 

H. van Dam Een nucleaire dieselmotor. 
Bijeenkomst Nederlandse Reactorfysici, 
Arnhem, 13 november 1987. 

T.H.J.J. van der Hagen 

T.H.J.J. van der Hagen 

J.E. Hoogenboom (101) 

Het bellenbuisexperiment. 
Bijeenkomst Nederlandse Reactorfysici, 
Delft, 5 juni 1987. 

Bepaling van stabiliteit van de BWR 
Dodewaard. Bijeenkomst Nederlandse Reac
torfysici Arnhem, 13 november 1987* 

Benchmark-studies ruis analyse. 
Bijeenkomst Nederlandse Reactorfysici, 
Arnhem, 13 november 1987. 

J.E. Hoogenboom (101) Bepaling van reactiviteit. 
Bijeenkomst Nederlandse Reactorfysici, 
Arnhem, 13 november 1987. 

P.C. de Jong (101) 
A. van Veen (101) 
H.A. Filius (101) 
J.H. Evans (301) 
J.Th.M. de Hosson (106) 

Helium desorption/permeation from bubbles 
in silicon: A novel method of void produc
tion (poster) F0M-S0N bijeenkomst, 
Veldhoven, 13-15 januari 1987. 

P.C. de Jong (101) 
A. van Veen (101) 
H.A. Filius (101) 
J.H. Evans (301) 
J.Th.M. de Hosson (106) 

H. Schut 
A. van Veen (101) 
A.I. van Heek (101) 
B. Nielsen (365) 
K.G. Lynn (365) 

H. Schut 
A. van Veen (101) 
H. van Dam 

Helium desorptie/permeatie uit bellen in 
Si; een nieuwe methode voor het produceren 
van holten (poster) NNV, Utrecht, 16 april 
1987. 

Defects and surface studies using variable 
energy positrons (poster) F0M-S0N bijeen
komst. Veldhoven, 13-15 januari 1987. 

A variable energy positron beam for defects 
and interface studies (poster). 
NNV, Utrecht, 16 april I987. 
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V O O R D R A C H T E N EN P O S T E R S 

A. van Veen (101) 
K.R. Bijkerk (101) 
H.A. F i l i u s (101) 
G.J . van der Kolk (201) 

A. van Veen (101) 

Argon desorptie van gesputterde Si; Al en 
Ni. (poster) F0M-S0N bijeenkomst. 
Veldhoven, 13-15 januari 1987 > 

Thermische desorptie spectrometrie van 
edelgassen geïmplanteerd in silicium. 
Voordracht bij Vaste Stof colloquium. 
Philips, Eindhoven, 18 november 1978. 

H. STRALINGSBESCHERMINGSDIENST 

internationaal 

A.J.J. Bos 

Dielhof 
J. Zoetelief (221) 
J.J. Broerse (221) 

Sensitivity of CaF, thermoluminescent J.B. 
materials to fast neutrons. 6th Symposium 
on Neutron Dosimetry, Neuherberg, BRD, 
12-16 oktober 1987. 

op uitnodiging 
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W E T E N S C H A P P E L I J K E R E I Z E N 

A. RADIOCHEHIE 

M. de Bruin* 

C.J.A. van den Hamer* 

J.E. Sloof 

P. Bode 

M. de Bruin* 
P. Bode 

P. Bode* 

R.D. AbelIon 

H.Th. Wolterbeek 

A.A. Goede 

C.J.A. van den Hamer* 

C.J.A. van den Hamer* 

Second Nile Winter College, Khartoum, 
Soedan, Afrika, l4 - 26 januari 1987 

Seminarie "Hepatologie", 
Academisch Ziekenhuis, Leuven, België, 
5 februari 1987 

Werkbezoek School of Environmental Science, 
University of Bradford en University 
Dublin. 
(1) Joint British Lichen Society of London 
on "Horizons in Lichenology"; 
(2) Seminar of the Linnean Society of 
London on "Variation in Lichens", Londen, 
GB, 18 - 28 februari 1987 

Werkbezoek aan diverse universiteiten en 
laboratoria in de VS: Irvine (California), 
Columbia (Missouri), Ann Arbor (Michigan), 
Gaithersburg (Maryland). 
31 maart - 15 april 1987 

Intern. Conference on Methods and Applica
tions of Radioanalytical Chemistry, 
Kona, Hawai. VS, 5 - 1 0 april 1987 

Consultant's Meeting on Improved Efficiency 
in the Utilization of Neutron Activation 
Analysis in Support of Science and Techno
logy, 
IAEA, Wenen, Oostenrijk, 5 - 8 mei 1987 

Intern. Symposium on Mixing and Dispersion 
Processes, 
Delft, 7 mei 1987 

First Joint Meeting of the Belgian Federa
tion for Plant Physiology and the Section 
for Plant Physiology, Royal Botanical 
Society of The Netherlands. 
Utrecht, 8 mei 1987 

Werkbezoek Universiteit van Trondheim 
Noorwegen, 11 mei - 7 juni 1987 

Fifth European Nutrition Conference, 
Warschau, Polen, 20 - 23 mei 1987 

Sixth Intern. Symposium on Trace Element 
Metabolism in Man and Animals (TEMA-6), 
Californië + Davis (bezoeken aan insti
tuten), VS, 30 mei - 15 juni 1987 
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W E T E N S C H A P P E L I J K E R E I Z E N 

C S . Baldew 
J.P. van Wouwe 

J.P. van Wouwe 
C.J.A. van den Haaer 

J.J.M, de Goeij» 
C.J.A. van den Hamer 

Z. Kolar 

S.W.F.M, van Hövell tot 
Westerflier 

Z. Kolar 

J.J.M, de Goeij1 

J.P. van Wouwe 

J.E. Sloof 

G.S. Baldew 

J.J.M, de Goeij1 

Z. Kolar* 

Z. Kolar 

Federation of European Laboratory Animal 
Science Associations, 
Amsterdam. 1 - 5 juni 1987 

Intern. Conference on Pediatric Oncology, 
Nijmegen. 1 - 3 juni 1987 

IAEA Third Research Co-ordination Meeting, 
for the Co-ordinated Research Program 
on the Significance of Hair Mineral Analy
sis as a Means for Assessing Internal Body 
Burdens of Environmental Pollutants, Vrije 
Universiteit, Amsterdam, 6 - 9 juli 1987 

Nineth Internal Congress of Chemical En-
Engineering, Chemical Equipment Design and 
Automation (CHISA'87), Praag, Tsjechoslo-
wakije, 30 augustus - 4 september 1987 

Deelname cursus "Double Jump" en "New 
Trends and Applications of Photocatalysis 
and Photo-electrochemistry for Environ
mental Problems" van het Advanced Study 
Institute, Cefalo (Palermo), Italië, 
6 - 1 9 september 1987 

Triennial European Conference on Analytical 
Chemistry (Euroanalysis VI). Parijs, 
Frankrijk, 7 september 1987 

Symposium of General Physiologists, 
Woods Hole, Ma., VS. 9 - 12 september 1987 

Sixth Intern. Conference on Heavy Metals in 
the Environment, New Orleans, VS, 
15 - 18 september 1987 

28th Congress of the European Society of 
Toxicology, Straatsburg, Frankrijk, 
17 - 19 september 1987 

Consultants' Meeting on Training Require
ments in Modern Aspects of Radiochemistry, 
Garching/München, BRD, 21 - 2k september 
1987 

IAEA Advisory Group Meeting on Tracer 
Applications for Industrial Process 
Optimalization, Dubrovnic, Joegoslavië, 
19 - 23 oktober 1987 

Werkbezoek aan het Instituut Rudjer 
Boskovic te Zagreb, Joegoslavië, 
26 - 27 oktober 1987 
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W E T E N S C H A P P E L I J K E R E I Z E N 

N. de Bruin 

J. Wensink 
C.J.A. van den Hamer 
J.P. van Wouwe 

A.A. Goede 

Werkbezoek National Atomic Energy Agency, 
Jakarta, Indonesië, 2 - 1 5 november 19Ö7 

Intern. Symposium on Environmental Aspects 
of Trace Elements, Parijs, Frankrijk, 
1 - 4 december 1987 

Werkbezoek Universiteit van Trondheim, 
Noorwegen, 2 - 4 december 1987 

B. STRALINGSCHEMIE 

J.H. Warman 

J.N. Warman 

J.H. Warman 

J.H. Warman 

J.M. Warman 

A. Hummel 

M.P. de Haas 

J.M. Warman 

J.M. Warman 

A. Hummel 

Physical Chemistry Department (Prof. J. 
Fendler), Iniversity of Schenectady, New 
York. V.S., 26 mei 1987 

Physical Chemistry Department (prof. G. 
McLendon), University of Rochester, New 
York, V.S., 27 mei 1987 

Kodak Research Laboratories {Dr. Samir and 
Dr. Ian Gould), Rochester, New York, V.S., 
28 mei 1987 

Physics Division, National Research Council 
(Dr. N. Klassen), Ottawa, Canada, 29 mei 
1987 

"6th International Meeting on Radiation 
Processing", Ottawa, Canada, 1 - 5 juni 
1987 

Brookhaven National Laboratory, Upton, New 
York, V.S., 8 - 1 1 juni 1987 

NATO Advanced Study Institute, The liquid 
State and its Electrical Properties, 
Sintra, Portugal, 5 - 17 juli 1987 

"8th International congress of Radiation 
Research, Edinburgh, V.K., 20 - 24 juli 
1987 

"9th International Conference on Conduction 
and Breakdown in Dielectric Liquids", 
Salford, V.K., 27 - 31 juli 1987 

8th International Congress of Radiation 
Research, Edinburgh, V.K., 20 - 24 juli 
1987 
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W E T E N S C H A P P E L I J K E R E I Z E N 

L.H. Luthjens 
J.H. Warman 
de Haas 
S.A. Appleton 

L.H. Luthjens 
J.M. Warman 
M.P. de Haas 
S.A. Appleton 

Institute of Isotopes and Central Research 
Institute for Physics of the Hungarian N.P. 
Academy of Sciences. Budapest. Hongarije, 4 
september 1987 

Miller Conference on Radiation Chemistry. 
Sopron, Hongarije, 6 - 1 2 september 1987 

K.J. Smit 13th International Conference on 
Photochemistry, Budapest. Hongarije, 9 - 1** 
september 1987 

C. STRALINGSFYSICA 

P. v.d. Ende 
H. Fredrikze 

Institut Laue-Langevin 
Grenoble, Frankrijk, 14-17 januari 1987 

H. Fredrikze 
P. Verkerk 

Workshop Experimental Data on Liquids en 
bezoek aan Laboratoire Lèon Brillouin. 
Gif sur Yvette, Frankrijk, 24-25 februari 
1987. 

W.H. Kraan 
J.J. van Loef 
M.Th. Rekveldt 
N. Stüsser 

Developments in neutron scattering at the 
Orphèe veactor. 
Mol, België, 12 maart 1987. 

H. Fredrikze 
J.B. van Tricht 
A.A. van Well 

Institut Laue-Langevin 
Grenoble, Frankrijk, 8-23 april 1987 

H. Fredrikze 
J.B. van Tricht 

Institut Laue-Langevin 
Grenoble, Frankrijk, 6-22 augustus 1987 

H. Fredrikze 
L.A. de Graaf 
J.J. van Loef 
W. Montfrooij 
M.Th. Rekveldt 
I.M. de Schepper 
J.B. van Tricht 
P. Verkerk 
A.A. van Well 

Workshop "Neutron scattering in liquids. 
Delft, 12 en 13 mei 1987. 

J.J. van Loef* Annual Meeting to Review Collaboration 
between SERC and ZWO. 
Amsterdam, 13 mei 1987-
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W E T E N S C H A P P E L I J K E R E I Z E N 

J.J. van Loef 
10 Medewerkers 
7 studenten 

Excursie van de vakgroep naar Engeland 
•et bezoeken aan de Joint European 
Tokamak, het Rutherford-Appleton 
Laboratory, Oxford Instruments en het 
Cavendish Laboratory. 
Oxford/Cambridge, Engeland, 18-22 aei'87 

W.H. Kraan» Atoainstitut der Osterreichischen 
Technische Hochschülen. 
Wenen, 8-1*1 juni 1987. 

N.Th. Rekveldt 
A.A. van Well 
J. van der Zanden 

ALCATEL, Marciassis. Frankrijk 
Orphèe reactor. Saclay, Frankrijk 
29-30 juni 1987. 

J.J. van Loef* Deelname Janik's Friends Meeting 
Krakau, Polen, 29 juni - 3 juli 1987 

J.J. van Loef EPS General Meeting. 
Helsinki, Finland. 10-14 augustus 1987-

A.M. van der Kraan" International Conference on the Application 
of the Mössbauer Effect. 
Melbourne, Australië. 17-21 augustus 1987-

P.C.M. Gubbens 9th International Workshop on Rare Earth 
Magnets and their Application 
Bad Soden, BRD, 31 augustus - 2 september 

P.C.M. Gubbens 5th International Symposium on Magnetic 
Anisotropy and Coercivity in Rare Earth 
Transition Metal Alloys 
Bad Soden, BRD. 3 september 1987. 

W.H. Kraan 
M.Th. Rekveldt 

European Magnetic Materials and Applicat
ions Conference. 
Salford. Engeland, 14-16 september 1987. 

J.J. van Loef* ISIS, Science Advisory Council 
Rutherford Appleton Laboratory 
Abingdon, Engeland, 25 september 1987-

L.A. de Graaf 
P. Verkerk 

Europhysics Liquid State Conference on 
Liquids of Small Molecules. 
Santa Trada, Italië, 21-25 september 1987-

L.A. de Graaf 
J.J. van Loef 
W. Kraan 
W. Montfrooij 
M.Th. Rekveldt 
R. Rosman 
J.B. van Tricht 
P. Verkerk 
A.A. van Well 

Neutron Scattering Seminar 
Delft, 6-7 oktober 1987. 
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W E T E N S C H A P P E L I J K E R E I Z E N 

A.A. van Hell 
D. van Linge 

M.Th. Rekveldt* 

A.M. van der Kraan 
E. Gerkema 
W.L.T.M. Ramselaar 
M.W.J. Crajè 

I.M. de Schepper* 

"International Syaposiua on the utiliation 
of multi-purpose research reactors and 
related international cooperation" (IAEA). 
Grenoble, Frankrijk. 18-24 oktober I987. 

Summerschool on "Neutron and Nuclear 
Physics. 
Varna, Bulgarije, 19-28 oktober 1987. 
Bezoek Atomic Reactor 
Sofia, Bulgarije, 29 oktober 198?. 

3rd Workshop Hydrodesulfurization. 
Louvain-la-Neuve, België, l€ 18 november. 

Lid promotiecommissie C. Mathieu 
Universitè Claude Bernard, Lyon I, 
Villeurbanne, Frankrijk, 17-18 december 
1987. 

D. REACTORFYSICA 

J.T. v n Bloois 
H. van Lam 
D.W. de Haas (101) 
T.H.J.J. van der Hagen 
J.E. Hoogenboom (101) 
J.L. Kloosterman 
P.F.A. de Leege 
J.G.F. Schut (101) 
A.I. van Heek (101) 
P. Djuly (101) 
P.W.J. Leemker (101) 
R.N.M. Vijverberg (101) 

A.J.J. Bos 
J.B. Dielhof 

H. van Dam 
J.E. Hoogenboom (101) 
P.P.A. de Leege 

H. van Dam 

H. van Dam 
T.H.J.J. van der Hagen 
J.E. Hoogenboom (101) 
J. van der Voet (101) 

Kerncentrale Doel, België. 17 december 
1987. 

Neutronen dosimetrie Symposium, Neuherberg, 
Duitsland (FRG), 12 - 16 oktober 1987. 

ANS/ENS Topical meeting on reactor physics, 
mathematics and computers, Parijs, 
27 april - 1 mei 1987-

Nuclear Energy Agency Committee on Reactor 
physics, Helsinki, 1*1 - 19 september 1987-

Specialists' meeting on reactor noise 
SM0RN-V, München, Duitsland, 12 - 16 okto
ber 1987. 

15* 
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H. van Das 
T.H.J.J. van der Hagen 
J.E. HoogenbooB (101) 
J.L. Kloosterman 
P.F.A. de Leege 
J. van der Voet (101) 

H.A. Filius (101) 
A.I. van Heek (101) 
K.R. Bijkerk (101) 
H. Schut 
J. Heringa (101) 

H. Filius (101) 

H.A. Filius (101) 

T.H.J.J. van der Hagen 

J. Heringa (101) 

J.E.Hoogenboom (101) 

H. Schut 

A. van Veen (101) 
P.C. de Jong (101) 
K.R. Bijkerk (101) 
J.R. Heringa (101) 
H.A. Filius (101) 
H. Schut 

A. van Veen (101) 

A. van Veen (101) 

A. van Veen (101) 
H.A. Filius (101) 

A. van Veen (101) 
M.R. Ypma (101) 

A. van Veen (101) 

Bijeenkomst Nederlandse Reactorfysici. 
Arnhem, 13 november 1987* 

NNV voorjaarsvergadering, Utrecht, 
16 april 1987. 

ICSOS conferentie, Amsterdam, 22-23 juni 
1987. 

Nato Study Institute. Materials 
modification by high-fluence ion beams. 
Portugal, 24 augustus - 5 september 1987. 

EPS conferentie. Helsinki, Finland 
september 19Ö7-

ICS0S conferentie Amsterdam, 23 juni 1987. 

Meeting Editorial Advisory Committee 
Nuclear Europe, Bern, Zwitserland, 
12 - 13 juni 1987. 

Nato Study Institute. Nuclear physics 
applications on materials science, 
Portugal, 6 september - 18 september 1987. 

FOM-SON bijeenkomst. Veldhoven, 13 - 15 
januari 19&7-

EIR/SIN. Zwitserland. 1 - 1 juni 1987. 

Harwell laboratory en JET, Engeland, 
15 - 17 juni 1987. 

3rd International conference on Fusion 
Reactor Materials, Karlsruhe, Duitsland, 
4 - 9 oktober 1987. 

Vaste stof colloquium, Philips, Eindhoven, 
18 november 1987. 

MRS Fall meeting, Boston, USA, 
29 november - 4 december 1987. 
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A. van Veen (101) Colloquium Brookhaven National Laboratory, 
New York, USA, *l - 10 december 1987-

•>y: >«*:i:«: H. 

A.J.J. Bos 

C E . Rasmussen 
Interne jxonal 

A.J.J. Bos 
Dielhof 

3DIENST 

Seminar on Human Exposure to Ultraviolet 
Radiation : Risks and Regulations. 
Amsterdam, 23-25 maart I987. 

XlVth Regional Congress of the 
Radiation Protection Association, Kupari-
Dubrovnik, Yugoslavia, 29 september-2 
oktober 1987. 

6th Symposium on Neutron Dosimetry, J.B. 
Neuherberg, BRD, 12-16 oktober 1987. 

* op uitnodiging 
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In het navolgende overzicht wordt de samenwerking met andere instituten op het 
gebied van wetenschappelijk onderzoek tot uitdrukking gebracht in mensjaren. 

Onderwerp 

A. RADIOCHEMIE 

Al-01 Gasfase dynamica in 
een gas/vloeistof 
geroerd vat 

Al-02 Vaste stofmenging in 
een Nautamenger 

Al-03 Samenstelling stromende 
tweefasenmengsels 

Al-04 Samenstelling stromende 
tweefasenmengsels 

Al-05 Cadmiumtransport in 
CdS-suspensies 

Al-06 Na en Mg1 trans
port bij vissen 

Al-07 Bereiding »*C-
tributyltinchloride 

Al-08 Diffusieverschijn
selen 

Al-09 Diffusieverschijn
selen 

A2-01 Geologisch onderzoek 

A2-02 Geologisch en 
mineralogisch onderzoek 

A2-03 Zuiveringsslib 

A2-04 Se in nagels en bloed 

Relatie Globale 
inzet in 
mensjarei. 

Faculteit der Technische 1.1 
Natuurkunde, TU Delft 

Faculteit der Werktuig- 1.2 
bouwkunde en Maritieme 
Techniek, TU Delft 

Faculteit der Werktuig- 0.1 
bouwkunde en Maritieme 
Techniek, TU Delft 

Faculteit der Scheikun- 0.1 
dige Technologie en 
Materiaalkunde, TU Delft 

Faculteit der Scheikundige 2.0 
Technologie, TU Eindhoven 

Faculteit der Wiskunde 1.8 
en Natuurwetenschappen, 
KU Nijmegen 

Faculteit der Diergenees- 0.2 
kunde, RU Utrecht 

Faculteit der Scheikundige 0.1 
Technolgie en Materiaal
kunde, TU Delft 

Faculteit der Technische 0.1 
Natuurkunde, TU Delft 

Geologisch Instituut, 0.4 
Amsterdam 

Instituut voor Aardweten- 0.4 
schappen, Utrecht 

Afdeling Mijnbouwkunde, 0.1 
TU Delft; KIWA, Rijswijk 

St.Preventicon, RU Utrecht; 0.1 
Erasmus Universiteit R'dam; 
RIVM, Bilthoven 
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Onderwerp Relatie Globale 
inzet in 
mensjaren 

A2-05 Spoorelementen in 
planten en mosselen 

A2-06 Sublethale effecten 
van Cd 

A2-07 Zware metalen in vogels 

A2-08 Cd in huisvuil 

A2-09 Diverse projecten 

A3-01 Koperdeficiëntie bij 
proefdieren 

A3-02 Cisplatin 

A3-O3 Ziekte van Menkes 

Subfac. Biologie, RU 2.5 
Utrecht; Ned. Inst, voor 
Onderzoek der Zee, 
Den Burg, Texel. 

RIVM, Bilthoven 0.1 

Universiteit van Trondheim 1.0 
Noorwegen 

RIVM, Bilthoven 0.2 

Universiteiten + Hogescholen 0.2 

Experimentele Neurologie, 0.1 
AMC, Amsterdam 

Nederlands Kanker Instituut 0.1 
Amsterdam 

afd.Klinische Genetica, 0.2 
Erasmus Universiteit, 
Rotterdam; afd. Kinder
neurologie , Acad. Zieken
huis Utrecht; afd. Kinder
geneeskunde, AMC, A'dam 

A3-04 Ziekte van Wilson 

A3-05 Zink in rattehersenen 

A3-06 Zink bij diverse 
ziekten 

afd.Neurologie, Academisch 0.2 
Ziekenhuis, Utrecht; Sophia 
Kinderziekenhuis, Erasmus 
Universiteit, Rotterdam 

Natuurkundig Laboratorium, 0,1 
VU, Amsterdam; afd. KNO, 
Erasmus Universiteit, 
Rotterdam 

afd. Kindergeneeskunde, 0.3 
Zuiderziekenhuis, R'dam; 
afd. Neurologie, Acad. 
Ziekenhuis Utrecht; afd.Nu
cleaire Geneeskunde, St. 
Ignatius ziekenhuis, Breda; 
afd. Gastroenterologie, KU 
Nijmegen 
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Onderwerp Relatie Globale 
inzet in 
mensjaren 

A3-07 Zinkdeficiëntie 
bij kinderen 

A3-O8 Koper- en zink-
belas tingtesten 

A3-09 Koper- en zinkbepaling 
in biopten 

A3-10 Zink i.v.m. brandwonden 

afd.Kindergeneeskunde, 
Acad. Ziekenhuis, Leiden; 
Juliana Kinderziekenhuis, 
Den Haag 

Diverse ziekenhuizen 

Diverse ziekenhuizen 

Zuiderziekenhuis. 
Rotterdam; AMC, Amsterdam 

0.3 

0.2 

0.2 

0.2 

B. STRALINGSCHKMIE 

Bl-01 Multi-ion-paarberekeningen 

BI-02 Holes in hydrocarbons 

B2-01 Ionisatie in gassen 

B2-02 Ionisatie in gassen 

B3-01 Stralingsschade in DNA 

B3-02 DC-geleidingsmetingen 

B3-03 Geleiding in gehydra-
teerde biopolymeren 

B4-01 Foto-geïnduceerde 
ladingsscheiding 

Bty-02 Elektron-overdracht 

B4-03 Elektron-overdracht 

B4-04 Elektron-overdracht 

Technical University, 
Lodz, Polen 

Institute for combustion 
and chemical kinetics, 
Novosibirsk, USSR 

University of Melbourne, 
Australië 

University of British 
Columbia, Canada 

VU Amsterdam 

Gray Laboratory, Londen; 
VU, Amsterdam 

University of Illinois 
V.S. 

RU Leiden 

Univ. v. Amsterdam 

University of Sydney, 
University of New South 
Wales, Australië 

Max Planck Institut, 
Göttingen, BRD 

0.5 

0.2 

0.1 

<0.1 

1 

0.2 

<0.1 

0.1 

0.5 

0.3 

0.2 
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Onderwerp Re la t i e Globale 
i nze t in 
mensjaren 

B5-01 

B5-02 

B5-03 

B5-04 

B5-05 

B6-01 

B7-01 

B8-01 

B8-02 

Geleiding in dunne 
lagen a-Si 

TU Delft 

Geleiding in CdS deeltjes TNO. Utrecht 

Geleiding in Ti02 deeltjes Ecole Centrale de Lyon, 
France 

Geleiding in CdS deeltjes University of Rochester, 

Geleiding in Philips Nat. Lab 
supergeleiders 

Polymerisatie dunne lagen TU Delft, Sikkens 

Kathode ontwikkeling Philips Nat.Lab. 

Bestraling polymeervezels RU Groningen 

Bestraling polymeren TU Eindhoven 

<0.1 

0.2 

0.1 

0.1 

<0.1 

0.2 

1 

<0.1 

0.1 

Cl-01 Inelastische neutronenver
strooiing aan H2-gas 

Cl-02 Vloeistofmengsels 

Cl-03 Neutronendiffractie aan 
i* Ar-gas 

Cl-04 Moleculaire dynamica en 
transportcoëfficiënten 

Cl-05 Ro^atiebewegingen van 
NH\ groepen in 
perovskieten 

Universiteit van Florence, 0.7 
Italië; 
Van der Waalslaboratorium, 
Umiv. van Amsterdam; 
Technische Universitat, 
MUnchen, W. Duitsland 

Ruhruniversitat Bochum, 0.2 
W. Duitsland; 
RU Groningen 

Institut Laue-Langevin, 1.0 
Grenoble, Frankrijk 
Univ. van Florence, Italië; 
Institut für Kernenergotik, 
Univ. Stuttgart, W. Duitsland 

Van der Waalslaboratorium, 0.1 
Univ. van Amsterdam; 
Faculteit der Technische 
Natuurkunde, TU Delft 

Universiteit van 0.2 
Zaragoza, Spanje; 
Institut Laue-Langevin, 
Grenoble, Frankrijk 
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Onderwerp Relatie Globale 
inzet in 
mensjaren 

C2-01 Ferroxdure 

C2-02 CoCr en CrO, films 

C2-03 GLP multilayers 

C2-04 Kleine hoekverstrooiing 

C2-05 Magnetische supergeleiders 

C3-01 Karakterisering katalysa
toren m.b.v. mössbauer-
spectrometrie 

C3-02 Intermetallische ver-
verbindingen m.b.v. 
mössbauerspectrometrie-

C3-03 Hoge T supergeleiders 

03-0^ **'Au mössbauerspectro-
metrie 

ELCOMA, Philips Eindhoven <0.1 

Philips Natuurkundig Lab., 0.7 
Eindhoven 

LU Wageningen <0.1 

ECN, Petten <0.1 

Natuurkundig Laboratorium 1.0 
Universiteit van Amsterdam 
Vakgroepen Anorganische 2.2 
hemie en Chemische Techno
logie. TU Eindhoven; 
Vakgroep Anorganische Chemie, 
RU Utrecht; Vakgroep Orga
nische Chemie, TU Delft; 
Koninklijk Shell Laboratorium, 
Amsterdam 
Akzo Chemie Nederland, Arnhem 

Natuurkundig Laboratorium, 1.5 
Philips, Eindhoven; 

Universiteit Twente; 0.5 
Philips Natuurkundig Lab., 
Eindhoven 

Medical and Pharmaceutical 0.3 
University van Toyama, Japan 

D. REACTORFYSICA 

Dl-01 Ruis in kokend-water-
reactoren 

Dl-02 Rookdetectie 

Dl-03 Ruisanalysemethoden 

Dl-04 Reactorfysische 

computerprogramma's 

Dl-05 Afscherming 

Dl-06 Gaskernreactor 

GKN Dodewaard: 
KEMA, Arnhem 

Central Research Institute 
for Physics, Budapest 

ECN, Petten 

ECN, Petten 

1.0 

0.1 

0.2 

1.0 

NUC0N, Amsterdam, ECN Petten 0.7 

AMOLF, Amsterdam 0.6 
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Onderwerp Relatie Globale 
inzet in 
mensjaren 

D2-01 Heliumbinding aan dis
locaties 

D2-02 Defectberekeningen; 
Electronenmicroscopie 
van defecten 

D2-03 Ionenbundel-ontwikkeling; 
gas-defectinteracties 

D2-04 Gas-defectinteracties 
in metalen en halfgeleiders 

D2-05 Positronannihiliatie-
metingen 

D2-06 Heliumbellen in Si; 
Argon in gesputterde me
talen 

D2-07 Positronannihilatie 

D2-08 Variabele-energie-
positronen 

D2-09 Argon in gesputterde 
halfgeleiders en alumi-
niumoxidelagen 

D2-10 Positronannihilatie 
in metalen 

D2-11 Helium in 600 MeV protonen 
bestraalde materialen 

D2-12 Helium in molybdenum 

D3-01 Thermoluminescentie-
dosmetrie in gemengde 
(n/T) stralingsvelden 

D3-02 Doses in het hoofd-
halsgebied bij foton-
bestralingen 

Faculteit der Scheikundige 
Technologie en Materiaalkunde 
FCM-1, TUDelft 

RU Groningen, FOM-Mt VIB, 
Techn.Natuurkunde 

RU Groningen, Lab. Alge
mene Natuurkunde 

AERE, Harwell, UK 

Vakgroep SST-ISO, TUDelft 
Afd. Techn. Natuurkunde 

Philips Nat.Lab., Eindhoven 

Universiteit Gent, België 

Brookhaven national lab., 
Upton LI, New York, USA 

Centrum voor submicron 
technologie, Afd. Techn. 
Natuurkunde, TUDelft, Facul
teit der Electrotechniek 

ECNt Petten 

Eidgenoszisches Institut für 
Reaktorforschung, Waerenlingen 
Zwitserland 

Riso National Laboratory, 
Denemarken 

Radiobiologisch Instituut 
TNO, Rijswijk 

Ziekenhuis Leyenburg 
's Gravenhage, Afd. 
Medische Fysica 

0.1 

0.1 

0.1 

0.5 

0.5 

0.2 

0.1 

0.2 

0.2 

0.1 

0.1 

0.1 

0.6 

0.1 
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Overzicht van het cursorisch onderwijs door het IRI ten behoeve van diverse 
instellingen naar aantallen cursisten en inzet in mensjaren 

Instellingen 

Van Leeuwenhoek Instituut 
Delft en Van *t Hoff-Inst. 
Rotterdam (VUA, TNO, IRI)* 

Cursus 

cursussen voor HLO: 
1 cursus van 12 halve 
dagen 
5 cursussen van 5 hele 
dagen 
totaal: 

Basiscursus Radiochemie TU Delft, RU Leiden, 
10 middagen, 3 * gegeven IRI, div. inst. 

Basiscursus Radiochemie Medische faculteit RU Leiden 
voor Gezondheidsweten
schappen 
2 cursussen van elk 
10 halve dagen 

IRI-cursus Stralings
hygiëne en Dosimetrie 
niveau 3 (2 x gegeven) 

Stralingsveiligheid 
in de Gezondheidszorg 
niveau 5B 
practicum, duur 1,5 dgn 
6 x gegeven 

Ioniserende straling 
2 dagen practica 

Stralenbescherming 
4 dagen practicum 
(gedeeltelijk, in 
1987 vervolgd) 

In Vitro Nucleaire 
Geneeskunde 
2e en 3e semester 
elk 2 dagen 

Aantal Globale 
cursisten inzet in 

mensjaren 

CNG/SBORL** 

HTS Rotterdam 

Faculteit der Techn. 
Natuurkunde 
Techn. Universiteit 
Twente 

SOANG/SBC *» 

88 

28 

73 

15 

17 

1.6 

0,8 

40 0,6 

Diverse instituten en 50 2,2 
instellingen 

SOANG/SBC**, 
instellingen 

0,4 

0,2 

0,1 

0.2 

* 4 deelnemende cursisten buiten verband met de laboratoriumscholen 

** S0ANG : Stichting Opleiding Assistenten in de Nucleaire Geneeskunde 
SBC : Studiecentrum Bijzondere Cursussen b.v. 
CNG : Opleidingscommissie Nucleaire Geneeskunde (voor 

opleiding van in vivo medewerkers) 
SBORL : Stichting Raad van Beroepsopleiding Radiologische Laboranten 
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Cursus Instellingen Aantal 
cursisten 

Stralingsveiligheid. 
introductiecursus voor 
RUL, 1 dag practicum 
IRI, 9 x gegeven 

Practicum behorend bij 
de TU-colleges Reactor-
kunde en Afscherming 

PUO-cursus Radiofar-
•acie, voor ziekenhuis
apothekers, 4 hele dagen 

Introductiecursus voor 
IRI-medewerkers en 
gasten, 5 x gegeven 

Bureau Veiligheid van de 
RU Leiden 

TU Delft 

Stichting Post Universitair 
Onderwijs t.b.v. Radiofar-
macie 

IRI 

19*» 

16 

10 

38 
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Overzicht van de samenwerking op onderzoekgebied per universiteit 

Universiteit Referentie Totaal in 
mensjaren 

101 - TU Delft 

102 - TU Eindhoven 

103 - TU Twente 

104 - Univ. van Amsterdam 

105 - VU Amsterdam 

106 - RU Groningen 

107 - RU Leiden 

108 - KU Nijmegen 

109 - EU Rotterdam 

110 - RU Utrecht 

Al-01, Al-02, Al-03. Al-04, Al-08, 
Al-09. A2-03. B5-01, B6-01, Cl-04, 
C3-01, D2-01, D2-05, D2-09 

Al-05, B8-02, C3-01 

C3-03 

A2-01, A3-01, A3-10, B4-02, Cl-01 

Cl-04, C2-05 

A3-05, B3-01, B3-02 

B8-01, Cl-02, D2-02, D2-03 

A3-07, Bf-01 

Al-06, A3-06 

A2-04, A3-03, A3-04, A3-05 

Al-07, A2-02, A2-04, A2-05, A3-03 
A3-04, A3-06, C3-01 

5-1 

2 .8 

0.4 

2 .6 

1.2 

0 .5 

IA 

1-9 

0.3 

2 .8 

112 - LU Wageningen C2-03 0.1 
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VAKGROEP RADIOCHEMIE 

voorzitter 
secretaresse 

prof.dr.ir. J.J.M, de Goeij** 
mw. C.M.M. Overdevest 

medewerkers: 

ir. R.D. Abelion* 
mw. M.J.J. Ammerlaan (vanaf l-6-'87) 
drs. G.S. Baldew* 

J. van den Berg 
Bode 
Brouwer 
M. de Bruin (0,7)*** 
A.A. Goede* 

F.D.P. Geuring (vanaf l-6-'87) 
dr. C.J.A. van den Hamer 

den Hollander 
S.W.F.M, van Hövell tot 

Westerflier* 
Dipl.Ing. Z. Kolar 
dr. J. de Kok (vanaf 1-1-'87) 
J.J. Kroon 
mw. K.N. Liem 
W. Martens 
A.M.W. van der Meer 
mw. drs. Th.G. van Meerten (vanaf 

15-8-*87) 

drs. G 
ir. P. 
ir. G. 
dr.ir. 
mw.drs 

W 
ir 

ing. . L. Prinsen 
drs. . M.H.M.N. Senden (vanaf 16-•3-'87) 
mw.drs. J.E. Sloof* 
R.T. .M. van Soldt 
drs. . O.M. Ste.:nebach* 
S.S. . Then 
dr.ir. P.S. Tjioe 
drs, . J.A. van der Velden* 
M. Veldhuizen* 
mw. T.G. Verburg 
K.J, • Volkers 
mw. L.M. van Westing 
dr. J. Wensink* 
dr. H.Th. Wolterbeek* 
mw. U.D. Wononiecka (vanaf 1-2-••87) 
drs, . J.P. van Wouwe* 
P.M. . van Wijk 
mw. C. Zegers 

VAKGROEP STRALINGSCHEMIE 

voorzitter 
secretaresse 
(0.5) 

prof.dr. A. Hummel**** 
mw. C. Quick-Verdier 

medewerkers: 

dr. W.R.S . Appleton* dr.: Lr. L.H. Luthjens 
dr. M.P. < 3e Haas P.J .A. Rijkers (0,6) 
ing, M.L. Hom dr. K. Smit* 
mw. L.E.W . Horsman-van den Dool (0,4) ing . M .J.W. Vermeulen 
ing . H.C. de Leng dr. J. Warman 

* in tijdelijke dienst 
** dubbele benoeming IRI-TU Eindhoven; formatie IRI 
*** 0,3 dagtaak bij de RU Utrecht 
**** dubbele benoeming IRI-RU Leiden; formatie IRI 
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P E R S O N E E L S O V E R Z I C H T 

VAKGROEP STRALINGSFYSICA 

voorzitter : prof.dr. J.J. van Loef*** 
secretaresse : aw. K. Boer 

•edewerkers: 

ing. J. de BloisM. Broere* 
drs. 0. Dijk* 
ing. P. van de Ende* 
dr. H. Fredrikze 
E. Gerkeaa 
prof.dr.ir. L.A. de Graaf 
dr. P.C.M. Gubbens 
ing. V.O. de Haan (vanaf 15-8-*87) 
ir. A.F.E.M. Haffmans (vanaf 1-12-
dr.ir. A.M. van der Kraan 
H. van der Made 
drs. W. Montfrooij* 
E.A. Osterholt 

H.P.E. Perre 
ing. 0. Pinto 
drs. W.L.T.M. Ramselaar* 
dr. M.Th. Rekveldt 
ir. R. Rosman (vanaf 1-5-'88) 
dr. I.M. de Schepper 
dr. N. Stdsser* (tot 1-5-'88) 
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WETENSCHAPPELIJK VERSLAG 

Ontwikkeling van een plaatsgevoelige detektor voor röntgendiffraktieonderzoek 
a.b.v. een Guinier-de Wolff camera 
In 1987 is een volledig "hardware" uitleessysteem ontwikkeld voor de 
röntgendiffraktie detektor. Acht analoge signalen van strippen en wiggen worden 
gebruikt om plaatsbepaling te verkrijgen met een nauwkeurigheid van 20um 
(0.01*in 29R ) en een intrinsieke lijnbreedte van minder dan 200ym (0.1°). 
De elementen vil? het uitleessysteem zijn o.m. 9~bit Flash-ADC's, MDAC's en 
EPROM's. Een telsnelheid van 2x10* s-1 werd gehaald. Met de bouw van een tweede 
generatie is begonnen. Hier zal een telsnelheid van 1x10s s-1 binnen bereik 
komen. Met behulp van de ontwikkelde computer programmatuur kan de data 
probleemloos via een eerder ontwikkeld interface aan de computer worden 
aangeboden en verder worden verwerkt. 

Ontwikkeling van gasscintillatie detektoren voor de detektie_ van̂  
röntgenstraling van exotische atomen zoals pp, pD. K p en I p 
Het projekt in het CERN waarin aan pp en pD atomen werd gemeten is afgesloten. 
Door toepassing van dejgasscintillatie detektoren konden de Ka en de KT.... 
röntgenlijnen van het pp atoom met een goede statistiek worden geregistreerd. 
De analyse van de data is afgerond en de verschuiving en de verbreding van het 
Is niveau zijn bepaald. Onze resultaten zijn het nauwkeurigst van alle voor 
genoemde grootheden gepubliceerde_waarden. Voor de intensiteit van de veel 
zwakkere röntgenstraling van het pD atoom is een bovengrens vastgesteld. 

Onderzoek aan vast xenon voor de detektie van gammastraling 
Het onderzoek naar de mogelijkheid om röntgen- en gammastraling te detekteren 
in vast xenon heeft te kampen gehad met problemen als gevolg van de te geringe 
zuiverheid van het xenon. De personele inzet is eveneens een probleem geweest. 
Momenteel wordt gewerkt aan de oplossing van beide problemen. 

De ontwikkeling van een nieuwe gamma camera 
Het onderzoekprojekt "Een nieuwe gamma camera" verloopt bijzonder succesvol. 
Tijdens de verslagperiode werd een plaatsresolutie van 5 mm bereikt door te 
werken bij 55° C. Daarbij is een tijdresolutie van <3 ns mogelijk. Door gebruik 
te maken van 2 of meer BaF2 kristallen in èèn detektor kunnen rendementen >^0% 
worden gehaald voor de detektie van 511 keV annihilatiestraling met behoud van 
plaats en tijdresolutie. Momenteel wordt een snel uitleessysteem ontwikkeld 
zodat hoge telsnelheden mogelijk worden. Een ontwerpstudie van een groot 
positron emissietomografie systeem is ter hand genomen. 

De ontwikkeling van nieuwe scintillatiekristallen 
Het onderzoek naar nieuwe scintillatiekristallen is voortgezet. LaF3 gedoopt 
met Nd biedt interessante mogelijkheden. Scintillatiekristallen van dit 
materiaal geplaatst in een veeldraads proportionele kamer geven een goed 
waarneembaar signaal bij bestraling met 60 keV gammastraling. Het onderzoek 
wordt voortgezet teneinde de optimale Nd toevoeging te vinden. Het onderzoek 
aan het in het vorige verslag genoemde BaY2F, is momenteel op de achtergrond 
geraakt i.v.m. het feit dat het moeilijk is kristallen van dit materiaal te 
groeien, LaF, biedt ook wat dit betreft veel meer perspectief. 
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Apparatuurontwikkeling t.b.v. en materiaalonderzoek met de 
positronlevensduurmethode 
Het onderzoek in samenwerking met RF werd voortgezet. De snelle 
tijdspectrometer wordt verder vervolmaakt door de discriminatoren die de dynode 
signalen verwerken in te bouwen in de buisvoeten van de 
fotomultiplicatorbuizen. De methode werd toegepast op amorfe metalen 
(samenwerking met Metaalkunde) en op ultra fijne poeders van oxiden van 
aluminium en titanium. Voorts werd de studie van waterstof in microholten 
voortgezet. 

Test geldigheid CPT-invariantie en meting aan CP- en T-breking voor de 
desintegratie van neutrale kaonen 
De Delftse groep is in het afgelopen jaar toegetreden tot de z.g. PS195 
collaboratie teneinde eigenschappen van bovengenoemde symmetrie transformaties 
te meten m.b.v. antiprotonen van LEAR in het CERN. Speciale aandacht kregen de 
volgende aspekten van de experimentele opstelling: ontwikkeling van het 
bundelsysteem, de ontwikkeling van een dunwandig waterstof target (15 bar), en 
simulaties van het stoppen van antiprotonen in het target. Voorts werd een 
studie gestart ter ontwikkeling van een alternatieve "threshold" Cerenkov 
detektor voor discriminatie tussen kaonen en pionen. In deze detektor wordt 
Cerenkov licht, opgewekt in FC72, geteld in proportionele telbuizen voorzien 
van een kwartswand en gevuld met TMAE damp. Ook is de studie voor een 
bundelscintillator en een bundelmonitorsysteem ter hand genomen. Voor 
bundelstudies in de magneet van de opstelling vóór installatie van de detektie 
apparatuur, is met de bouw van een ander speciaal bundelmonitorsysteem 
begonnen. 

Silicium detektoren voor dunne laag betaradiochromatografie 
Bij de ontwikkeling van plaatsgevoelige siliciumdetektoren in samenwerking met 
de Faculteit Elektrotechniek lag het accent voornamelijk op ontwerpstudies van 
strippen- en driftdetektoren. Hierbij zijn veelbelovende configuraties mogelijk 
gebleken. De fabricage van de nieuwe detektoren ondervond enige vertraging 
i.v.m. problemen betreffende het productieproces. 

Experimenteel onderzoek aan "muon catalysed fusion" 
Muon catalysed fusion, ook wel "koude fusie" genoemd, is een proces met 
interessante mogelijkheden voor energie produktie. In 1987 is een programma 
gestart waarin parameters zullen worden gemeten die van belang zijn voor dit 
fusie proces. In het kader van een internationale samenwerking zullen de 
metingen worden uitgevoerd in het Rutherford and Appleton Laboratory in 
Engeland. Computerapparatuur is aangeschaft t.l.v. de Stichting FOM en de TU 
Delft. Programmatuur werd en wordt ontwikkeld. Een eerste test met muonen heeft 
in 1987 plaats gevonden ter verkenning van de bundelmogelijkheden en de 
apparatuur. 
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Studies van kernen ver van de stabiliteitslijn 
De data verkregen uit metingen gedaan in 1983 met de halfgeleider 
spectrometer,in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven in België, 
werd opnieuw geanalyseerd naar aanleiding van een controverse rond de massa van 
18*In. 
Onafhankelijk van het niveauschema werd een massawaarde bepaald door 
gecombineerde analyse van het beta- en het gammaspectrum. De resultaten werden 
door de spectroscopie groep in Leuven bevestigd op grond van gamma coincidentie 
experimenten en theoretisch onderbouwd. Publikaties zijn ingezonden naar de 
betreffende tijdschriften. 
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Â _ Musso, F. Sever, F. Siohan, A. Stanovnik and N.W. Tanner 
n p bremsstrahlung at 300 MeV/c. J. Phys. G: Nucl. Phys. 13 (1987) 297-310. 
TN-02/83-32 

Schotanus, P., C.W.E. van Eijk, R.W. Hollander and J. Pijpelink 
Development study of a new gamma camera. IEEE Transactions on Nuclear 
Science 3*1 (1987) 272-276. 
TN-02/83-32 

Schotanus, P., C.W.E. van Eijk, R.W. Hollander and J. Pijpelink 
Photoelectron production in BaF2-TMAE detectors. Nucl. Instr. Methods A259 
(1987) 586-588. 
TN-02/83-32 

Vries, J. de and F.E.T. Kelling 
Fast timing with photomultiplier dynode pulses. Nucl. Instr. Methods A262 
(1987) 385-393. 
TN-02/83-32 

Zephat, A.u., S.M. Playfer, W. van Doesburg, T. Bressani, E. Chiavassa, S. 
Costa, J.D. Davies, G. Dellacasa, C.W.E. van Eijk, M. Gallio, J.V. 
Jovanovich, G. Kernel, W. Lourens, J. Lowe, E.G. Michaelis, A. Musso, F. 
Sever, F. Sichan, A. Stanovnik and N.W. Tanner 
+ — — 

e e pairs from n p interactions at 0.3 GeV/c. J. Phys. G: Nucl. Phys. 13 
(1987) 1375-1398. 
TN-02/83-32 

3. Vakpublikaties. 
Achard van Enschut, J.F.M. d', P. David, W. Duinker, C. Gugler, H. 
Hanscheid, J. Hartfiel, H. Janszen, J. Konijn, T. Krogulski, C.T.A.M. de 
Laat, T. Mayer-Kuckuk, W. Muller, R. von Mutius, C. Petitjean, S. Polikanov, 
H.W. Reist, F. Risse, Ch. Rosel, L.A. Schaller, L. Schellenberg, W. 
Schrieder, A.K. Sinha, A. Taal and N. Trautmann 
Studies of muonic actinides. SIN Newsletter 19, January 19871 NL 56. Ed. 
Reinhard Frosch, SIN. 
TN-02/83-32 

Berkhout, J.B.R., M. Corbeek, J. Elfrink, R. Hamers, W.H.A. Hesselink, T.J. 
Ketel, T.P.E. Prins, R. Sandor, P. Schoonejans, P. Verzijden, M. de Vries, 
C.W.E. van Eijk, H. Postma and H. Sebel 
Low energy pion scattering and absorption on 3He and *He. Annual. Report 
NIKHEF, Amsterdam, p.62. 
TN-02/83-32 

David, P., H. Hanscheid, J. Konijn, C.T.A.M. de Laat, W. Lourens, C. 
Petitjean, F. Risse, Ch.F.G. Rosel, A. van der Schaaf and W. Schrieder 
Strong interaction effects of deeply bound Is and 3d pionic orbits. SIN 
Newsletter 19, January 1987, NL 60. Ed. Reinhard Frosch, Sin. 
TN-02/83-32 

174 



GASTGROEP INSTRUMENTATIE STRALINGSONDERZOEK 

Konijn, J., C.T.A.M, de Laat, A. Taal, A. van der Schaaf, P. David, H. 
Hanscheid, F. Risse, Ch.F.G. Rösel, W. Schrieder, W. Lourens and C. 
Petitjean 
Strong interaction effects for deeply bound Is and 3d pionic orbits. Annual 
Report NIKHEF, Amsterdam, 1986, p.64. 
TN-02/83-32 

Konijn, J., C.T.A.M. de Laat, A. Taal. W. Duinker, J.F.M. d'Achard van 
Enschut, P. David, J. Hartfiel, H. Janszen, T. Mayer-Kuckuk, R. von Mutius, 
C. Piller, L.A. Schaller, L. Schellenberg, T. Krogulski, C. Petitjean, H.W. 
Reist and W. Muller 
The quadrupole moment and strong interaction parameters from muonic and 
pionic X-ray studies of 237Np. Annual Report NIKHEF, Amsterdam, 1986, p.66. 
TN-02/83-32 

Lingeman, E.W.A., C.A. Baker, C.J. Batty, S.A. Clark, A.I. Kilvington, J. 
Moir, S. Sakamoto, J.D. Davies, J. Love, J.M. Nelson, J. Pyle, /\.K. 
Selvarajah, C.T.A. Squier, R.E. Welsh, R.G. Winter, C.W.E. van Eijk, R.W. 
Hollander and W^J.C. Okx 
Studies of pH, pD and pHe X-rays at LEAR (CERN, exp. PS174). Annual Report, 
NIKHEF Amsterdam, 1986, p.68. 
TN-02/83-32 

4. Abstracts. 
Baker, C.A., C.J. Batty, J.D. Davies, C.W.E. van Eijk, R. Ferreira Marques, 
R.W. Hollander, D. Langerveld, E.W.A. Lingeman, J. Lowe, J. Moir, J.M. 
Nelson, W.J.C. Okx, G.J. Pyle, S. Sakamoto, A. Selvarajah, G.T.A. Squier, 
R.E. Welsh, R.G. Winter, A. Zoutendijk 
X-rays from anti-protonic hydrogen and deuterium. Abstract of paper 
contributed to the 11th Intern. Conf. on Particles and Nuclei (PANIC 87), 
Kyoto, April 20-24, 1987. 
TN-02/83-32 

Berkhout, J.B.R., M. Corbeek, J. Elfrink, C.W.E. van Eijk, W.H.A. Hesselink, 
R.W. Hollander, T.J. Ketel, G. van Middelkoop, R. Sandor, P. Schoonejans, H. 
Sebel, H. Postma, T.P.E. Prins, P. Verzijden and M. de Vries 
Elastic n -scattering on 3He and * He at E - =15, 25 and 45 MeV. Spring 
meeting of the Nuclear Physics Sections oF BNV/SBP, DPG, DFS and NNV, 
Groningen, March 23-27, 1987. In: Verhandl. DPG (VI) 22 (1987) IV, E-4.4. 
TN-02/83-32 

Bom, V.R., J.H. Duijn, C.W.E. van Eijk, R.W. Hollander, W. Lourens, W.J.C. 
Okx, P. Schotanus and J. de Vries 
Sub-atomic physics and its spin-off: some detector developments. Spring 
meeting of the Nuclear Physics Sections of BNV/SBP, DPG, DFS and NNV, 
Groningen, March 23-27, 1987. In: Verhandl. DPG (VI) 22 (1987} IV, H-3.6. 
TN-02/83-32 

Bom, V.R., R.W. Hollander, E. Coenen, K. Deneffe, P. van Duppen and M. Huyse 
102Ag and 107,10,Sn (5 continua measured with a semiconductor spectrometer. 
Spring meeting of the Nuclear Physics Sections of BNV/SBP, DPG, DFS and NNV, 
Groningen, March 23-27, 1987- In: Verhandl. DPG (VI) 22 (1987) IV, PG-88. 
TN-02/83-32 

175 



GASTGROEP INSTRUMENTATIE STRALINGSONDERZOEK 

Duijn. J.H., C.W.E. van Eijk, R.W. Hollander. F. Kelling, W.J.C. Okx, G.W. 
Sloof, J. de Vries and A.M. Zoutendijk 
Some recent detector developments. Spring meeting of the Nuclear Physics 
Sections of BNV/SBP, DPG, DFS and NNV, Groningen, March 23-27. 1987- In: 
Verhandl. DPG (VI) 22 (1987) IV, PH-111. 
TN-02/83-32 

Duijn, J.H., C.W.E. van Eijk. R.W. Hollander and G.W. Sloof 
Reduction of the electronics of a ID position sensitive detector. IEEE 1987 
Nuclear Science Symp., San Francisco, Oct. 21-23, 1987- Abstracts of Papers, 
4A-6. 
TN-02/83-32 

Duijn, J.H., C.W.E. van Eijk, R.W. Hollander and G.W. Sloof 
Reduction of the electronics of a Id position sensitive detector. London 
Conf. on Position-Sensitive Detectors, Sept. 7-11. 1987- Book of abstracts, 
ed. University College London. 
TN-02/83-32 

Duijn, J.H., C.W.E. van Eijk, R.W. Hollander and G.W. Sloof 
Reduction of the electronics of a ID position sensitive detector. In: 
Collected Abstracts. Intern. Conf. on Advanced Methods in X-ray and neutron 
structure analysis of materials, Karlovy Vary, Czechoslovakia, Oct. 5~9. 
1987. 
TN-02/83-32 

Duijn, J.H., C.W.E. van Eijk, R.W. Hollander en C.W. Sloof 
Hardware dataverwerking voor een plaatsgevoelige detector. Voorjaars
vergadering Nederlandse Natuurkundige Vereniging, Utrecht, 16 april 1987-
Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde B53 (1987) no.7, blz.52. 
TN-02/83-32 

Eijk, C.W.E. van, R.W. Hollander, E.M. Schooneveld en S.M. van der Sluis 
Direkte fj-radiochromatogfafie. Voorjaarsvergadering Nederlandse 
Natuurkundige Vereniging, Utrecht, 16 april 1987• Nederlands Tijdschrift 
voor Natuurkunde B53 (1987) no.7, blz.52. 
TN-02/83-32 

Eijk, C.W.E. van, R.W. Hollander and S.M. van der Sluis 
An MWPC for beta-radiochromatography. London Conf. on Position-Sensitive 
Detectors, sept. 7-H. 1987- Book of abstracts, ed. University College 
London. 
TN-02/83-32 

Eijk, C.W.E. van, M. Looman, W.J.C. Okx and N.W. Tanner 
A novel threshold Cerenkov detector. London Conf. on Position-Sensitive 
Detectors, sept. 7-11, 1987 • Book of abstracts, °d. University College 
London. 
TN-02/83-32 

176 



GASTGROEP INSTRUMENTATIE STRALINGSONDERZOEK 

Laat, C.T.A.M, de, A. Taal, W. Duinker, J. Konijn, J.F.M. d'Achard van 
Enschut, P. David, J. Hartfiel, H. Janszen, T. Mayer-Kuckuk, R. von Mutius, 
C. Piller, L.A. Schaller, L. Schellenberg, T. Krogulski, C. Petitjean, H.W. 
Reist and W. Muller 
The quadrupole moment and strong interaction parameters from muonic and 
pionic X-ray studies of ïl7Np. Spring meeting of the Nuclear Physics 
Sections of BNV/SBP, DPG, DFS and NNV, Groningen, March 23-27, 1987. In: 
Verhandl. DPG (VI) 22 (1987) IV, E-5.2. 
TN-02/83-32 

Okx, W.J.C. 
K-X-rays from anti-protonic hydrogen. Spring meeting of the Nuclear Physics 
Sections of BNV/SBP, DPG, DFS and NNV, Groningen, March 23-27, 1987. In: 
Verhandl. DPG (VI) 22 (19Ö7) IV, E-5.5. 
TN-02/83-32 

Okx, W.J.C., C.W.E. van Eijk, R.W. Hollander and A. Zoutendijk 
Background suppression in a gas scintillation proportional detector. London 
Conf. on Position-Sensitive Detectors, sept. 7 -H. 1987- Book of abstracts, 
ed. University College London. 
TN-02/83-32 

Okx, W.J.C., C.W.E. van Eijk, R.W. Hollander and A. Zoutendijk 
Background suppression in a gas scintillation proportional detector for 
exotic atom X-rays. Voorjaarsvergadering Nederlandse Natuurkundige 
Vereniging, Utrecht, 16 april 1987- Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde 
B53 (1987) no.1, blz.50. 
TN-02/83-32 

Schotanus, P., C.W.E. van Eijk and R.W. Hollander 
Position sensitive detection of 511 keV annihilation radiation using a BaF2 
crystal coupled to a light-sensitive wire chamber. London Conf. on Position-
Sensitive Detectors, sept. 7"H. 1987. Book of abstracts, ed. University 
College London. 
',02/83-32 

Schotanus, P., C.W.E. van Eijk, R.W. Hollander en J. Pijpelink 
Plaatsgevoelige detectie van gammastraling t.b.v. medische diagnostiek. 
Voorjaarsvergadering Nederlandse Natuurkundige Vereniging, Utrecht, 16 april 
1987. Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde B53 {1987) no.7, blz.52. 
TN-02/83-32 

Schotanus, P., C.W.E. van Eijk en J. Pijpelink 
Vaste stof scintillatoren voor detectie van gammastraling. Voorjaars
vergadering Nederlandse Natuurkundige Vereniging, Utrecht, 16 april 1987-
Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde B53 (1987) no.7, blz.^7. 
TN-02/83-32 

177 



GASTGROEP INSTRUMENTATIE STRALINGSONDERZOEK 

Taal, A.. P. David, H. Hanscheid, H. Janszen, J. Konijn, C.T.A.M, de Laat, 
W. Lourens, C. Petitjean, F. Frisse, Ch.F.G. Rösel, A. van der Schaaf and W. 
Schrieder 
Strong interaction effects in pionic Mg, *'A1 and **Si using coincidence 
techniques. Spring meeting of the Nuclear Physics Sections of BNV/SBP, DPG, 
DFS and NNV, Groningen, March 23-27, 1987. In: Verhandl. DPG (VI) 22 (1987) 
iv, E-5.3. 
TN-02/83-32 

Vries. J. de and F.E.T. Kelling 
Fast timing with fotomu]tiplier dynode pulses. Voorjaarsvergadering 
Nederlandse Natuurkundige Vereniging, Utrecht, 16 april 1987- Nederlands 
Tijdschrift voor Natuurkunde B53 (1987) no.7. blz.52. 
TN-02/83-32 

Overige produkten van wetenschappelijke aktiviteit. 
Akcahuseyin, E. 
Investigation on the reliability of a multi-component analysis of positron 
lifetime spectra, using computer simulated test spectra and positron 
lifetime measurements on tungsten and diamond. Afstudeerverslag. TU Delft, 
mei 1987. 
TN-02/83-32 

Bom, V.R. and R.W. Hollander 
Unraveling the l ° * In decay puzzle. Voordracht. Najaarsvergadering NNV, 
Sectie Kernfysica, Petten, 23 oktober 1987- Ongepubl. 
TN-02/83-32 

Eijk, C.W.E. van 
Muon catalysed fusion. Voordracht. ECN, Petten, 9 maart 1987- Ongepubl. 
TN-02/83-32 

Eijk, C.W.E, van 
Posterpresentatie TUD op Flanders Technology, Gent, België, V.-1J mei 1937-
Ongepubl. 
TN-02/83-32 

Eijk, C.W.E. van 
MWPC's; theory, practice and some applications. Voordracht. Bhabha Atomic 
Research Centre, Bombay, India, 3 juni 1987. Ongepubl. 
TN-02/83-32 

Eijk, C.W.E. van 
Gas scintillation detectors and a PET camera. Voordracht. Bhabha Atomic 
Research Centre, Bombay, India, 3 juni 1987« Ongepubl. 
TN-02/83-32 

Eijk, C.W.F. van 
Muon catalysed fusion. Voordracht Bhabha Atomic Re: ..rch Centre, Bombay, 
Iidia, 3 juni 1987. Ongepubl. 
TN-02/83-32 

178 



GASTGROEP INSTRUMENTATIE STRALINGSONDERZOEK 

Eijk, C.W.E. van 
Koude kernfusies: een technologische doorbraak? Voordracht. TU Twente, 2f 
september 1987. Ongepubl. 
TN-02/83-32 

Eijk, C.W.E. van 
Succes Delftse gasscintillatiedetektoren in CERN. Jaarboek Vereniging voor 
Technische Physica, TU Delft, 1987. 
TN-02/83-32 

Hollander, R.W. en D. Korthuis 
Voigtians. TU Delft, mei 1987. Stratech 87-3. 
TN-02/83-32 

Keiling, F.E.T. 
Snelle tijdmetingen met scintillatie detectoren. Afstudeerverslag. TU Delft, 
juni 1987. 
TN-02/83-32 

Klinkhamer, J.F.F. 
Een proefopstelling voor onderzoek naar stralingsdetektie in vast xenon. 
Afstudeerverslag. TU Delft, februari 1987. 
TN-02/83-32 

Okx, W.J.C., C.W.E. van Eijk, M. Looman and N.W. Tanner 
A novel threshold Cerenkov detector. Voordracht. Najaarsvergadering NNV, 
Sectie Kernfysica, Petten, 23 oktober 1987. Ongepubl. 
TN-02/83-32 

Pijpelink, J., P. Schotanus en C.W.E. van Eijk 
Onderzoek naar de scintillatie-eigenschappen van enige fluoriden. Mei 1987. 
Stratech 87-1. 
TN-02/83-32 

Schooneveld, E.M, 
Het ontwerp van een uitleessysteem voor een silicium strippen detector 
t.b.v. directe p-radiochromatografie. Afstudeerverslag. TU Delft, augustus 
1987. 
TN-02/83-32 

Schotanus, P., C.W.E. van Eijk and R.W. Hollander 
A BaF2-TMAE gamma camera for positron emission tomography. Voordracht. 
Symposium Wire Chambers in Medical Imaging, Corsendonk, Belgium, June 28-30, 
1987. Ongepubl. 
TN-02/83-32 

Sloof, G.W. 
Data acquisitiesysteem voor een automatische röntgendiffractometer. 
Afstudeerverslag. TU Delft, september 1987. 
TN-02/83-32 

179 



GASTGROEP INSTRUMENTATIE STRALINGSONDERZOEK 

Sluis, S. van der 
Ontwerp, bouw en test van een detector voor p-radiochromatografie. 
Afstudeerverslag. TU Delft, mei 1987. Stratech 87-2. 
TN-02/83-32 

Vries, J. de 
Fast timing with photomultiplier dynode pulses. Voordracht. Politechnico di 
Milano, Italië, juni 1987. Ongepubl. 
TN-02/83-32 

Vries, J. de 
Fast timing with photomultiplier dynode pulses. Vooriracht. Universiteit van 
Trento, Italië, juni 1987- Ongepubl. 
TN-02/83-32 

Vries, J. de and F.E.T. Kelling 
Fast timing with scintillators. Poster. IEEE 1987 Nuclear Sconce Symp., San 
Francisco, Oct. 21-23, 1987. Ongepubl. 
TN-02/83-32 

180 



TU Delft 
Technische Universiteit Delft 


