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I. TEH GELEIDE 

Het Interfacultair Reactor Instituut (voorheen Interuniversitair) is een 
interfacultair onderzoekinstituut volgens WHO art 98, lid 1, hij de 
Technische Universiteit Delft. De betrokken faculteiten zijn die der 
Technische Natuurkunde en die der Scheikundige Technologie en der 
Materiaalkunde, waarvan eerstgenoemde optreedt als beherende faculteit. De 
overdraagbare bevoegdheden van raden en besturen van genoemde faculteiten 
zijn overgedragen aan de Wetenschappelijke Raad en het Instituutsbestuur van 
het IRI. In deze bestuurlijke organen zijn naast de TU Delft ook andere in
stellingen vertegenwoordigd. 

Nadat in een overgangsperiode de bestuursstructuur van het IRI in boven
genoemde zin in overeenstemming is gebracht met de nieuwe status van het 
instituut, zullen binnenkort nog enkele aanpassingen van de interne or
ganisatie plaats vinden. Deze aanpassingen betreffen de invoering van 
programma-management voor enkele activiteiten. 

Onderzoek en onderwijs vinden plaats in vier afdelingen: Radiochemie, 
Stralingschemie, Stralingsfysica en Reactorfysica en in de werkgroep 
Onderwijs. De betreffende werkprogramma's voor het jaar 1989 en de voor
lopige ontwikkelingsplannen 1990-1993 zijn weergegeven in hoofdstuk II. In 
dat hoofdstuk zijn tevens in het kort opgenomen de plannen van de sectie 
Instrumentatie Stralingsonderzoek van de vakgroep Spectroscopie en 
Stralingstechnologie van de faculteit der Technische Natuurkunde, die als 
gastgroep op het IRI werkzaam is. 

De plannen van de ondersteunende diensten en bedrijfsgroepen zijn aangegeven 
in hoofdstuk III. 

In tegenstelling tot wat gebruikelijk was, is de begroting gescheiden van 
het werkprogramma/ontwikkelingsplan. 

ONDERZOEK EN ONDERVIJS 

Ook na de inpassing bij de TU Delft behoudt het IRI zijn functie als lan
delijk concentratiepunt voor universitair onderzoek en onderwijs waarbij de 
reactor, radionucliden en ioniserende straling centraal staan. Daarnaast 
vereist de positie als interfacultair instituut bij de TU Delft dat met name 
deze universiteit zich voldoende in het programma van het instituut kan 
herkennen. Nadat het afgelopen jaar de aandacht voornamelijk gericht was op 
de noodzakelijke aanpassing en invulling van de organisatorische structuur, 
zal nu een begin gemaakt moeten worden mee wenselijk geachte bijstellingen 
en uitbreidingen van het onderzoek- en onderwijsprogramma. Terdege moet 
rekening gehouden worden met de voortgaande ontwikkeling in de richting van 
Europese één-wording, die in 1992 grotendeels zijn beslag moet hebben 
gekregen. Het is van groot belang dat het IRI zich met zijn specifieke 
faciliteiten en expertise ook op Europees niveau een erkende positie weet te 
verwerven en voldoende toegang tot de daar beschikbare fondsen weet te 
krijgen. 

De Strategiecommissie, in een enigszins gewijzigde saraenstelling, heeft haar 
in 1986 uitgebrachte rapport aangepast aan de situatie onstaan na de 
inpassing van het IRI bij de TU Delft. Het aangepaste rapport Stracom II 
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vormde een leidraad bij het opstellen van het Werkprogramma 1989 c.q. 
Ontwikkelingsplan 1990-1993. Daarnaast zullen het binnenkort te verwachten 
rapport van de Structuurcommissie TUD/IRI en het door de Wetenschappelijke 
Raad op te stellen vijfjaarlijks onderzoekplan een belangrijke rol spelen 
bij de verdere bepaling van de richting van de activiteiten van het IRI. Dit 
betekent voor de in dit werkprogramma/ontwikkelingsplan opgenomen plannen op 
langere termijn het voorbehoud dat aanmerkelijke veranderingen niet uit
gesloten zijn. De cijfers voor de jaren 1990 en volgende zijn niet meer dan 
een voorlopige extrapolatie van de begroting voor 1989. 

Uitgangspunt blijft echter steeds dat voor het behoud van het niveau van 
onderwijs, wetenschappelijke samenwerking en dienstverlening vanuit de 
specifieke IRI-expertise, voldoende eigen fundamenteel onderzoek onontbeer
lijk is. Sterkere oriëntatie op de TU Delft, bij behoud van de huidige 
interuniversitaire functie en voldoende eigen onderzoek, zal een extra in
spanning vergen en gezien de beschikbare middelen hoge eisen stellen aan 
inzet en flexibiliteit van de medewercers van het IRI op alle niveau's. Het 
voorliggende Werkprogramma en Ontwikkelingsplan is gebaseerd op het 
vertrouwen dat het instituut deze zal kunnen opbrengen. 

Onderzoek 

De overwegingen van eerder genoemde commissies en het door de 
Wetenschappelijke Raad op te stellen vijfjaarlijks onderzoekplan, zullen de 
basis vormen voor de formulering van het in de Voorwaardelijke Financiering 
onder te brengen onderzoek van het instituut en als basis dienen voor de "ex 
post" beoordeling in de volgende beoordelingsronden van het scheikundig en 
natuurkundig onderzoek. Tevens ligt het in de bedoeling ook onderzoek in 
samenwerking met andere universitaire groepen op te doen nemen in het VF-
prograrama van de betreffende instellingen. 

Voor extra stimulering van gewenst geachte ontwikkelingen in het onderzoek 
speelt de personele beleidsruimte een belangrijke rol. De materiële 
beleidsruimte zal de komende jaren grotendeels gebruikt worden voor de 
financiering van verbetering en/of vernieuwing van grote apparatuur rond de 
HOR. Tijdelijke ondersteuning van het stralingshygiënische onderzoek heeft 
tot een zodanige uitbreiding van dat onderzoek geleid dat daarvoor nu struc
tureel een extra formatieplaats beschikbaar is gesteld. De betreffende 
werkeenheid vormt onderdeel van de afdeling Reactorfysica. 

Coördinatie van het onderzoek van ECN en IRI vindt plaats in een tweetal 
coördinatiecommissies, te weten C0C0RAD voor het radiochemisch- en C0C0NEUT 
voor het neutronenbundelonderzoek. Deze laatste commissie speelt ook een 
belangrijke rol bij de coördinatie van het Nederlands onderzoek bij grote 
buitenlandse bundelfaciliteiten. De onlangs gesloten overeenkomst tussen NWO 
en de SERC zal voor het IRI het gebruik van de Engelse versplinteringsbron 
ISIS van het Rutherford Appleton Laboratory in aansluiting op onderzoek bij 
de HOR vergemakkelijken. 

De voorgenomen beëindiging van het radiochemisch onderzoek op het NIKHEF 
maakt het IRI, samen met het ECN, tot de enige centra van algemene 
radiochemische expertise in Nederland. Deze situatie vraagt extra zorgvul
digheid bij het veiligstellen van kennis en ervaring op dit gebied aanwezig 
op het IRI. 
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Ondervils op het IRI 

Het universitaire ondervijs bij het IRI vindt plaats zowel via participatie 
in het onderzoek door studenten en AIO's, als via praktisch gerichte 
cursussen. Deze laatste zijn voornamelijk gericht op de toepassing van 
radionucllden in chemie, biologie en geneeskunde. Inpassing van het in
stituut bij de TU Delft opent mogelijkheden voor verdere uitbouw van de 
omvang van het universitaire onderwijs. Daarnaast zal het IRI ook meer dan 
voorheen activiteiten ontplooien op het gebied van de 2-jarige tweede-fase 
opleidingen, de zogenaamde ontwerpersopleidingen. Een bijdrage zal geleverd 
worden aan de ontwerpersopleiding Energietechniek aan de TU Delft, die 
medio 1989 zal beginnen. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht van 
een eigen opleiding gericht op onderzoek van materialen met betrekking tot 
nucleaire technieken. 

Een aantal medewerkers van het IRI is als docent verbonden aan de TU Delft. 
Zij leveren een bijdrage aan het onderwijs door begeleiding van studenten en 
promovendi en het geven van colleges op voor het IRI specifieke gebieden. 

Het niet-universitaire onderwijs omvat cursussen op het gebied van 
stralingsbescherming en stralingshygiëne (deskundigheidsniveau's II en III) 
en de eerder genoemde chemisch georiënteerde cursussen. Deze laatste worden 
voor een belangrijk deel gegeven voor studenten van HBO-opleidingen.Het ligt 
in de bedoeling deze onderwijsactiviteiten verder uit te breiden en de cur
sussen meer dan thans het geval is kostendekkend te geven. In verband 
daarmee worden eventuele mogelijkheden tot samenwerking met commerciële on
derwijsorganisaties onderzocht. De inspanningen op het gebied van post
academische cursussen zullen zich minstens op het huidige, bescheiden niveau 
moeten handhaven. 

INTERUNIVERSITAIRE SAMENWERKING 

Het is de bedoeling dat van het IRI, ook als interfacultair instituut bij de 
TU Delft, de interuniversitaire functie behouden en, waar zinvol, verder 
uitgebouwd wordt. Een belangrijke taak is daarbij weggelegd voor het 
Interuniversitair Overleg Orgaan IRI (1001), waarvan de leden niet alleen 
invloed op de samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het instituut 
uit kunnen oefenen, maar ook binnen de betreffende instellingen een 
stimulerende rol kunnen vervullen met betrekking tot de samenwerking met het 
IRI. Deze samenwerking kan zowel onderzoek als dienstverlening betreffen. 

De interuniversitaire functie van het IRI op het gebied van onderwijs komt 
met name tot uiting via een aantal docentbenoemlngen van IRI-medewerkers bij 
verschillende universiteiten. Dit betreft, naast de benoemingen bij de TU 
Delft, benoemingen bij de RU Lelden, RU Utrecht en de TU Eindhoven. De 
bijdragen van deze docenten aan de respectievelijke curricula zijn aan
gegeven in hoofdstuk IIF. Tevens bestaat er sinds enige jaren intensieve 
samenwerking met enkele universiteiten op het gebied van het cursorisch 
onderwij s. 

Het interuniversitaire onderzoek vindt voornamelijk plaats in gezamenlijke 
onderzoekprojecten, waarin het IRI participeert op basis van zijn specifieke 
wetenschappelijke en experimentele expertise. Het onderzoek wordt veelal 
verricht door assistenten in opleiding en tijdelijk wetenschappelijk 
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personeel in dienst van het IRI of van de betreffende instelling. Er wordt 
naar gestreefd deze samenwerkingsprojecten duidelijker dan tot nu toe 
zichtbaar te maken in de omschrijvingen van relevante VF-projecten. 

Interuniversitaire samenwerking krijgt ook vorm via dienstverlening vanuit 
het IRI aan diverse universitaire vakgroepen. Daarbij worden door het IRI 
experimentele faciliteiten en relevante expertise ter beschikking gesteld, 
maar worden de werkzaamheden uitgevoerd door medewerkers van, of op kosten 
van, de betrokken groepen. Deze vorm van samenwerking leidt tot een 
efficient gebruik van de specifieke IRI-faciliteiten; er moet echter voor 
gewaakt worden dat de begeleiding vanuit het instituut niet een te groot 
beslag legt op de voor onderzoek en ontwikkeling beschikbare capaciteit. 

PERSONELE EN MATERIELE MIDDELEN 

Eerste geldstroom 

Het IRI heeft tot 1993 de beschikking ovr een geoormerkt budget dat, be
houdens bijstellingen in verband met het gehanteerde model of ontwikkelingen 
in het loon- en prijspeil, een bedrag van ca. Mf 16.9 bedraagt. Te verwach
ten verschillen tussen dit budget en het aan de landelijk gehanteerde 
Gemiddelde Personeelslast gekoppelde bedrag dat de TU Delft voor het IRI 
ontvangt, worden gereserveerd voor het IRI. Deze extra gelden zijn voor het 
IRI beschikbaar ten behoeve van eventuele uitgaven als uitvloeisel van het 
Veiligheidsrapport en voor financiering van grote instrumentatieprojecten. 

Mede door de omvang van de vaste personele en materiele lasten, samenhangend 
met het specifieke karakter van het IRI, zijn de direct voor onderzoek be
schikbare middelen zeer beperkt en laten deze investeringen in het kader 
van nieuwe ontwikkelingen nauwelijks toe. Daarom wordt een actief beleid 
gevoerd met betrekking tot de verwerving van gelden uit de tweede en derde 
geldstroom. 

Tweede geldstroom 

Het beleid met betrekking tot het verwerven van gelden uit de tweede 
geldstroom is vooral gericht op externe financiering van onderzoek dat reeds 
onderdeel vormt van het werkprogramma of daar nauw bij aansluit. Omdat het 
IRI als interuniversitair instituut vrijwel volledig afgesloten was van de 
tweede geldstroom, is het niveau van de inkomsten uit deze geldstroom 
vooralsnog beduidend lager dan voor universiteiten gebruikelijk. 

Derde geldstroom 

Voor verdere vergroting van inkomsten uit de derde geldstroom via con
tractresearch en dienstverlening, richt de aandacht zich vooral op 
uitbreiding van het gebruik van de grote faciliteiten als middel voor het 
opvangen van een deel van de hoge bedrijfskosten van de faciliteiten. 
Daarnaast is het beleid gericht op verdere vergroting van Inkomsten uit het 
cursorisch onderwijs. Reeds nu spelen deze inkomsten uit dienstverlening een 
belangrijke rol in het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Het 
propageren van de mogelijkheden die het IRI te bieden heeft, vindt voor het 
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hele instituut gecoördineerd plaats volgens een eerder vastgesteld "public 
relation" plan. 

Voor contractonderzoek en dienstverlening worden in bet algemeen de vol
ledige kosten inclusief een opslag voor overhead aan de opdrachtgever 
doorberekend. Het betrekking tot de kosten van dienstverlening, inclusief 
onderwijs, aan universitaire instellingen worden de voor deze instellingen 
gangbare doorberekeningsmethoden gevolgd. 

Personele middelen 

De overgang van de vakgroep Reactorfysica van de faculteit der Technische 
Natuurkunde van TU Delft naar het IRI is afgerond. Deze overgang heeft 
kosten-neutraal plaatsgevonden. Het betreffende budget is toegevoegd aan het 
voor het instituut beschikbare budget. 

Het IRI heeft gemeend, zich niet afzijdig te moeten houden van de ernstige 
financiële problemen waarmee de TU Delft wordt geconfronteerd. Daarom is 
besloten om, op dezelfde wijze als de overige onderdelen van die instelling, 
een extra bijdrage te leveren aan het Sociaal Fonds door verhoging van de 
opslag op de personele lasten tot 31%. 

Grondslag voor de personeelsopbouw vormt het formatieplan. Eventuele wij
zigingen c.q. aanpassingen in het beleid, voortvloeiend uit rapporten van 
Strategiecommissie en Structuurcommissie en de organisatorisch inpassing van 
het instituut bij de TU Delft zullen tot uiting komen in dit plan. Voor de 
personele lasten van de afdelingen vindt budgettering in geld plaats op 
basis van de in het formatieplan toegekende personeelsformaties en gemid
delde personeelskosten voor respectievelijk wetenschappelijk personeel en 
ondersteunend en beheerspersoneel. Eventuele problemen door grote dis
crepanties tussen de toegewezen gelden en de reële vaste personeelslasten 
worden zonodig gedeeltelijk via een extra niet-structurele bijdrage 
opgevangen. De afdelingen zijn vrij om bij de besteding van het per
soneelsbudget binnen zekere grenzen van het formatieplan af te wijken. 
Uiteraard stelt het budgetteren in geld hoge eisen aan de snelheid waarmee 
informatie over budgetuitputting beschikbaar komt. Voor de overige onder
delen van het instituut wordt het personeelsbudget vastgesteld uitgaande van 
de werkelijke personeelskosten. 

Bij de overgang van het IRI naar de TU Delft zijn de vier bij het instituut 
behorende leerstoelen opgenomen in het docentenplan van de TU Delft. 
Daarnaast was reeds één leerstoel bij de TU Delft door een medewerker van 
het IRI bezet. Van deze in totaal vijf leerstoelen zijn er thans vier bezet, 
waarvan twee in de faculteit der Technische Natuurkunde en twee in de facul
teit der Scheikundige Technologie en der Materiaalkunde. De derde leerstoel 
in deze laatste faculteit, is voorlopig bevroren. De benoeming tot 
hoogleraar van de wetenschappelijke directeur drukt niet op het 
leerstoelenplan. Prof.dr. J.J. van Loef zal in 1989 met emeritaat gaan als 
hoogleraar in de faculteit der Technische Natuurkunde. De faculteit heeft 
reeds te kennen gegeven dat dan de betreffende leerstoel opgeheven zal 
worden. Nagegaan wordt op welke wijze de gevolgen daarvan voor het instituut 
en de betreffende faculteit opgevangen kunnen worden. 
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IffttTtfi« «tddelen 

Zoals reeds eerder aangekondigd, zullen de komende jaren relatief grote in
vesteringen nodig zijn om de onderzoekfaciliteiten van het instituut op 
voldoende hoog niveau te handhaven en noodzakelijke nieuwe mogelijkheden te 
openen. Dit zullen vooral faciliteiten betreffen direct aan, of in direct 
verband met de Hoger Onderwijs Reactor. Daar deze investeringen slechts in 
beperkte mate via reserveringen uit het noroale budget gefinancieerd zullen 
kunnen worden is aanvullende financiering, bijvoorbeeld uit de 
stimuleringsruimte van de TU Delft of tweede en derde geldstroom, 
noodzakelijk. Verwacht wordt dat door een projectmatige aanpak van ontwerp 
en bouw van nieuwe grote faciliteiten een efficiënter gebruik van personele 
en materiele middelen bereikt kan worden. 

Grote faciliteiten 

De Hoger Onderwijs Reactor vervuld een centrale rol bij onderzoek, onderwijs 
en dienstverlening van het instituut. Grote investeringen zullen voor
namelijk gericht zijn op verbetering van de reactor als neutronenbron en de 
vervanging en uitbreiding van de direct met de reactor in verband staande 
apparatuur. 

Reeds lopende projecten betreffen de plaatsing van Be-reflectoren rond de 
bron voor verhoging van de neutronenflux en bouw van een spiegelfilter in 
één van de bundelkanalen. Dit zal leiden tot een aanmerkelijke verbetering 
van de kwaliteit van de externe neutronenbundels. 

Plannen worden uitgewerkt voor twee nieuwe faciliteiten, te weten een 
"multi-purpose" opstelling voor ondermeer neutronenreflectometrie en kleine-
hoekverstrooling en een nieuwe, direct aan de reactor gekoppelde variabele 
energie positronenbron (POSH). Daarnaast zullen studies gestart worden met 
betrekking tot een faciliteit voor de activering van grote objecten en een 
externe analytische bundel. 

De risico-analyses door een externe organisatie, die de basis zullen vormen 
van een geactualiseerd veiligheidsrapport, zullen binnenkort afgerond 
worden. De voorlopige resultaten van deze analyses duiden vooralsnog niet op 
de noodzaak van substantiële extra voorzieningen in materiele sfeer. 

Het centrale instrument voor het stralingschemisch onderzoek is de Van de 
Graaff electronenversneller. De ontwikkelingen aan deze versneller richten 
zich op een geleidelijke verdere verkorting van de minimum pulsduur en ver
hoging van de bundelstroom. 

De Variabele Energie Positronenbron van de afdeling Reactorfysica is in 
bedrijf en wordt gebruikt bij verschillende onderzoekprojecten. Deze 
faciliteit heeft nu de status van een instituutsfaciliteit; het bedrijf is 
in handen gelegd van een (kleine) bedrijfsgroep. 
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II.A. RADIOCHEMIE 

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

1. ONDERZOEKTHEMA'S 

II.А.1. Transport- en grensvlakverschijnselen 
II.A.2. Spoorelementen in het milieu 
II.A.3. Spoorelementen in animale systemen 

2. TOELICHTING OP DE ONDERZOEKTHEMA'S 

Het behulp van radioisotopen worden transport- en grensvlakverschijnselen 
bestudeerd op gebieden uit de chemie, de chemische technologie en aanver
wante disciplines. Deze activiteiten zijn gegroepeerd in de werkeenheid 
"Radioisotooptoepassingen" (II.A.l). Daarnaast is het onderzoek van de af
deling hoofdzakelijk gericht op de bestudering van het gedrag (onder andere 
verspreiding, transport en accumulatie) van spoorelementen in de biosfeer 
met behulp van radiochemische methoden. De studie van het gedrag van 
spoorelementen in het milieu (lucht, water, bodem en plant) is 
geconcentreerd in de werkeenheid "Stralingsmeting en Dataverwerking" 
(II.A.2), terwijl de studie van het gedrag van spoorelementen in animale 
systemen (mens en proefdier) plaatsvindt in de werkeenheid "Nucleaire 
Biomedische Studies" (II.A.3). 

Basis voor de uitvoering van dit werkprogramma vormen de in het instituut 
aanwezige expertise, de unieke mogelijkheden die de HOR als stralingsbron 
biedt en de overige faciliteiten voor toepassing van nucleaire en radioche
mische technieken. Bij het onderzoek kunnen bij de te gebruiken technieken 
twee hoofdlijnen worden onderscheiden: (i) inductie van radioactiviteit in 
monsters door bestraling met neutronen uit de HOR ten behoeve van analy
tische doeleinden, te weten: instrumentele en destructieve neutronenac-
tiveringsanalyse (INAA en DNAA); (ii) bereiding van gemerkte verbindingen op 
basis van radionucliden geproduceerd in de HOR, zulks ten behoeve van tra
cer toepassingen. 

Genoemde hoofdlijnen vinden toepassing in diverse disciplines, met name in 
de chemie, biologie, geneeskunde, milieukunde en technische wetenschappen. 
Daartoe wordt door de afdeling samengewerkt met specialisten uit de relevan
te gebieden. De afdeling heeft vele contacten, zowel op universitair niveau, 
met ziekenhuizen en buitenlandse instanties, als met regionale en landelijke 
overheden. Bij de daaruit voortvloeiende verzoeken om gezamenlijk onderzoek 
wordt naast het aspect kwaliteit vooral ook het aspect van aansluiting op 
het onderzoekprogramma van de afdeling bepalend geacht. In het kader van de 
organisatorische inpassing van het IRI bij de TU Delft wordt gestreefd naar 
een verdere afstemming van het programma van de afdeling Radiochemie op de 
programma's van de TU Delft, en met name op die van de faculteit der Schei
kundige Technologie en der Materiaalkunde en de faculteit der Technische 
Natuurkunde. 

Voor de periode 1990-1993 wordt gestreefd naar ontwikkeling c.q. bouw van 
enkele nieuwe faciliteiten bij de kernreactor, met name een bestralingsfaci 
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II.A. RAOIOCHEMIE 

liteit voor grote monsters en een analytische bundel (onder andere voor 
diepteprofilering eet neutronen). Deze faciliteiten vergen een grote per
sonele en financiële inzet en kunnen alleen op instituutsniveau gerealiseerd 
worden in samenwerking met andere afdelingen van het IRI, waartoe overleg 
wordt gestart. Dit is mede afhankelijk van uitkomsten van de lopende dis
cussies op bestuursniveau over de toekomstige richting van het onderzoek op 
het IRI. 

Naast het onderzoekprogramma blijkt ook de geavanceerde dienstverlening aan 
universitaire en andere instellingen aanknooppunten te bevatten voor het 
verkrijgen van inkomsten uit tweede en derde geldstroom. Tevens voert de 
afdeling een beleid dat erop is gericht de ten dienste staande IRI-facili
teiten en -expertise zodanig beschikbaar te maken voor gasten dat zij zelf
standig, zonder noemenswaardige inzet van afdelingsmedewerkers, methodieken 
kunnen implementeren in hun eigen onderzoekprogramma. Bij dergelijke contac
ten vindt in het algemeen doorberekening van kosten plaats. 

Een aantal medewerkers van de afdeling verzorgt cursorisch onderwijs (theo
rie en practicum) op radiochemisch gebied, onder andere toepassing van 
radionucliden en bijbehorende meettechnieken in diverse wetenschapsgebieden, 
zoals de biochemie, klinische chemie en nucleaire diagnostiek. Dit onderwijs 

zowel als eigen IRI-initiatief als in samenwerking met anderen - richt 
zich op personen uit het eigen instituut, medewerkers en studenten van 
universitaire instellingen en derden. Sinds 1984 is de onderwijsgroep van de 
afdeling opgenomen in de IRI-onderwijswerkgroep (zie verder onder II.E). Aan 
de TÜ Delft en TU Eindhoven worden de colleges "Kernchemie" respectievelijk 
"Radioisotooptechnieken" verzorgd (zie verder onder II.F). 

11. A. 1. RADIOISOTOOPTOEPASSINGEN 

Het onderzoek richt zich op het gebruik van radiotracers en andere radiome-
trische methoden bij studies van stoftransport- en grensvlakverschijnselen 
alsmede van chemische omzettingen. Hierbij spelen de ontwikkeling van de 
benodigde meetmethoden en tracer-kinetische interpretatiewij zen een grote 
rol. Dit laatste eist in toenemende mate aandacht op de toenemende behoefte 
van de TU Delft voor inzet van IRI-expertise bij gebruik van radiotracers in 
chemisch-technologische processen. Vanouds is er met andere universiteiten 
samenwerking via onderzoekprojecten op het gebied van stoftransport, waarbij 
kennis, ervaring en instrumentatie van het IRI worden verlangd. 

II.A.2. STRALINGSHZTING EN DATAVERWERKING 

Het onderzoek richt zich op ontwikkeling en toepassing van fysisch, in
strumenteel en mathematisch georiënteerde methoden van radiochemisch onder
zoek met betrekking tot spoorelementen in het milieu. Binnen dit gebied 
vervult de IN AA - grotendeels toegepast op monsters uit het milieu of van 
geologische oorsprong, en in belangrijke mate zelfstandig uitgevoerd door 
gast-onderzoekers - een belangrijke rol. Het onderzoek richt zich verder op 
methoden die inzicht geven in de chemische bindingsvorm, door meting van 
verstoorde 7-7-richtingscorrelaties van bepaalde radionucliden. 
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II.A.3. NUCLEAIRE BIOMEDISCHE STUDIES 

Het accent ligt op de ontwikkeling en toepassing van radiochemische methoden 
voor de studie van de stofwisseling van essentiële spoorelementen, met name 
koper, zink en magnesium, onder normale omstandigheden en bij ziekten. 
Daarnaast wordt onderzoek verricht aan de interactie tussen platina en 
selenium in het kader van een reductie van de toxische bijwerkingen van het 
cytostaticum cisplatin. Beide typen onderzoek worden uitgevoerd in nauwe 
samenwerking met diverse medische instellingen. Bij het onderzoek zijn 
radiotracers en destructieve neutronenactiveringsanalyse (DNAA) de belang
rijkste onderzoekstechnieken, terwijl ook activeerbare nucliden aandacht 
krijgen. 
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RADIOCHEMIE II.A.l. RADIOISOTOOPTOEPASSINGEN 

Leider: ir. Z. Kolar 

1. ALGEMENE DOELSTELLING 

Onderzoek naar stoftransport- en grensvlakverschijnselen, alsmede van che
mische omzettingen met behulp van radiotracer- en andere radiometrische 
methoden. Ontwikkeling van benodigde nieuwe meetmethoden en tracer-kine-
tische interpretatiewijzen alsook van de bereiding van moeilijk verkrijgbare 
radioactieve tracers. 

2. AANGEPASTE TAAKSTELLING 1988 

a. Procestechnologisch onderzoek, met inbegrip van ontwikkeling en bereiding 
van tracers. 
1. Verblijftijdsspreiding (van gas in een gas/vloeistof geroerd vat). 
2. Menging (van vaste stof in een Nauta-menger). 
3. Samenstelling (van stromende twee-componentenmengsels). 
4. Diffusie in vloeistoffen. 

b. Onderzoek aan vaste stof/oplossing grensvlakken, met inbegrip van ontwik
keling en bereiding van tracers. 
1. Transport van cadmium in systemen cadmiumsulfide/oplossing. 
2. Hydrothermale ionenuitwisseling bij zeolieten. 
3. Transport van magnesium aan het grensvlak vis/water, 

с Radiotracerbereiding en tracerkinetiek. 
1. Advisering over radioisotooptoepassingen, tracerontwikkeling en tra-

cerbereiding ten behoeve van derden (inclusief andere groepen binnen 
het IRI). 

3. TAAKSTELLING 1989 

Voortzetting van het programma onder 2 met de volgende aanpassingen: 
ad a.l Uitbreiding tot verblijftijdsspreiding van een vloeistof in de kook-

zone van een kristallisator. 
ad a,3 Afsluiting. 
ad a.4 Uitbreiding diffusieonderzoek tot vaste stoffen, 
ad b.l Verwerking en rapportage van de in 1988 verkregen resultaten. 
adb.2 Afsluiting. 

b.4 Verwerking en rapportage van eerdere experimenten inzake uitwisseling 
van kationen in systemen aardalkalifluoriden/oplossing. 

b.5 Transportverschijnselen bij stroomloze depositie van metalen. 

4. TAAKSTELLING 1990 T/M 1993 

Procestechnologisch onderzoek zal ook in de toekomst in samenwerking met 
anderen worden uitgevoerd. Dit bepaalt dan ook voornamelijk de onderwerpkeu
ze. Voortzetting van het fundamenteel fysisch-chemisch onderzoek van stof-
transportverschijnselen aan de grensvlakken. De studie van transport van 



-11-

RADIOCHEMIE II.Al. RADIOISOTOOPTOEPASSINGEN 

magnesium aan grensvlak water/vis wordt in 1991 afgerond. Ontwikkeling van 
nieuwe tracers steeds naar behoefte van binnen en buiten de afdeling. Daar
bij krijgen de met kortlevende in de HOR te produceren radionucliden 
gemerkte tracers de meeste aandacht. 

5. SAMENWERKING MET EN/OF GEAVANCEERDE DIENSTVERLENING AAN: 

- TU Delft: fac. Scheikundige Technologie en Materiaalkunde (3a4, 3b2, 3b5), 
fac. Technische Natuurkunde (3al), fac. Werktuigbouwkunde en Maritieme 
Techniek (3al, 3a2). 

- TU Eindhoven: fac. Scheikundige Technologie (3bl), fac. Technische Natuur
kunde (3cl). 

- KU Nijmegen: fac. Wiskunde en Natuurwetenschappen (3b3). 
- Instituut "Rurijer Boskovic", Zagreb, Joegoslavië (3b4). 

6. MEDEWERKERS 

WP : ir. R.D. Abelion (3a, 3c), ir. S.W.F.M, van Hövell van Wezeveld en 
Westerflier (t; tot 1-5-'89) (ЗЫ), ir. Z. Kolar (3a, 3b, 3c), drs. 
J.A. van der Velden (t) (ЗЬЗ), vakature (t; vanaf l-5-'89) (3b5). 

OBP: W. Martens, mw. T.G. Verburg, mw. C. Zegers. 
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RADIOCHEMIE II.A.2 STRALINGSMETING EN DATAVERWERKING 

Leider: dr. H.Th. Wolterbeek 

1. ALGEMENE DOELSTELLING 

Ontwikkeling en toepassing van fysisch, instrumenteel en mathematisch geori
ënteerde methoden van radiochemisch onderzoek aan spoorelementen in het 
milieu. 

2. AANGEPASTE TAAKSTELLING 1988 

a. Spoorelementen in de biosfeer: 
1. Bepaling van herkomst en verspreiding van spoorelementen via lucht met 

behulp van biologische monitoren: onderzoek aan opnametnechanisme in 
korstmossen en aan de relatie tussen concentraties van elementen in 
korstmossen en in droge en natte precipitatie. 

2. Onderzoek van opname en transport van spoorelementen in hogere plan
ten, met nadruk op processen in de wortel. 

3. Onderzoek aan zware metalen in marine steltlopers; niveaus en functie 
van seleen; bruikbaarheid als biologische monitor voor het marine 
milieu. 

4. Onderzoek naar de toepasbaarheid van 7-7-richtingscorrelatiemetingen 
voor bestudering van chemische en fysische parameters van omgekeerde 
micellen en kunstmatige membranen. 

b. Instrumentele neutronenactiveringsanalyse (INAA): 
1. Aanpassing besturing en testen van het geautomatiseerde snelle buizen-

postsysteera; aanpassing veiligheidsvoorzieningen. Afronding oalibra-
ties 7-spectrometer met putdetector. Aanpassing van calibratieparame-
ters INAA-spectrometers na wijziging kernopbouw HOR. 

2. Onderzoek aan methoden voor de identificatie van materialen door 
statistische bewerking van via INAA verkregen spoorelementpatronen. 

3. Assistentie gasten en samenwerking bij gebruik INAA. 
4. Vooronderzoek wijziging computerbesturing spectrometers en programma's 

7-spectrumanalyse. 
5. Dienstverlening INAA ten behoeve van derden, niet behorend tot 

categorie 3b.3. 
c. Speciale projecten: 

1. Onderzoek naar de mogelijkheden voor de bestudering van "after
effects" na interne conversie door meting van 7-7-richtinscorrelaties. 

3. TAAKSTELLING 1989 

Voortzetting van het programma onder 2 met de volgende aanpassingen: 
ad b.l Afronding testfase en ingebruikname van het geautomatiseerde snelle 

buizenpostsystee-\ Afronding calibraties 7-spectrometer met put
detector. Aanpassing van calibratieparameters INAA-spectrometers na 
wijziging kernopbouw HOR. 

ad b.4 Afronding vooronderzoek en aanvang vervangingsfase computerbesturinp 
7-spectrometers en 7-spectrumanalyseprogramma's. 
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c.2 Evaluatie van mogelijkheden van activeringsanalyse van zeer grote 
volumina, aspecten van de hiervoor benodigde bestralingsfaciliteiten. 

c.3 Bij externe financiering, voortzetting project in-vivo-bepaling van 
cadmium via neutronenctiveringsanalyse (samen met afdeling RF). 

4. TAAKSTELLING 1990 T/M 1993 

Binnen het in de toekomst uit te voeren onderzoek zal de instrumentele 
neutronenactiveringsanalyse (INAA) een belangrijke rol blijven vervullen, en 
in de aankomende periode grotendeels worden toegepast op monsters uit het 
milieu. Eventuele overcapaciteit van het INAA-systeem zal gebruikt worden 
voor dienstverlening aan derden. Tevens zal verder gewerkt worden aan wij
zigingen in de computerbesturing van de spectrometers en optimalisatie van 
de programma's ten behoeve van de 7-spectrumanalyse. Het 7-7-richtingscor-
relatieonderzoek zal worden voortgezet, vooral voor studie aan omgekeerde 
micellen en kunstmatige membranen. Daarnaast zullen de mogelijkheden worden 
nagegaan van faciliteiten voor activeringsanalyse van grote volumina en voor 
een externe analytische neutronenbundel. Verdere aansluiting bij onder
zoekprogramma's van de TU Delft wordt nagestreefd. 

5. SAMENWERKING MET EN/OF DIENSTVERLENING AAN: 

- TU Delft: fac. Technische Natuurkunde, vakgroep Signaal/Systeemtechnieken 
(2b2.); vakgroep Instrumentatie Stralingsonderzoek (2a4, 2c2). 

- RU Utrecht: subfac. Natuurkunde en subfac. Biologie (2al, 2a2, 2a3 en 
2a4). 

- Universiteit van Trondheim (2al, 2a3). 
- RIVM, Bilthoven; RU Utrecht: fac. Geneeskunde (2c3). 
- Trinity College, Dublin, Ierland; University of Bradford, UK (2al). 
- Provincie Zuid-Holland: Dienst Water en Milieu, Den Haag (2al) . 

- Integraal Kankercentrum Midden-
Nederland (IKMN), Utrecht. 

- Ziekenhuis De Lichtenberg, 
Amersfoort. 

- VU Amsterdam: fac. Aardwetenschappen 
- RU Utrecht: fac. Aardwetenschappen 
- TU Delft: fac. Mijnbouwkunde; 
fac. Chemische Technologie; fac. 
Civiele Techniek. 

• RU Utrecht: fee. Diergeneeskunde. 
• EU Rotterdam: fac. Geneeskunde. 
- TNO-Delft: werkgroep Activerings-
analyse. 

- RIVM, Bilthoven. 
- IAEA, Wenen, Oostenrijk. 
- Preventicon, Utrecht. 
- Hartstichting, 's-Gravenhage. 
- :<U Limburg, Maastricht. 

Toepassing van instrumentele 
neutronenactiveringsanalyse 
bij geochemisch, medisch-
biologisch en milieu-onder
zoek; veelal uitgevoerd of 
uit te voeren door betrokken 
geïnteresseerden (3b3). 
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- LU Wageningen. ) 
- Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, ) 
Haren. ) 

6. MEDEWERkERS 

UP : ir. P. Bode (3a4, 3b, 3c), raw. drs. A.A. Goede (t, 0,8) (ЗаЗ), mw. drs. 
J.E. Sloof (t) (3al), drs. M.H.M.N. Senden (t) (3a2), dr. H.Th. 
Uolterbeek (3a, 3bS) 

OBP: mw. M.J.J. Annerlaan, drs M. Blaauv (t), F.D.P. Geurink, M. Kok (t; tot 
1-4-'89), nw. A.J.G.M, van der Meer (t*), mw. drs Th.G. van Meerten 
(t*), S.S. Then, mw. L.M. van Vesting, L. Munoz Anrique (t*; tot 1-4-
•89). 

* : externe financiering. 
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RADIOCHEMIE II.A.3. NUCLEAIRE BIOMEDISCHE STUDIES 

Leider: dr. C.J.A. van den Hamer 

1. ALGEMENE DOELSTELLING 

Ontwikkeling en toepassing van radiochemische methoden voor de studie van de 
stofwisseling van spoorelementen bij mens en dier, zowel onder normale 
omstandigheden als bij ziekteprocessen. 

2. AANGEPASTE TAAKSTELLING 1988 

a. Spoorelementen in mens en dier: 
1. Studie van de stofwisseling van zink en koper in relatie tot ziekten 

en de diagnose hiervan. 
2. In-vitro studie van opname en afgifte van spoorelementen door de cel. 
3. Studie van de stofwisseling en localisatie van spoorelementen in 

rattehersenen. 
k. Onderzoek naar de beschermende werking van selenium bij de nefrotoxi-

citeit veroorzaakt door het cytostaticum cisplatin,.onder andere met 
behulp van met Pt gelabelde verbindingen. 

5. Bestudering van de stofwisseling van koper- en zinkbevattende plasma-
tiwitten via labeling met activeerbare tracers, met name lxeI. 

b. Radiochemische technieken: 
1. Assistentie van gasten en samenwerking bij gebruik van diverse tech

nieken, zoals destructieve neutronenactiveringsanalyse en autoradio-
grafie. 

2. Bereiding en levering van kortlevende radionucliden ("K, MCu, Zn, 
Pt) aan ziekenhuizen; assistentie bij interpretatie van de 

resultaten. 

3. TAAKSTELLING 1989 

Voortzetting van het programma onder 2 met de volgende aanpassingen: 
ad а Л De aandacht wordt ook gericht op het element magnesium. 
ad a.3 Bestudering van stofwisseling in rattehersenen nog slechts op beperk

te schaal, in de vorm van dienstverlening aan universitaire instel
lingen. 

ad a.4 Aandacht wordt besteed aan de interactie tussen selenium en cisplatin 
bij peroxidatie. 

ad a.5 De voortgang van de analytische bepalingsmethode van IleI wordt ver
der gestroomlijnd. 

a.6 Studie van de stofwisseling en localisetie van spoorelementen in bot. 
a.7 Aansluiting wordt gezocht bij hec onderzoekprogramma van de faculte* 

der Scheikundige Technologie en der Materiaalkunde van de TU Delft. 
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4. TAAKSTELLING 1990 T/H 1993 

Het fundamenteel onderzoek zal meer accent krijgen, waarbij het patient-
gelieerde onderzoek verder naar (academische) ziekenhuizen en andere biome
dische instellingen zal verschuiven. De trend van minder gebruikmaking van 
proefdieren en meer toepassing van in-vitro-technieken zal zich voortzetten. 

5. SAMENWERKING MET EN/OF GEAVANCEERDE DIENSTVERLENING AAN: 

- AZ-Leiden: afd. Gastroenterologie (3al, 3b2); afd. Kindergeneeskunde (3al, 
3b2, 3a2). 

- AZ-Utrecht: afd. Neurologie (3a2, 3al, 3b2); afd. Kinderneurologie (3al). 
- EU Rotterdam: afd. Klinische Genetica (3a2, 3al); afd. Keel, Neus en Oor 

(3a4); afd. Interne Geneeskunde (3al, 3b2). 
- KU Nijmegen: afd. Maag- en Darmziekten (3al, 3b2). 
• Nederlands Kanker Instituut Amsterdam, afd. Chemotherapie (3a4, 3b2). 
- Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam, afd. Gastroenterologie <3al, 3b2). 
- St.Ignatius Ziekenhuis, Breda, afd. Nucleaire Geneeskunde (3al, 3b2). 
- VU Amsterdam: afd. Natuurkunde (3a3); afd. Pharmacologie (3a4, 3b2). 
- Zuiderziekenhuis, Rotterdam, afd. Heelkunde (3al), afd. Kindergeneeskunde 

(3al). 
-.Academisch Medisch Centrum, Amsterdam, afd. Experimentele Neurologie 

(3a3); afd. Kindergeneeskunde (3al). 

6. MEDEWERKERS 

WP : drs. G.J. van den Berg (3al, 3a2), drs. G.S. Baldew (t*) (3a4), dr. 
C.J.A. van den Haroer (3a, 3b), drs. O.M. Steinebach (t) (3a2), drs. 
J.P. van Wouwe (t*) (3al), dr. J. de Kok (t) (3a5), F.X. Sutomo (t*) 
(3a6). 

OBP: J.J. Kroon, A.M.W. van der Meer, L. Prinsen, M. Veldhuizen (t*), K.J. 
Volkers, mw. U.D. Woroniecka (t). 

*) : externe financiering. 
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II.В. STRALINJSCHEMIE 

Hoogleraar: dr. A. Hummel 

1. ONDERZOEKTHEMA 

Chemische en fysische effecten van ioniserende straling op materie. 

2. TOELICHTING OP HET ONDERZOEKTHEMA 

Het onderzoek in de vakgroep Straüngschemie is gericht op fundamentele 
problemen van de interactie van ioniserende straling met materie en op het 
toepassen van de verkregen kennis en de ontwikkelde onderzoekmethoden voor 
het oplossen van verschillende problemen van fysisch-chemische en bio-
fysische aard. Alhoewel bij deze laatste problemen het onderzoek van het 
effect van straling niet noodzakelijk op de voorgrond staat, bestaat hier 
toch een sterke verwevenheid met stralingschemische problematiek. De nadruk 
ligt op het onderzoek van de fysische en chemische processen die zich 
afspelen op zeer korte tijd na de primaire interactie van de straling met de 
materie, en van de eigenschappen van de reactieve tussenprodukten die bij 
deze interactie gevormd worden (elektronen, ionen, radicalen, aangeslagen 
toestanden). 

Een belangrijk deel van het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van de 
3 MeV Van de Graaff elektronenversneller, waarmee korte (subnanoseconde) 
stralingspulsen van hoge intensiteit gegeven kunnen worden. In combinatie 
met verschillende meetopstellingen, gebaseerd op diverse detectiemethoden 
(fluorescentie, optische absorptie, microgolf-geleidingsveriïiogen, dc-gelei-
dingsvermogen), worden de eigenschappen van de kortlevende tussenprodukten 
bestudeerd. Voor het ontwikkelingswerk aan de versneller zie onder III.1.2. 
Elektronenversnellergroep (blz. 49). De afdeling beschikt eveneens over een 
60Co-gammabestralingsfaciliteit, die voornamelijk gebruikt wordt voor 
produktanalyse-onderzoek, een Febetron elektronenversneller en een hoge-
intensiteit excimeerlaser. 

De afdeling heeft sedert vele jaren een samenwerking met de vakgroep 
Biofysica van de VU Amsterdam, met de vakgroep Organische Chemie van de RU 
Leiden en met de vakgroep Organische Chemie van de Universiteit van 
Amsterdam. Tevens worden met verschillende andere onderzoekgroepen van 
universiteiten contacten onderhouden. 
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II.В.1 STRALINGSCHEHIE 

Leider: dr. A. Hummel, 

1. ALGEMENE DOELSTELLING 

Onderzoek aan fundamentele problemen van de interactie van ioniserende 
straling met materie en toepassing van stralingschemische kennis en 
onderzoekmethoden. 

2. AANGEPASTE TAAKSTELLING 1988 

a. Bestudering van ionisatie en excitatie in bestraalde apolaire media 
(voornamelijk vloeibare koolwaterstoffen) met verschillende meettech
nieken (fluorescentie, optische absorptie, microgolfabsorptie, dc-
geleidingsvermogen en eindproduktanalyse). Computersimulatie van de 
recombinatie in clusters van ionenparen. 

b. Onderzoek van de effecten van straling op DNA en modelsystemen met behulp 
van diverse meettechnieken (DNA-radicalen in waterige oplossing). 

c. Bestudering van ladingsscheiding in aangeslagen moleculen door middel van 
metingen van de microgolfabsorptie na gepulseerde laser-bestraling. 

d. Bestudering van ionisatie in kleine deeltjes en dunne lagen van 
halfgeleider materialen door middel van meting van de microgolfabsorptie 
na gepulseerde bestraling. 

e. Bestudering van de effecten van straling op polymeer-systemen (onder an
dere ladingsmigratie) met verschillende meettechnieken. 

f. Apparatuur-ontwikkeling (zie ook onder Elektronenversneller). 

3. TAAKSTELLING 1989 

ad 2b. Ten gevolge van de inkrimping van de personele middelen bij de 
vakgroep Biofysica van de VU Amsterdam zal het onderzoek aan DNA-
radicalen in waterige oplossing verder in intensiteit afnemen. De 
IRI-inzet bij dit onderzoek zal slechts van incidentele aard zijn. 

ad 2c. Met het vertrek van dr. Smit (IRI-beleidsruimteplaats, tot 10/3/1988) 
is het onderzoek aan de intramoleculaire ladingsscheiding tot 
stilstand gekomen. Gezien de nationale en internationale belangstell
ing, zal gepoogd worden met een bescheiden eigen inzet de door ons 
ontwikkelde laser-TRMC faciliteit ter beschikking te blijven stellen 
voor externe onderzoekers. 

ad 2e. De inzet op het gebied van polymeer-systemen zal worden vergroot. 

k. TAAKSTELLING 1990 T/M 1993 

Overleg wordt gepleegd met groepen van de Universiteit van Athene en het 
Centre Nuclear Research - Democritos in Athene om gezamenlijk financiële 
steun van de EEG aan te vragen voor een onderzoeksproject dat ten doel heeft 
met betrekking tot pulsradiolyse kortlevende intermediairen te bestuderen 
die een rol spelen bij nomogene katalyse. Overwogen wordt hierbij ook de 
Universiteit van Leeds te betrekken. Uitvoering hiervan zal mede afhankelijk 
zijn van de personele middelen van de IRI-groep. 
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5. SAMENWERKINGSVERBANDEN 

- VU Amsterdam, vakgroep biofysica (DNA-radicalen, 2b) 
- RU Leiden, vakgroep Organische Cheaie (ladingsscheiding in aangeslagen 
moleculen, 2c) 

- Universiteit van Amsterdam, vakgroep Organische Chemie (2c) 
- TU Delft, vakgroep Electrotechnische materialen, (dunne lagen amorf Si, 
2d) 

- ITC-TNO, Utrecht (ladingsscheiding in halfgeleiderdeeltjes, 2d) 
- TU Eindhoven, vakgroep Kunststoftechnologie (cross-linking, 
ladingsmigratie, 2e) 

- RU Groningen, vakgroep Polymeerchemie (cross-linking, polyethyleen, 2e) 
- TNO, Delft (KRI) (polymeer-systemen, 2e) 
- Philips, Eindhoven (kathode materialen, bundelberekeningen, 2f) 
- Philips, Eindhoven (hoge T supergeleidersdeeltjes, 2d) 
- University New South Wales, Australië (ladingsscheiding in aangeslagen 
moleculen, 2c) 

- Universiteit van Lodz, Polen (computer-simulatie, 2a) 
- University of Melbourne, Australië (electron-thermalisatie in gassen, 2a) 
- Gray Laboratory, Londen, UK (de-geleiding, 2a, 2b, 2f) 
- University of Rochester, USA (ladingsscheiding in halfgeleiderdeeltjes, 
2d) 

- Ecole Centrale de Lyon, Frankrijk (ladingsscheiding in halfgeleider-
deeltjes, 2d) 

- Мах-Planck Institut, Göttingen, DBR (ladingsscheiding in aangeslagen 
moleculen, 2c) 

- Institute of Chemical Kinetics and Combustion, Novisibirsk, USSR 
(bestudering elektronengaten, 2a) 

- Institute of Isotopes, Budapest (aangeslagen toestanden, 2a) 

6. MEDEWERKERS 

WP : dr. M.P. de Haas, d r . i r . L.H. Luthjens, dr. J.M. Warman, 
dr. W.M. Bartczak (tot 15/1/89, NWO p laa t s ) . 

NWP : CR. van Ewijk, M.L. Hom, L.E.W. Horsman-van den Dool (0 ,4) 
H.C. de Leng, C.E.F. Quick-Verdier ( 0 , 5 ) , P.J.A. Rijkers ( 0 , 6 ) , 
M.J.W. Vermeulen. 
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II.С STRALINGSFYSICA 

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

1. ONDERZOEKTHEMA'S 

I I . С . 1 . Neutronenverstrooiing 
I I .C .2 . Toepassing gepolariseerde neutronen 
I I .С .3 . Mossbauerspectrometrie 

2. TOELICHTING OP DE ONDERZOEKTHEMA'S 

Het onderzoek is gericht op een drietal aandachtsgebieden: 

a. dynamica en structuur van ongeordende systemen; 
b. magnetische eigenschappen van de materie; 
с katalyseprocessen. 
In de afdeling onderscheidt men een drietal werkeenheden, die elk worden 
gekenmerkt door een specifieke onderzoekmethode. 

De gebezigde onderzoekmethoden maken gebruik van bundels neutronen van de 
HOR (voor a.en b.) en van ̂ -straling (mossbauerspectrometrie, voor b.en c ) . 
Uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden wordt nagestreefd. De keuze van 
het onderzoekprogramma en de richting van de instrumentele ontwikkeling wor
den in sterke mate bepaald door het streven naar een zo groot mogelijke 
samenhang in het programma en een optimale benutting van de experimentele 
mogelijkheden, gegeven door de bij de HOR beschikbare neutronenbundels met 
hun beperkte flux. Het neutronenbundelonderzoek en de faciliteiten daarvoor 
zijn grotendeels complementair aan die van het ECN, waardoor IRI en ECN 
tezamen een breed spectrum van onderzoeksmogelijkheden met neutronenbundels 
bieden. De in 1987 in het kader van een samenwerkingsovereenkomst ECN-IRI 
ingestelde coördinatiecommissie Neutronenbundelgebruik (COCONEUT) zal rich
ting proberen te geven aan een gecoördineerd Nederlands beleid met betrek
king tot optimalisatie van instrumentatie bij HOR en HFR, en deelname aan en 
gebruik van internationale faciliteiten. Om de instrumentatie rond de HOR op 
een goed peil te handhaven zullen in de komende jaren extra inspanningen 
nodig zijn. 

Tenzij anders vermeld, worden samenwerkingsprojecten van de afdeling met 
onderzoekers van deelnemende of andere instellingen onder gemeenschappe
lijke verantwoordelijkheid uitgevoerd. 

II.С.1. NEUTRONENVERSTROOIING 

Toepassing van neutronenverstrooiing in samenhang met theoretisch onderzoek 
en computersimulaties bij het onderzoek van de structuur van en de atomaire 
en moleculaire bewegingen in ongeordende systemen, met name in vloeistoffen, 
glazen en moleculaire vaste stoffen. Via neutronenverstrooiing is unieke 
informatie te verkrijgen over afstanden en bewegingen in materie cp 
nanometer- en picosecondeschaal. De beschikbare expertise en experimen-
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tele faciliteiten bieden ruime mogelijkheid voor uitbreiding van het toepas
singsgebied en samenwerking met anderen. Sommige specifieke experimenten 
vereisen tevens toegang tot faciliteiten bij hoge-flux neutronenbronnen in 
het buitenland. Daarbij speelt de HOR een belangrijke rol voor ontwikkeling 
en voorbereiding van experimenten. 

II.C 2. TOEPASSING VAN GEPOLARISEERDE NEUTRONEN 

Onderzoek van statische en dynamische magnetische domeinstructuren alsmede 
ferromagnetische fase-overgangen in de vaste stof, met behulp van de 
neutronendepolarisatiemethode (meting van de verandering in polarisatievec
tor van een bundel gepolariseerde neutronen bij transmissie door een prepa
raat) . Voor het magnetisme belangrijke parameters kunnen in het preparaat 
worden bepaald, desgewenst bij variabele frequentie en grootte van externe 
magneetvelden. 

N.B. Specificatie geplande grote investeringen (Periode 1989-1993 (Cl enC2)) 

Realisatie van spiegelfilter waarvoor fondsen uit de IRI beleidsruimte 
beschikbaar zijn gesteld. Afhankelijk van de resultaten van de studie 
voor verbetering en/of nieuwbouw van (koude-neutronen)spectrometers zal 
een keuze worden gemaakt tussen verschillende realiseerbare 
mogelijkheden, namelijk een opstelling voor reflectometrie en een 
opstelling voor kleine-hoek neutronenverstrooiing met gepolariseerde 
neutronen. Bij deze studie zal ook andere instrumentatie van de bun
delkanalen worden beschouwd. Hierbij zal overleg met het ECN worden 
gepleegd. 

De kosten voor één spectrometer zullen zijn ca. Mf 0,5-1,0 
(prijsstelling gebaseerd op huidige prijzen en gratis gebruik van in
terne werkplaatsen en tekenkamer). 

11.С.3. MOSSBAUERSPECTROMETRIE 

Gebruik van resonante absorptie van 7-straling bij onderzoek van zowel mag
netische als elektrische interacties in vaste stoffen, en bij karakte
risering van katalysatoren. Eerstgenoemd onderzoek wordt uitgevoerd aan 
ijzer- en zeldzame-aardverbindingen (mogelijk teraperatuurtraject: 1,7-1000 
K); een deel van de benodigde bronnen wordt door neutronenactivering 
gemaakt. De expertise verkregen bij het onderzoek aan katalysatoren, waarbij 
vooral oppervlakte-effecten belangrijk zijn, zal de reeds bestaande nauwe 
samenwerking met anderen intensiveren in de richting van chemici. In toene
mende mate zal gebruik worden gemaakt van l7Co mdssbauereroissiespectrometrie 
en zal het aantal te gebruiken isotopen worden uitgebreid. 

3. INSTRUMENTATIE EN SOFTWARE 

De ondersteuning met betrekking tot apparatuur en gegevensverwerking voor 
genoemde drie werkeenheden wordt verzorgd door een aparte Instrumentatie- en 
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software-eenheid. Deze groep heeft de zorg voor het in stand houden, ver
beteren, uitbreiden en vernieuwen van de apparatuur en software bestemd voor 
de onderzoekgroepen van de afdeling 'zie Cl, C2 en C3). Dit betreft 
microcomputer-gestuurde mossbauerspeel •' «aeters, computer/microcomputer
ge stuur de neutronenspectrometers, een kouUe -neutronenbron, ovens, vacuüm-
apparatuur, cryogene apparatuur en de voorziening van cryogene vloeistoffen. 

MEDEWERKERS 

De medewerkers van de groep zijn: J. Albers, Ing. J. de Blois, H. van der 
Made, E.A. Osterholt, Ing. 0. Pinto, H.F.E. Ferre en Ing. J. van der Zanden. 
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Leiders: dr.ir. L.A. de Graaf (experimenten), dr.I.M. de Schopper (theorie 
en simulaties). 

1. ALGEMENE DOELSTELLING 

Toepassing van inelastische neutronenverstrooiing en neutronendiffractie in 
samenhang met theoretisch onderzoek en computersimulaties bij onderzoek in 
fysica en fysische chemie, gericht op studies van dynamica en structuur van 
vloeistoffen, verdichte gassen en vaste stoffen. 

2. AANGEPASTE TAAKSTELLING 1988 

a. 1. Dynamica van superkritisch helium: metingen bij verschillende tem
peraturen en drukken tot 400 bar; dataverwerking; computersimulaties. 

2. Dynamica van binaire mengsels: theorie, computersimulaties, experimen
ten aan een mengsel van 80% He en 20% Ne (ДО К, 20 nm ). 

3. Dynamica van vloeibare metalen en metaallegeringen: voorbereiding ex
perimenten aan lithium. 

4. Dynamica van eenvoudige vloeistoffen en gassen: dataverwerking en 
analyse van meetresultaten aan "Ar (212 K) en H г gas (120 K, 800 
bar); computersimulaties; vloeistof-theorie; vergelijkingen onderling. 

b. 1. Structuur van atomaire vloeistoffen en gassen: experimenten bij ILL 
aan 36Ar gas voor bepaling potentiaal, dataverwerking, interpretatie. 

2. Structuur van moleculaire vloeistoffen en amorfe materialen; dataver
werking en interpretatie Fe (CO) , PBr , Cl , GeC/ en bee'indiging van 
dit onderzoek; Röntgenmetingen aan Siü, en beëindiging van dit 
onderzoek; neutronendiffractie aan zeolietvorming. 

3. Structuur van vloeibare metaallegeringen: experiment bij ISIS aan Li-
Ga legeringen. 

4. Gelaagde structuren en grensvlakken: structuur van GLP + D_0 (SANS 
experimenten ISIS). 

c. Instrumentatie en methoden: in-bedrijfstelling koude-neutronenbron; 
ontwerp spiegelfilter; eindstudie LARM0R spectrometer; beginstudie 
spectrometer voor reflectometrie; voltooiing uitbreiding detectiesystemen 
PAD en RKS II. 

d. Dynamica van vaste stoffen: kristalvelden in ErNi2 en TmNij (ISIS); 
fonontoestandsdichtheid in YBa„Cu~0_ .; rotatiebewegingen in NH, perov-
skieten (ILL). 

e. Transportcoëfficiënten: afronding met publikaties over transportcoëffi
ciënten van eenvoudige flulda in groot (p,T) gebied; gedrag In de buurt 
van de stollingskromme; vergelijking met neutronenspectra. 

f. Dienstverlening: watergehalte in metselspecie. 

3. TAAKSTELLING 1989+ 

a. 1. Voortzetting, speciaal hogere drukken, theorie. 
2. Voortzetting, uitbreiding met He-40Ar mengsels. 
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3. e f fect ieve s tart ; experimenten aan vloeibaar TLi, theorie , s imulat ies . 
4 . Verminderde aandacht, aanvullende metingen aan H2 gas en aan "Ar, 

(300K) hi j ILL. 
b. 1. Afronding potentiaalbepaling '*Ar, experimenten aan He ter ondersteu

ning van a. 1. 
2. Beëindiging onderzoek zeolietvorming. 
3. Interpretatie Li-Ga resultaten. 
4. Uitbreiding naar multilagen en vloeistofoppervlakken in samenhang met 

ontwerp reflectometer ( c ) . 
c. Bouw s p i e g e l f i l t e r ; ontwerp spectrometer voor reflectometrie, verbeterin

gen RKS II electronica. 
d. Kristalvelden in intermetallische zeldzame-aard verbindingen. 
e. Wordt afgesloten. 
f. Voortzetting. 

4 . TAAKSTELLING 1990 T/M 1993 

Voortzetting van het onderzoek aan vloeistofdynamica gebaseerd op vraagstel
lingen vanuit theorie en eerdere experimenten en vanuit andere laboratoria, 
voor een deel mogelijk - na onderzoek met behulp van de HOR - uit te voeren 
bij het Institut Von Laue-Langevin of de Rutherford-Appleton Laboratories. 
Verbeteringen en wijzigingen in instrumentatie en verwerkingsprogramma's 
gericht op een algemener en intensiever gebruik van de faciliteiten, onder 
andere door gastonderzoekers. In nauwe samenwerking met 
neutronendepolarisatie: nieuwbouwvan (koude-neutronen)spectrometer(s), om
buiging van deel van onderzoek naar studies van oppervlakken en ̂ rsrislagen. 

5. SAMENWERKINGSVERBANDEN* 

- Institut Von Laue-Langevin, Grenoble, Frankrijk (a4,bl) 
- RU Utrecht, subfac. Natuur- en Sterrekunde (a2) 
- TU Delft, fac. Technische Natuurkunde (a) 
- The Rockefeller University, New York, USA (a,e) 
- National Research Council, Division of Physics, Ottawa, Canada (2Ы) 
- RU Groningen, fac. Wisk. en Natuurwetensch. (аЗ.ЬЗ) 
- Universita di Firenze & Istituto di Elettronica Quantistica del CNR, 
Firenze, Italië (а2,а4,Ы). 

- Rutherford Appleton Laboratories, Chilton, UK (3bl,b4,d) 
- RU Leiden, Vaste-stof Chemie (Ь2) (project van RUL) 
- National Bureau of Standards, Reactor Radiation Division (a4) 
- Univ. Zaragoza, Facultad de Ciencias (2d) 
- Hahn-Meitner Institut, Berlin, BRD (3a4) 
- TU Delft, fac. Scheikundige Technologie en Materiaalkunde (2b2) 
- KFK, Karlsruhe (3a4) 
- TU Delft, fac. Civiele Techniek (f) 
- LU Wageningen, vakgroep levensmiddelentechnologie(b4) 
- Norwich University, Phys.Dept. (3a4). 
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6. MEDEWERKERS* 

WP : dr. H. Fredrikze (bl,c), prof.dr. J.J. van Loef (Ь2,е), dr.ir. J.B. 
van Tricht (b,f), dr. P. Verkerk (a3,a4,c,f), dr.ir. A.A. van Well 
(a4,bl,c,d), dr. P.C.M. Gubbens (d), dr. M.Th. Rekveldt (bA.c), drs. 
W. Montfrooij (t) (al,a2,3bl), ir. P. Westerhuijs (t) (a2), ing. 
P.H.K. de Jong (t) (a3) 

ОВР: Ing. P. van der Ende (a.b.c.f), Ing. V.-O. de Haan (a.b.c.d), 
Instrumentatie- en software groep (c) 

Zie onderverdeling van 2. 
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STRALINGSFYSICA II.С.2. TOEPASSING GEPOLARISEERDE NEUTRONEN 

Leider: dr. H.Th. Rekveldt 

1. ALGEMENE DOELSTELLING 

Onderzoek van de vaste stof met behulp van gepolariseerde neutronen, in het 
bijzonder het onderzoek van statische en dynamische domeinstructuren en fer-
romagnetische fas e-overgangen. Ontwikkelen van nieuwe neutronentechnieken om 
voornoemd onderzoek te verbeteren. 

2. AANGEPASTE TAAKSTELLING 1988 

a. Onderzoek aan statische en dynamische domeinstructuren in ferromagneten 
in afhankelijkheid van de temperatuur, magneetveld en mechanische span
ning in het bijzonder in de buurt van de fase-overgang (amorfe magneten; 
polykristallijne Fe- en Ni-ringen, magnetische supergeleiders R Rh4B4 (R 
- zeldzame aarde), CoCr dunne lagen en kleine deeltjes, waarbij ook SANS 
toegepast wordt. 

b. 1) uitbreiding kristalpolariraeter met polarisatie-analyse van de 
verstrooide neutronen; 

2) constructie van nieuwe neutronenspiegels op glas en Si; 
3) constructie He-kryostaat voor metingen bij 1-10 K; 
4) uitbreiding van de spiegelpolarimeter met energie-analyse van de gepo

lariseerde neutronen; 
5) voorstudie voor bouw van Larmor spectrometer en spiegelfilter. 

3. TAAKSTELLING 1989 

Voortzetting 2a met uitbreiding naar hoge '.\ supergeleiders en 2b. 
Neutronendepolarisatie-experimenten In dunne magnetische lagen. Ontwikkeling 
van nieuwe neutronentechnieken. 

4. TAAKSTELLING 1990 T/M 1993 

Voortzetting 3 met toenemende aandacht voor physica van dunne lagen en de 
atomaire magnetische structuren en de dynamica daarin. 

5. SAMENWERKINGSVERBANDEN 

- Universiteit van Amsterdam, subfac. Natuur- en Sterrenkunde, Natuurk. Lab. 
(2a,3) 

- RU Utrecht, fac. Elektrotechniek, vakgr, Fys. techniek (2a) 
- TU Delft, fac. Techn. Natuurk., vakgr. Reactorfysica (2a) 
- ECN, Groep Vaste-Stof Fysica, Petten (2b,3) 
- Philips Nat. Lab., Eindhoven (2a) 
- KU Nijmegen, fac. Wiskunde en Natuurwetenschappen (2a) 
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6. MEDEWERKERS 

WP : drs. W.H. Kraan (2a, 2b), prof.dr. J.J. van Loef (2a), ir. R. Rosman 
(t) (2a) 

OBP : Ing. J. Uijlenbroek (0.5 t) (2b), Ing. P. van der Ende (2b), V.-O. de 
Haan (2b), Instrumentatie- en software groep (2b) 
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STRALINGSFYSICA II.C.3. HOSSBAUERSPECTROMETRIE 

Leider : dr.ir. A.H. van der Kraan 

1. ALGEMENE DOELSTELLING 

De techniek wordt toegepast om zowel magnetische els elektrische interacties 
in vaste stoffen te onderzoeken, voorts ter karakterisering van katalysato
ren. Onderzoek naar oppervlakte-effecten speelt een belangrijke rol. 

2. AANGEPASTE TAAKSTELLING 1988 

a. Onderzoek en karakterisering van zowel ijzer-katalysatoren, op drager (f-
А1*0*, SiO* en koolstof), als bimetallische katalysatoren (Felr, FeMo, 
FeCu) op drager met hoofdaandacht voor de Fe en FeMo ontzwavelingskataly
satoren net behulp van 87Fe-spectrometrie. Onderzoek met behulp van S7Co-
emissiespectrometrie van Co en CoMo op kool stof drager ontzwavelingskata
lysatoren. 

b. Onderzoek naar magnetische ordening, relaxatieverschijnselen, distorties 
en kristalveldeffecten van internetallische verbindingen tussen zeldzame-
aardmetalen en overgangsmetalen en zeldzame-aardverbindingen met behulp 
van 16»Tm*, «»Dy*, "«Er*, "9Sm, l7Fe-spectroraetrie. Hoge T superge
leiders. 

c. Onderzoek naar deeltjesbewegingen in goud, goud-koper en goud-zilver 
legeringssinters met behulp van 1P7Au*-speet rome trie. 

d. Metingen en ondersteunend onderzoek ten behoeve van andere instellingen. 

3. TAAKSTELLING 1989 

Voortzetting van 2a tot en met 2d. Voortgaande verschuiving binnen 2a naar 
in-situ onderzoek aan Co-houdende ontzwavelingskatalysatoren en Fischer-
Tropsch katalysatoren met "Co-eraisslespeetrometrie. Realisering onderzoek 
aan Ir- en Ru-katalysatoren met behulp van 193Ir- en "Ru-spectrometrie, ter 
bestudering van strong metal support interacties in Ru/TiO-4 en van bimetal
lische FeRu, Felr en Ptlr-katalysatoren. Het tot stand brengen van 
samenwerking op het gebied van conversie-elektronen mössbauerspectrometrie 
met de UniversitSt Duisburg respectievelijk Philips Natuurkundig Laborato
rium voor studie van oppervlakte effecten. Bestudering van de mogelijkheid 
van het gebruik van muon-spectroscopie. 

4. TAAKSTELLING 1990 T/M 1993 

Voortzetting van het uit 3 voortvloeiende onderzoek. Onderzoek aan Pt-
katalysatoren met behulp van wPt-spectrometrie ter bestudering van strong 
metal support interacties in Pt/TiO* en van bimetallische FePt- en Ptlr-
katalysatoren. Ontwikkeling van 141Pr* transmissie mössbauerspectrometrie. 

* radioisotopen, geproduceerd door neutronenactivering. 
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5. SAMENWERKINGSVERBANDEN 

• Philips' Natuurkundig Lab., Eindhoven (2b) 
- RU Utrecht, fac. Uisk.en Natuurwetensch., vakgr. Anorg. Scheik. (2a) 
- TU Eindhoven, fac. Scheik. Technol., vakgr. Anorganische Chemie en de 
vakgroep Chemische Technologie. (2a) 

- TU Delft, fac. Scheik. Technol., vakgr. Org. Scheik. (2d) 
- RU Leiden, fac. Uisk. en Natuurwetensch., afd. Anorg. Chemie en Kamerlingh 
Onnes Laboratorium (2d) 

- Koninklijk Shell Laboratorium, Amsterdam (2a,2d) 
- Portland State University, Portland, USA (2a) 
- Toyama Medical and Pharmaceutical University, Toyama, Japan (2c) 
- Akzo Chemie, Amersfoort (2a). 
- Universiteit van Amsterdam, fac. Scheikundige Technologie, vakgroep 
Chemische Technologie (2a) 

6. MEDEWERKERS 

WP : dr. P.C.M. Gubbens (2b), prof.dr. J.J. van Loef (2a, 2b, 2c). 
ir. M.W.J. Crajé (t) (2a) 

OBP : E. Gerkema (2a, 2b, 2c, 2d), Instrumentatie- en Softwaregroep (2a, 2b, 
2c) 
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II.D. REACTORPYSICA 

Hoogleraar: dr.ir. H. van Dam 

1. ONDERZOEKTHEMA'S 

II.D.l. Statica, dynamica en ruis van kernreactoren. 
II.D.2. Stralingsschade in materialen. 
II.D.3. Stralingshygiëne en dosimetrie. 

2. TOELICHTING OP DE ONDERZOEKTHEMA'S 

Het werkgebied van de vakgroep omvat fysische aspecten van kernenergie en 
technische toepassingen van ioniserende straling. Het huidige onderzoek 
richt zich op drie thema's, zoals onder 1 vermeld. Het eerstgenoemde onder
zoek maakt gebruik van de HOR en de reactor van de kerncentrale te 
Dodewaard; bij het stralingsschade-onderzoek wordt gebruik gemaakt van 
diverse ionen- en positronenbronnen. Aangezien tot 1988 een deel van de 
groep behoorde tot de personeelsformatie van de Faculteit der Technische 
Natuurkunde, valt dit laatste onderzoek nog onder de Voorwaardelijke 
Financiering van deze Faculteit. Het onderzoek op het gebied van 
stralingshygiëne en dosimetrie is gericht op thermoluminescentie -
dosimetric, met name in neutronen- en gamma-stralingsvelden. Dit onderzoek 
heeft wat betreft de materiaalaspecten samenhang met het stralingsschade-
onderzoek; ten aanzien van de analyse van stralingsvelden is er een 
koppeling met onderzoekthema 1. 

II.D.l. STATICA, DYNAMICA EN RUIS VAN KERNREACTOREN 

Analyse van fysische aspecten van kernreactoren met nadruk op de studie van 
fluctuatieverschijnselen (zogenaamde reactorruis). Hierbij is de aandacht 
vooral gericht op ruisverschijnseien in samenhang met tweefasenstroming. 
Onderzoek wordt verricht bij de HOR net een koelwacerkringloopexperiment 
waarin kookverschljnselen kunnen worden opgewekt en bij de kerncentrale in 
Dodewaard met een kokend-waterreactor. Doel is het verklaren van de invloed 
van ruisbronnen op de procesvariabelen zoals neutronen- en 7-flux, tem
peraturen, druk, etc. met het oog op procesanalyse en procesbewaking. Tevens 
wordt theoretisch onderzoek verricht aan ruisanalysemethoden en ontwikkeling 
van technieken voor het vroegtijdig detecteren van veranderingen in een 
systeem. 

Naast het ruisonderzoek worden andere projecten, vaak via externe financie
ring, uitgevoerd. In het project "gaskernreactor" wordt reactorfyscica 
gecombineerd met gasdynamica en thermodynamica. Het up-to-date houden van 
het pakket van reactorfysische computerprogramma's voor neutronen- en gam
matransport blijft een voortdurende inspanning vergen. Na de omvangrijke 
aanpassingen in 1988 zal meer nadruk worden gelegd op verdieping van de ken
nis en het gebruik van het pakket. 
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II. D. 2. STRALINGSSCHADE IN MATERIALEN 

Studie van fundamentele aspecten van strallngsschade in materialen voor 
splij tings- en fusiereactoren en in materialen voor algemenere 
toepassing. Ter beschikking van dit onderzoek staan faciliteiten op het 
gebied van gasdesorptie, positronannihilatie en, via samenwerking met der
den, transmissie-elektronenmicroscopie. 

In de komende jaren zal in belangrijke mate aandacht worden geschonken aan 
de schadeprocessen, optredend in de materialen die worden voorzien voor 
gebruik als wandmateriaal in de komende generatie plasma-fusie proefreac
toren (NET en ITER). Naast wolfraam, molybdeen en diverse staalsoorten 
zullen ook op koolstof gebaseerde materialen worden onderzocht. 

Een belangrijk deel van het onderzoek met de variabele energie positronen
bundel (VEP) zal, na de succesvolle start in 1988, gericht blijven op 
utilisatie-aspecten op het gebied van niet-destructieve defectenanalyse van 
dunne films en inwendige grensvlakken in materialen. Daartoe wordt er naar 
gestreefd de VEP uit te rusten met een adequaat preparaat-introductiesysteem 
en apparatuur voor controle van de oppervlaktetoestand van de preparaten. De 
detectiemogelijkneden met apparatuur voor in-situ levensduur spectrometrie, 
in 1988 geïnstalleerd, zullen worden getest. De toepassing van gasdesorptie 
spectrometrie op niet-metalen, waarbij nu vooral silicium aan de orde is 
geweest, zal worden voortgezet, met name met onderzoek naar het gedrag van 
edelgassen in U0«. 

II.D.3. STRALINGSHYGIËNE EN DOSIMETRIE 

Onderbouwend onderzoek ten behoeve van de stralingshygiëne. Wegens de kleine 
omvang van de groep concentreert het onderzoek zich op één onderwerp van de 
stralingshygiëne, namelijk de thermoluminescentiedosinietrie (TLD). Het ther-
moluminescentie (TL)-verschijnsel wordt in de dosimetrie in ruime mate 
gebruikt om een geabsorbeerde stralingsdosis te meten. De kennis van de 
fysica van het TL-verschijnsel moet echter in veel gevallen als onvolledig 
worden beschouwd. Het onderzoek kent een meer fundamenteel en een meer 
toegepast aspect. Het fysische mechanisme dat betrokken is bij de produktie 
van het lichtverschijnsel (het meer fundamentele aspect) wordt bestudeerd 
door het bepalen van de kinetische parameters (activeringsenergie, 
sprongfrequentie). Doel daarbij is te testen of bestaande modellen in staat 
zijn het TL-verschijnsel te beschrijven. Er zal zoveel mogelijk gebruik wor
den gemaakt van bestaande expertise in de vakgroep. Dit is erg goed mogelijk 
omdat de beschrijving van het TL-verschijnsel mathematisch grote ver
wantschap vertoont met die van heliumdesorptie. Het meer toegepaste deel van 
het onderzoek richt zich op de mogelijkheden om TL-dosimeters te gebruiken 
in gemengde neutronen/gamma-stralingsvelden. Doel daarbij is het simultaan 
bepalen van zowel neutronen- als gammadosis met behulp van slechts één 
dosimeter. 
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REACTORFYSICA II.D.l. STATICA. DYNAMICA EN RUIS VAN KERNREACTOREN 

Leider: dr.ir. J.E. Hoogenboom 

1. ALGEMENE DOELSTELLING 

Analyse van fysische aspecten van kernreactoren: studie van fluctuatie-
verschijnselen in reactoren voor bepaling van hun dynamisch gedrag en 
ontwikkeling van methoden voor vroegtijdige detectie van ongewenste 
verschijnselen; berekening van statische en dynamische eigenschappen van 
kernreactoren. 

2. AANGEPASTE TAAKSTELLING 1988 

a. Toepassing van ruisanalyse voor stabiliteitsonderzoek van kokend-
waterreactoren . 

b. Studie van neutronen- en gasdynamica van een gaskern-reactor en het ver
band met het thermodynamisch gedrag. 

c. Modernisering van programmatuur en gegevens voor afschermingsbereke
ningen . 

d. Onderzoek naar analysemethoden voor anomaliedetectie en toepassing van 
autoregressieve modellen. 

e. Onderhoud en verbetering van het reactorfysische computerprogramma-
bestand; toepassing bij eerder genoemde projecten en voor de HOR. 

f. Onderzoek naar detectie van ongewenste kookverschijnselen in kernreac
toren door middel van ruisanalyse. 

3. TAAKSTELLING 1989 

Afronding van het project "afscherming" (c). Intensivering van het onderzoek 
betreffende "kookdetectie" (f). Beperkte voortzetting van studie naar 
gebruik van autoregressieve modellen (d). Handhaving van het onderzoek naar 
ruis in kokend-waterreactoren is afhankelijk van de ontwikkelingen in 
Dodewaard (a). Voor het reactorfysisch codepakket zal meer de nadruk worden 
gelegd op verdieping van kennis en ervaring dan op uitbreiding (e). 

Bij toekenning van externe financiering zal tevens aandacht worden besteed 
aan het ontwerp van een opstelling voor de in-vivo bepaling van Cd in de 
menselijke nier (tezamen met de projectgroep SHD). Zo mogelijk zal de studie 
naar het gedrag van collectrons ("self-powered detectoren") weer ter hand 
worden genomen. 

4. TAAKSTELLING 1990 T/M 1993 

Voortzetting van het onderzoek naar kookdetectie bij de HOR. Reactor-
fysische ondersteuning van de HOR. Onderzoek naar ruis in kokend-
waterreactoren afhankelijk van de interesse van de GKN te Dodewaard. De 
voortzetting van het gaskern-reactorproject na 1990 is afhankelijk van ver
dere steun van STW. 
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REACTORFYSICA II.D.l. STATICA. DYNAMICA EN RUIS VAN KERNREACTOREN 

5. SAMENWERKINGSVERBANDEN 

- GKN, Dodewaard (2a) 
- ECN, Petten (2c,2d,2e) 
- Technical University Istanbul (2d) 
- AMOLF, Amsterdam (2b) 

6. MEDEWERKERS 

UP : prof.dr.ir. H. van Dam, vacature, ir. T.H.J.J. van der Hagen (t), 
ir. P.F.A. de Leege, ir. J.L. Kloosterman* (t), dr. R. Kozma (t), ir. 
J.C. Kuijper* (t) 

NWP : J. Th. van Bloois, D.W. de Haas, J.G.F. Schut, A.J.C. Stekelenburg* 
(t;0,5) 

* Extern gefinancierd 
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REACTORFYSICA II.D.2. STRALINGSSCHADE IN MATERIALEN 

Leider: dr. A. van Veen 

1. ALGEMENE DOELSTELLING 

Studie van fundamentele aspecten van stralingsschade in materialen voor 
splijtings- en fusiereactoren en in materialen voor algemenere toepassing en 
de ontwikkeling van schade-detectiemethoden gebaseerd op bundels snelle 
deeltjes en straling. De nadruk ligt daarbij op de eigenschappen van 
primaire bestralingsprodukten (vacatures, interstitiëlen, geïmplanteerde 
gas-atomen en transmutatieprodukten), hun onderlinge interactie en de wis
selwerking met reeds in het materiaal aanwezige defectstructuren 
(bijvoorbeeld dislocaties, korrelgrenzen en grensvlakken) en onzuiver-
heden, alsmede hun invloed op holtevorming, bellenvorming en verbrossing. 

Positronen en helium of waterstofatomen zijn de deeltjes die fungeren als 
"probe" voor de defecten. 

2. AANGEPASTE TAAKSTELLING 1988 

a. Gasdesorptiespectrometrie. 
- Interactie van waterstof en deuterium met defecten in molybdeen en 
wolfraam. 

- Het gedrag van helium in grafiet en helium-gesputterde koolstoflagen. 
- Ionen-geïnduceerde desorptie van onzuiverheden op austenitisch staal 
316. 

- Waterstof en helium in silicium en gesputterd silicium, en edelgassen 
in U02. 

b. Elektronenmicroscopie (TEM/SEM). 
- Onderzoek aan edelgasbellen en waterstofagglomeraties in Si en molyb
deen ter ondersteuning van het onderzoek in a); in samenwerking met 
Harwell Laboratory (UK). 

c. Positronannihilatie. 
- Onderzoek aan de waterstof-vacature/void interactie in wolfraam, molyb
deen en silicium. 

- Analyse van defecten in gelaagde structuren met de VEP: helium 
geïmplanteerd Si, begraven oxydelagen in Si (Philips), epitaxiaal 
gegroeide Si-lagen (Philips), Ni-Ti multilaagstructuren (STM-TUD) en 
TIN coatings (LUC, België). 

- Installatie van positron-levensduur apparatuur in de VEP. 
- Ontwerpstudie voor een intense positronen bundel bij de HOR: de POSH-
bundel. 

d. Computersimulatie en modelvorming. 
- "Rate"-theoretische en Monte-Carlo type berekeningen voor de evolutie 
van schade in metalen bestraald met energetische ionen. Toepassing van 
defectberekeningen volgens het zogenaamde "Atom-Embedding"-concept voor 
defect-oppervlakte interacties en clustering van defecten. Ontwikkeling 
en uitbreiding van programmatuur ter beschrijving van diepte-
afhankelijk positron-trapping in vaste stof (ten behoeve van "fitting" 
positron meetresultaten), de diffusie van waterstof in materialen met 
defecten en de incorporatie van gassen in dunne films tijdens het 
sputteringsproces. 
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REACTORFYSICA II.D.2. STRALINGSSCHADE IN MATERIALEN 

4. TAAKSTELLING 1989 

Voortzetting van a t/m d, in het bijzonder onderzoek aan fusiereactor
materialen in het kader van het Europese Fusie Technologie programma en aan 
gelaagde structuren (halfgeleidertechnologie en materiaalkunde). Aanvang van 
de realisatie van de POSH-bundel. 

5. TAAKSTELLING 1990 T/M 1993 

Voortzetting van a t/a d, in het bijzonder onderzoek op het gebied van 
fusie-reactormaterialen en het realiseren van onderzoekprojecten (o.a. 
positronen-emissie-microscopie) gecentreerd rond de POSH-bundei. 

6. SAMENWERKINGSVERBANDEN 

- EG fusie technologie programma, NET team, Garching bei München. 
- TU Delft, tussenafdeling Metaalkunde, FCM I en II (a,b) 
- TU Delft, Centr. Submicron Techn., (b) 
- Physical Dept. Brookhaven National Lab., USA (c) 
- RU Groningen, Lab. voor Alg. Natuurkunde, (b) 
- Afd. Fysica, ECN Petten (с) ^ 
- RU Groningen, Lab. voor Techn. Natuurkunde, (b,d) ^ 
- Materials Development Div., AERE Harwei1,^England (b) 
- RU Gent België, Lab. voor Kernfysica, (с) ^ 
- TU Delft, Vakgroep Instrumentatie Stralingsonderzoek, (c) 
- Philips Nat.Lab. (a,c) 

7. MEDEWERKERS 
WP : drs. H. Schut (t), ir. H.A. Filius (t), dr.ir.J. de Vries 
OBP : T. Heyenga, J. de Roode, K.J. Roos, K.T. Westerduin, M R . Ypraa 

* gast-medewerker FOM/ FCM-STM 
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REACTORFYSICA II.D.3. STRALINGSHYGIËNE EN DOSIMETRIE 

Leider: dr. A.J.J. Bos 

1. ALGEMENE DOELSTELLING 

Onderbouwend onderzoek ten behoeve van de thermoluminescentie (TL)-
dosimetrie: studie van factoren die de calibratie beïnvloeden; studie TL-
mechanisme; meting van de parameters die de kinetiek van het TL-proces 
beheersen; vergelijkend onderzoek van verschillende TL-materialen; onderzoek 
naar de toepassingsmogelijkheden van TL-materialen in de neutronen-
dosimetrie. 

2. AANGEPASTE TAAKSTELLING 1988 

a. Studie TL-mechanisme; theoretische en experimentele mogelijkheden van 
hyperbolische opwarming; bepaling trapping-parameters van TLD-100 
(LiF:Mg,Ti) en CaF2:Tm (TLD-300) door middel van gloeicurve-analyse, par
tieel uitgloeien en variatie van de opwarmsnelheid; invloed van 
warmtebehandeling op de trapping parameters. 

b. Onderzoek naar de gevoeligheid van diverse CaFj-materialen voor snelle 
neutronen; invloed omgevingsmateriaal; vergelijking van door respec
tievelijk neutronen en fotonen geïnduceerde gloeicurven; invloed 
uitgloeiprocedure; bruikbaarheid voor simultane bepaling van neutronen
en gammadoses. 

c. Toegepast, dienstverlenend onderzoek: 
1) Onderzoek naar de eigenschappen van nieuwe commercieel verkrijgbare 

TL-materialen, met name een nieuw Chinees materiaal (LiF:Mg,Cu,P) en 
een weefselequivalent materiaal ЫгЪ4Ц :Mn,Si. 

2). Toepassing van TLD in het dosisgebied rond 100 Gy. 
3). Onderzoek van mogelijkheden van thermoluminescentie als aanvullende 

techniek op gasdesorptiespectroretrie in samenwerking met project
groep D.2. 

d. Ontwikkeling programmatuur voor gloeicurve-analyse bruikbaar in de 
routinematige dosimetric in samenwerking met projectgroep Dl; Verdere 
optimal!- sering en automatiseren van oe TL-reader. 

3. TAAKSTELLING 1989 

Voortzetting 2a t/m 2d. Intensivering onderzoek trapping-parameters van TLD-
100 (effecten van produktie en hoge LET straling). Uitbreiding onderzoek 2b 
naar andere TL-materialen (LiF) en neutronenenergieën (thermische neutronen 
bij de HOR); Vergelijking van berekende gevoelig heden met experimenteel 
gemeten waarden. (Uitbreiding 2c met onderzoek naar effect van de 
warmtebehandeling op de supralinearlteit indien een stagiair kan worden 
gevonden). Verder onderzoek naar de bruikbaarheid van de gloeicurve-analyse. 
Verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van spectrale analyse van Je 
luminescentie en Differential Scanning Calorimetry. 
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REACTORFYSICA II.D.3. STRALINGSHYGIËNE EN DOSIMETRIE 

4. TAAKSTELLING 1990 T/M 1993 

Voortzetting onderzoeken 2b,2c,2a en 2d. Meting gevoeligheid van TL-
materialen voor eplthermische neutronen. Bouw TL-reader met mogelijkheden 
van meting van de lichtopbrengst als functie van temperatuur en golflengte. 
Studie TL-mechanisme met behulp van absorptiespectrometrle. 

5. SAMENWERKINGSVERBANDEN 

- Oklahoma State University, Department of Physics, Stillwater, 
Oklahoma, USA (2a) 

- RU Groningen, Laboratorium voor vaste stof fysica (2a) 
- TNO-Radiobiologisch Instituut, Delft (2b) 
• Ziekenhuis Leyenburg, Afd. Medische Fysica, 's Gravenhage (2c) 

6. MEDEWERKERS 

WP : vacature (t, 1,0), ir. W. de Vries (0,3), dr. C.E. Rasmussen 
(0,1) 

NWP : W. Meulemans (0,4) 
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II.E. CURSORISCH ONDERWIJS 

Docenten: ir. G. Brouwer 
dr. C.E. Rasmussen 

1. ONDERWIJSTHEMA'S 

a. Radiochemie 
b. Stralingsdosimetrie en stralingsbescherming 
с Reactorfysisch meetpracticum 

2. TOELICHTING OP DE ONDERWIJSTHEMA'S 

De werkgroep Cursorisch Onderwijs is een samenwerkingsverband tussen de af
deling Radiochemie, de groep SBD/SHD en de afdeling Reactorfysica. Zn het 
cursorisch onderwijs staan eigenschapper en toepassing van ioniserende 
straling centraal. Een belangrijke plaats daarbij wordt ingenomen door de 
practica. De beschikbare expertise en faciliteiten worden ook benut voor 
practica ten behoeve van andere cursusgevende instellingen. 

De activiteiten van de werkgroep zijn als volgt weer te geven: 
1. zelf door het IRI georganiseerde cursussen; 
2. cursussen die zijn opgenomen in curricula van geïnteresseerde 

universiteiten; 
3. cursussen die in samenwerking met andere instellingen worden 

uitgevoerd; 
4. cursussen die ten behoeve van andere instellingen worden uitgevoerd. 

Voor bovengenoemde activiteiten wordt aan de betreffende instelling of per
sonen een financiële vergoeding gevraagd, zodat aan de behoefte aan 
materiële middelen in belangrijke mate wordt voldaan. Voor het 
begrotingsjaar 1989 bedragen deze inkomsten ca, kf 150. Voor zover nodig 
wordt mede gebruik gemaakt van apparatuur van deelnemende en andere 
(vak)groepen. 

Aanpassing van het onderwijs en het programma wordt in belangrijke mate 
bepaald door de vraag van de geïnteresseerde universiteiten en de andere 
geïnteresseerde instellingen. 

In de nabije toekomst wordt intensivering voorzien van de samenwerking met 
het J.A. Cohen Instituut te Leiden, op het gebied van bestaande er. nog te 
entameren cursussen stralingsveiligheid. Hierover zijn besprekingen 
geïnitieerd. 



-39-

II.E. CURSORISCH ONDERVIJS 

Leider: Ir. G. Brouwer 

1. ALGEMENE DOELSTELLING 

Het geven van cursorisch onderwijs en het bijdragen aan cursorisch onderwijs 
gegeven door andere instellingen, zowel theoretisch als praktisch. Gezien de 
huidige behoefte ligt daarbij het accent op onderwijs op radiochemisch, 
stralingshygiënisch en reactorfysisch gebied. Het ontwikkelen van cursussen 
op bovengenoemde gebieden ten behoeve van het eigen instituut, universitaire 
instellingen en derden. 

2. AANGEPASTE TAAKSTELLING 1988 

a. Opleiding van stralingsbeschermingsdeskundigen tot niveau-3, twee cursus
sen per jaar. 

b. Cursus Radioisotooptechnieken in het kader van HLO-opleidingen (twee maal 
per jaar). 

c. Cursus Nucleaire Meet- en Analysemethoden (twee maal per jaar) voor der
dejaars studenten. 

d. Verzorging van practica ten behoeve van niveau-3 cursussen van endere 
instellingen. 

e. Het verzorgen van - korte - introductiecursussen voor studenten en nieuwe 
medewerkers bij het IRI, vijf maal per jaar, voordien gecoördineerd door 
de Stralingsbeschermingsdienst. 

f. Practicum ln-vitro Technieken in de Nucleaire Geneeskunde (HBO-nascho-
llngscursus, twee practica per jaar, recht gevend op het diploma 
Stralingsveiligheid niveau 4B). 

g. Verzorgen van een practicum in stralingsdetectie en reactorkunde. 
h. Cursus Radioisotopen in de Gezondheidswetenschappen. 
i. Herziening en modernisering van practicuminstructies en -experimenten. 
j. Practicum voor stralingsbeschermingscursus, niveau-5B, in de gezond

heidszorg. 
k. Cursus Stralingsveiligheid voor studenten en medewerkers van en In samen

werking met de RU Leiden (zes maal per jaar). 
1. Cursus Stralingsbescherming niveau 5B ten behoeve van RU Limburg. 
m. Verzorging van practica voor strallngsvelllgheldscursussen niveau 5B voor 

diverse instellingen. 
n. Cursus Radloisotopentechnieken voor Biofarraaceutische Wetenschappen. 

3. TAAKSTELLING 1989 

Voortzetting van 2 met uitzondering van h; bovendien: 
- Cursus Radiofarmacie voor Ziekenhuisapothekers. 

4. TAAKSTELLING 1990 T/M 1993 

Voortzetting van 3; bovendien: 
- Workshop Radiopharmacy (European Committee on Radiopharmaceuticals of the 
European Association of Nuclear Medicine). 
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II.E. CURSORISCH ONDERVIJS 

5. SAMENWERKINGSVERBANDEN 

- Universiteit Twente (2d); 
- TU Delft (2a, c, g); 
- RU Leiden (2c, h, k, 3b); 
- RU Utrecht; 
- EU Rotterdam; 
- Universiteit van Amsterdam; 
- VU Amsterdam (2c); 
- RU Limburg (2n)- Hogeschool Rotterdam & Omstreken (2b, 2d) 
- Stichting Post-Universitair Onderwijs ten behoeve van Ziekenhuisfarmacie 
3b) 

- Stichting voor opleiding van Assistenten in de Nucleaire Geneeskunde 
(SOANG) (waarin participeren: IRI, Nederlandse Vereniging voor Nucleaire 
Geneeskunde, Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en de Vereniging 
van Assistenten in de Nucleaire Geneeskunde) (2j) 

- Stichting Voortgezette Opleiding en Vorming van Laboratorium medewerkers 
(VOV0L) (2c) 

- J.A. Cohen Instituut, Leiden 

6. MEDEWERKERS 

WP : ir. G. Brouwer (RC), dr.ir. J.E. Hoogenboom (RF), dr. C.E. Rasmussen 
(SBD/SHD), ir. W. de Vries (SBD/SHD). 

NWP : ing. F.A. Garritsen (RC), W. den Hollander (RC), A. van der Kooy 
(SBD), mw. K.N. Llem (RC), R.T.M, van Soldt (RC) 
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II.F. COLLEGES AAN UNIVERSITEITEN 

Hoogleraren: dr.ir. M. de Bruin 
dr.ir. H. van Dan 
dr.ir. J.J.M, de Goeij 
dr. A. Hummel 
dr. J.J. van Loef 
dr.ir. L.A. de Graaf 
vacature 

(TüD-STM, RUU) 
(TUD-TN) 

(TUD-STM, TUE) 
(TUD-STM, RUL) 

(TUD-TN) 
(TUD-TN) 
(TUD-STM) 

Docenten: dr. C.J.A. van den Hammer 
dr. С.E. Rasmussen 

(Onderwijsopdracht RUL) 
(Onderwijsopdracht TUD) 

1. ONDERWIJSTHEMA'S 

- Kernchemie/ Radiochemische methoden 
- Kerntechnologie 
- Radioisotooptoepassngen 
- Straling / stralingsdetectie 
- Radionuclide technieken 
- Stralingschemie 
- Stralingsfysica 
- Reactorkunde/Reactorkunde bijzondere onderwerpen 
• Afscherming stralingsbronnen 
- Stralingsdosimetrie/Stralingsbescherming 
- Spoorelementfysiologie 

2. TOELICHTING OP DE ONDERWIJSTHEMA'S 

Aan de functie van het instituut in het universitaire onderwijs wordt onder 
meer gestalte gegeven door zes hoogleraren en twee houders van een onder
wijsopdracht die tot de medewerkers van het IRI behoren. De hoogleraren zijn 
alleen verbonden aan de TU Delft. De interuniversitaire functie wordt on
derstreept doordat in drie gevallen tevens een leerstoel bekleed wordt aan 
een andere universiteit, te weten: TU Eindhoven, RU Leiden en RU Utrecht. De 
onderwijsopdrachten zijn verleend door de TU Delft en de RU Leiden. Ook via 
begeleiding van op het IRI werkzame doctoraalstudenten en promovendi worden 
de specifieke kennis en expertise van het IRI ingebracht in het univer
sitaire onderwijs. 

Voor een nadere omschrijving van het aan de verschillende universiteiten 
door IRI-medewerkers verzorgde onderwijs, wordt verwezen naar de studiegids 
van het IRI en naar de studiegidsen van de betreffende faculteiten. 
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II.6. SPECTROSCOPIE EN STRALINGSTECHNOLOGIE, Sectie ISO, 
FACULTEIT DER TECHNISCHE NATUURKUNDE 

Sectieleider: dr.ir. CU.E. van Eijk 
Hoogleraar : dr.ir. B. van N00ijen 

1. ONDERZOEKTHEMA 

II.G. Stralingstechnologie 

2. TOELICHTING OP HET ONDERZOEKTHEMA 

De sectie Instrumentatie Stralingsonderzoek (ISO) is gehuisvest in het IRI. 
De sectie maakt gebruik van de infrastructuur van het IRI (stralingsbe-
schermingsdienst, radiochemische laboratoria, centraal computersysteem). 
Groepen van het IRI maken gebruik van de specifieke kennis op het gebied van 
stralingsdetectie en dataverwerking die in de vakgroep ISO aanwezig is. In 
een aantal gevallen heeft de uitwisseling van ideeën geleid tot het gezamen
lijk uitvoeren van een onderzoekproject. 

II.G. STRALINGSTECHNOLOGIE 

Het ontwikkelen of verbeteren van detectie-apparatuur en/of methoden voor 
diverse vormen van (sub-)atomaire straling zoals: elektronen, positronen, 
pionen, muonen, neutronen, protonen, Röntgen- en gammastraling. Van buiten 
de vakgroep wordt dikwijls een beroep gedaan ten aanzien van de ontwikkeling 
van detectie-apparatuur en methoden. De toepassing van resultaten zal dan 
ook vaak buiten de vakgroep liggen. 

Omdat stralingsdetectie veel dataverwerking en automatisering vereist, wordt 
aandacht besteed aan het verkrijgen van optimale faciliteiten door koppeling 
aan micro-, mini- en midicomputers. Hiervoor wordt zowel hard- als software 
ontwikkeld. Voorts wordt aandacht besteed aan de programmatuur voor de 
analyse van de verkregen meetgegevens. 
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INSTRUHENTATIE STRALINGSONDERZOEK II.6.1. STRALINGSTECHNOLOGIE 

Leiders: dr.ir. CU.E. van Eijk, dr.ir. R.U. Hollander, dr.ir. V.R. Bom, 
dr. P. Dorenbos 

1. ALGMENE DOELSTELLING 

Het ontwikkelen of verbeteren van detectle-apparatuur en/of -methoden voor 
diverse vormen van (sub-) atomaire straling, dataverwerking en 
automatisering. 

2. TAAKSTELLING 1989 EN VOLGENDE JAREN 

a. Fundamenteel onderzoek gericht op de ontwikkeling van stralingsdetecto-
ren; ontwikkeling van nieuwe seintillatoren, de respons van vloeibaar en 
vast xenon op straling. 

b. Plaatsgevoelige detectoren voor Röntgen- en gammastraling; toepassing van 
twee-dimensionale RSntgenkamers voor medische doeleinden, gebogen detec
tor voor Röntgendiffrac tie -onderzoek, een gammacamera voor 511 keV 
annihilatiestraüng voor medische doeleinden, gasscintillatie, detectoren 
voor beta-radiochromatografie. 

c. Toepassing van plaatsgevoelige detectie van ioniserende straling voor 
chemisch, vaste-stof- en materiaalonderzoek en elementaire-deeltjes 
fysica. 

d. Verkrijgen van optimale faciliteiten door koppeling aan micro-, mini- en 
midicomputers. Ontwikkeling van hardware en software. Programmatuur voor 
de analyse van de verkregen meetgegevens. 

3. SAMENWERKINGSVERBANDEN MET / ONDERSTEUNING DOOR 

- TU-beleidsruimte 
- CERN 
- Rutherford and Appleton Laboratory, U.K. 
- Universiteit Birmingham, U.K. 
- Universiteit Bologna, Italië 
- TU Delft, Vakgroepen Faculteit der Technische Natuurkunde 
- TU Delft, Vakgroepen Faculteit der Electrotechniek 
- IRI 
- Dr. Daniel den Hoed Kliniek, Rotterdam 
- Enraf Nonius, Delft 
- Harshaw Chemie, De Heern 
- FOM 
- STW 
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III ALGEMENE DIENST 

Bedrijfsdirecteur: Ir. H.N.A.M. van Krevel 

De Algemene Dienst bestaat uit het Directlerecretariaat, Personeelszaken en 
Organisatie, Financiële Administratie, Planning en Informatie, Inkoop en 
magazijn, de Technische Dienst en de Dienst voor Interne- en Bouwzaken, de 
Tekenkamer en het Bureau Veiligheid en Milieu waaronder ressorteren de 
Stralingsbeschermingsdienst en de dienst Conventionele Veiligheid. 
De hoofdtaken voor het komend jaar zijn gericht op: 

- het ondersteunen van de algemene strategie en het beleid; 
- het uitwerken en uitvoeren van de aanbevelingen gedaan door de commissie 
Herinrichting IRI Organisatie; 

- het uitwerken en uitvoeren van de aanbevelingen gedaan door de 
Kernfysische Dienst onder andere met betrekking tot de Kwaliteitsborging; 

- het opzetten van een planning en management informatie systeem. 

Nadat in het voorjaar 1989 het rapport betreffende de meerjarige strategie 
en beleidsontwikkeling is gereedgekomen zal aan de hand hiervan een plan 
voor de Algemene Dienst worden opgesteld. 

Van de hiernavolgende groepen wordt een toelichting op de komende pagina's 
gegeven: 

111.1.1. Reactorbedrijfsgroep; 
111.1.2. Elektronenversnellergroep; 
111.1.3. Computersysteemgroep; 
III.2. Stralingsbeschermingsdienst. 
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ALGEMENE DIENST III.1.1 REACTORBEDRIJFSGROEP 

(Leider: ir. J.W. de Vries) 

De werkzaamheden van de Reactorbedrijfsgroep spitsen zich in hoofdzaak toe 
op een optimale beschikbaarheid van de Hoger Onderwijs Reactor (HOR) als 
experimenteerfaciliteit en bron van neutronen voor het wetenschappelijk on
derwijs en onderzoek. Bij onderdelen van de bedrij f svoeringsactiviteiten 
zijn tevens een aantal medewerkers van andere groepen binnen het IRI 
rechtstreeks betrokken. Daarnaast is er een scala van technisch-
wetenschappelijke activiteiten, dat betrekking heeft op ondersteuning en 
dienstverlening ten behoeve van experimenten, alsmede de ontwikkeling en 
uitvoering van specifieke, reactorgebonden projecten. Hierbij wordt veelal 
met diverse groepen binnen en buiten het instituut op ad-hoc basis 
samengewerkt. Een aantal activiteiten hangt direct samen met het van over
heidswege gestelde en door verschillende instanties uitgeoefende toezicht op 
kerninstallaties. Bij reactorfysische probleemstellingen wordt er samen
gewerkt met medewerkers van de Reactorfysicagroep van het IRI (dr.ir. H. van 
Dam). Met betrekking tot de exploitatie en bedrijfsvoering van de reactor 
zijn er bovendien op uitwisselingsbasis samenwerkingsverbanden met het 
Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) van Euratom, exploitant van 
de Hoge Flux Reactor van de Vestiging Petten, en met het Energieonderzoek 
Centrum Nederland (ECN). Het programma kan in hoofdpunten als volgt worden 
samengevat: 

111.1.1.1. Reactor en experimenteerfaciliteiten; 
111.1.1.2. Bedrijfsvoering; 
111.1.1.3. Vergunningsdocumentatie; 
111.1.1.4. Splijtstofvoorziening; 
111.1.1.5. Instrumentatie. 
III.1.1.1. Reactor en experimenteerfaciliteiten 

III.1.1.1. REACTOR EN EXPERIMENTEERFACILITEITEN 

De afronding van het koude bron project (SF) zal eerst in 1989 zijn beslag 
kunnen krijgen. Tijdens de experimentele fase van de koude bron faciliteit 
heeft zich een ernstige verstopping voorgedaan, als gevolg waarvan de 
kernsectie weer uit het rooster moest worden verwijderd. Op grond van de 
ervaringen zullen de procedures met betrekking tot het opereren met de koude 
bron worden aangepast. Na het aanbrengen van additionele voorzieningen zal 
er in het eerste kwartaal van 1989 alsnog een poging worden gedaan de ex
perimentele fase met succes af te ronden. Daartoe zal er een nieuwe 
kernsectie worden aangebracht, waarna de bron weer in het rooster moet wor
den ingebouwd ten behoeve van de experimentele beproeving bij vol vermogen 
gedurende langere periode. 

De werkzaamheden met betrekking tot het geautomatiseerde snelle buizen-
postsystee CAFIA (RC) zijn nog niet afgerond. In het bijzonder zijn er nog 
activiteiten gaande met betrekking tot de programmering van de automatische 
besturing. Het mechanisch ontwerp van de wisselaar werkt thans naar te
vredenheid (handbediening), maar er worden nog enkele systeemaanpassingen 
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uitgevoerd in verband met kleine tekortkomingen, bijvoorbeeld met betrekking 
tot persluchtvoorziening. Het ligt in de bedoeling de complete, geauto
matiseerde faciliteit in 1989 in gebruik te stellen en aan een duurproef te 
onderwerpen. 

In het eerste kwartaal van 1989 zal een keuze worden gemaakt uit de diverse 
ontwerpen en opties die als offerte ter tafel liggen voor het spiegelfil-
terproject aan bundelbuis L2 (SF). Het project gaat dan concretere vormen 
aannemen, waarbij er duidelijkheid moet komen over de uitvoeringsvorm en 
inpassing in het geheel in relatie tot de voorgenomen inbedrijfstelling in 
1990. 

Ten behoeve van de noodzakelijke vervanging van het grote waters lot van het 
inslultingssysteem van de HOR, zullen de nodige voorbereidingen dienen te 
worden getroffen (TD/RBG). Aangezien de systeemtechnische aspecten ter dis
cussie staan, in verband waarmee een simpele vervanging zonder ontwerp-
wijziging niet in aanmerking komt, zal er nog nader overleg met de verschil
lende betrokken partijen moeten worden gevoerd. Hierbij moeten eerst de 
ontwerpcriteria en constructieve aspecten eenduidig worden vastgelegd, al
vorens over te kunnen gaan tot de concrete ontwerpdetaillering en verdere 
planning en aanbesteding/uitvoering van het werk. 

Er moet rekening mee worden gehouden, dat de resultaten van de in 19S8 uit
gevoerde velligheidsanalyses aanleiding kunnen geven tot enige systeem-
technische modificaties (TD/RBG), om veronderstelde bedrij fsstoringen ade
quaat te kunnen beheersen. De in dit verband te treffen voorzieningen kunnen 
bijvoorbeeld betrekking hebben op het waterbehandelingssysteem van de HOR. 

Op grond van de uitgevoerde studies is het aantrekkelijk gebleken om voor de 
HOR een compactere kernvorm te kiezen onder toepassing van beryllium reflec
torelementen. De ontwerpberekeningen geven interessante mogelijkheden uit 
"utilization"-oogpunt te zien. Een zorgvuldige afweging van het een en 
ander, mede gelet op de met de aanschaf gemoeide financiële middelen, zal in 
het komende jaar zijn beslag krijgen. 

III.1.1.2. BEDRIJFSVOERING 

Het streven is erop gericht een hoge beschikbaarheidsgraad van de reactor te 
handhaven bij een goede benutting van de mogelijkheden die de faciliteit 
biedt. Daarbij zal er tevens worden getracht een zekere uitbreiding van de 
mogelijkheden voor middelenverwerving door middel vanbetaalde dienstverle
ning tot stand te brengen, voortbouwend op eerdere aanbevelingen in dit 
verband. Voor de medewerkers die in roosterdienst werkzaam zijn , omvat de 
eigenlijke bedieningstaak bij het bedrijven van de reactor het merendeel van 
hun arbeidstijd. De in gang gezette ontwikkeling, waarbij de medewerkers in 
roosterdienst deel hebben aan andere reactorgebonden activiteiten (dit kan 
bijvoorbeeld betrekking hebben op opzetten en onderhouden van het documen-
tatiebestand, maar ook op ontwikkeling en realisatie van nieuwe voorzie
ningen bij reactor en experimenteerfaciliteiten) zal met kracht worden 
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bevorderd. 

In samenwerking met een aantal aan het IRI verwante instellingen die een 
soortgelijke reactor als de HOR exploiteren, bestaat het voornemen om in het 
kader van opleiding en "opfris"-training in 1989 tot een onderlinge uitwis
seling van bedrij f spersoneel te komen. Het gaat daarbij om uitwisseling in 
de vorm van stages van beperkte duur bij de diverse reactorinstallaties. 

III. 1.1.3. VERGUNNINGSDOCUMENTATIE 

In het kader van de "opschoning" van de documentatie in relatie tot de 
kernenergiewet-vergunning voor de HOR, zal een compleet nieuw 
veiligheidsrapport in 1989 worden ingediend. Dit rapport geeft in essentie 
een samenvatting van de resultaten van de in 1988 uitgevoerde studies op dit 
gebied, met aanvullingen betreffende specifieke onderwerpen. De hiervan af
geleide "Veiligheidstechnische Specificaties" (behelsende de 
vergunningstechnische randvoorwaarden voor de bedrijfsvoering) zullen 
eveneens in 1989 worden opgesteld. 

Het lopende project met betrekking tot het "Technisch Documentatie-Pakket" 
voor de HOR zal in 1989 worden afgerond. Deze omvangrijkere beschrijving van 
óe HOR-systemen moet nog worden aangevuld/herzien op grond van de uitkomsten 
van de uitgevoerde veiligheidsstudies. Het merendeel is gereed en up-to-
date. De Kernfysische Dienst en Euratom/GCO-Petten zijn formeel copiehouder 
van deze documenten. 

III.1.1.4. SPLIJTSTOFVOORZIENING 

In verband met de overgang op laagverrijkte splijtstof (verrijkingsgraad 
< 20 %) binnen afzienbare termijn, zal het ontwerp-splijtstofelement voor 
dit type splijtstof in 1989 worden vastgelegd. De uitkomsten van de lopende 
studies van ontwerpkernen en de productietechnische randvoorwaarden vormen 
daarbij belangrijke uitgangspunten. De ontwerp-detaillering en specificaties 
der elementen moeten in de eerste helft van 1989 tot stand worden gebracht. 
Om de structurele kostenstijging die gepaard gaat met de toepassing van dit 
splijtstoftype zoveel mogelijk terug te dringen, zal er worden getracht om 
een zo hoog mogelijke uraanbelading van de elementen te realiseren. 

Mede als gevolg van het onderzoek naar de onregelmatigheden bij de transpor
ten van radioactief materiaal in de Bondsrepubliek Duitsland zijn de 
afvoertransporten van bestraalde splijtstofelementen tijdelijk opgeschort 
geweest. De plannen voor afvoer van een serie HOR-elementen moesten In ver
band hiermee worden bijgesteld. De ontwikkelingen hebben ertoe geleid, dat 
de situatie er niet eenvoudiger op is geworden. Er worden thans een viertal 
opties onderzocht, die tot een keuze moeten lelden om in 1989 een transport 
te realiseren. 
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III.1.1.5. INSTRUMENTATIE 

Met de overgang op de versie RSX llMplus voor het operating system van de 
procescomputer, onder gelijktijdige aanpassing van het schijfgeheugen, is de 
laatste grotere "upgrading" in de PDP-lijn bereikt. De aandacht moet nu ook 
vooral gaan naar verwachte levensduur en vervanging op termijn, ook met 
betrekking tot de proces-randapparatuur. De CAKAC-lijn zal vermoedelijk 
geleidelijk minder toepassing en ondersteuning krijgen, zodat oriëntatie op 
alternatieven aandacht moet krijgen. Voor het bestaande systeem moet de con
tinuïteit voldoende kunnen worden gegarandeerd, onder andere door voldoende 
spare parts en reparatiecapaciteit. 

De vervanging van de kleurenmonitor voor de weergave van trendgrafleken en 
dergelijke,is succesvol verlopen. Het omzetten van de programmatuur ges
chiedt in eigen beheer. De ontwikkeling van het bedrijf ondersteunende 
toepassingen van administratieve en meettechnische aard, zoals bijvoorbeeld 
automatische gegevensverwerking bij het gasdichtheidsonderzoek van de 
veiligheidsomhulling, zal worden voortgezet. 

In verband met de formalisering van het kwaliteitsborgingsaspect zullen de 
bestaande onderhoudsprocedures worden geactualiseerd op dit punt. Daarbij 
zal worden begonnen met de reactorinstrumentatie, aangezien het overgrote 
deel hiervan destijds volgens QA-criteria is geleverd. Dit geeft de nodige 
aanknopingspunten voor de opzet van het een en ander. Daarnaast is het nodig 
een veiligheidsklassering van componenten en systemen tot stand te brengen. 
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Leider: dr.ir. L.H. Luthjens. 

De ontwikkeling van de elektronenversneller is gericht op het 
stralingschemisch onderzoek. De nadruk ligt momenteel op het verkrijgen van 
intense korte elektronenpulsen met behulp van laser-foto-electron-emissie 
(LFEE). Daarnaast wordt voortdurend ontwikkelingswerk gedaan voor een 
betrouwbare werking van de versneller, mede voor toegepast onderzoek en 
toekomstige contractbestraling. Ontwikkeling van rand- en hulpapparatuur en 
dosimetrie zijn daarbij inbegrepen (gethermostreerde bestralingsfaciliteit, 
electronenstroomintegrator, dunne filn dosimetrie, uitlijning). 

Het werk aan de produktie van electronen pulsen door middel van LFEE is in 
de volgende onderdelen te verdelen: 

a. De reeds eerder gestarte verbetering van het vacuümsysteem, ter vermij
ding van de vergiftiging van katodes door het restgas (0-, CO., H^O, etc) 

zal worden voortgezet met gebruik van een cryopomp. 
b. De resultaten van het onderzoek naar het gebruik van laser-foto-electron-

emissie met intensieve kortgolvige laserpulsen in combinatie met katodes 
-4 

met een kwantumefficiency van 10 of beter in de proefopstelling, zullen 
worden getoetst in de versneller. 

c. Het electronenkanon en de electrostatische fokussering zullen worden aan
gepast als hogere stromen worden verkregen. 

d. Het subnanoseconde (50-100ps) kleurstoflasersysteem voor de foto-
electron-emissie zal op onderdelen worden verbeterd. Een korte puls (600-
800ps) N.-laser met hoog piekvermogen zal worden gehuurd, indien 

mogelijk, om als pomplaser te dienen bij de foto-electron-emissie 
experimenten. Daarvoor is 10k op de begroting opgevoerd. 

De toepassing van een lasergetrlggerde halfgeleider fotogeleidings-
schakelaar (bijvoorbeeld GaAs: Cr) in een hoogfrequent transmissielijn voor 
generatie van zeer korte hoogspanningspulsen (in eerste instantie 90 ps, 1.5 
kV) wordt onderzocht. Tevens zal worden getracht de looptijdjitter in het 
versnelsysteem ten gevolge van spannlngsfluktuatles langs de versnelbuis te 
verminderen. 

Het systeem voor uitlezing van diverse parameters in de hoogspanningster
minal, zoals anode- en fokusspanning zal worden uitgebreid. De speciale 
eenheid voor meting van de spannlngsfluktuatles op de eerste versnel-
electrode zal, vanwege doorslag problemen, beter worden beveiligd. Het laser 
bundelinvoersysteem voor de foto-emissie experimenten zal worden herzien. 
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ALGEHENE DIENST III.1.3. COMPUTERSYSTEEMGROEP 

Leider: ir. J.G. Kromme 

Het centrale computer systeem van het IRI, dat bestaat ui een VAX-8350, een 
tweetal VAX-stations en een PDP-11/44, is van essentieel belang voor het 
onderzoek. Het VAX-8350 systeea is de centrale component (knooppunt) van een 
netwerk; circa 50 experimenten zijn hiermee direct of Indirect via een aan
tal minicomputers (clrac 15; onder andere PDP-11/44, PDP-11/53, 68000) 
verbonden voor het gebruik van centrale faciliteiten, onder andere voor 
dataverwerking (NAG, IMSL, Fortran, Calcomp), representatie (printer, 
plotter), opslag en back-up (schijfgeheugen, magneetband) en netwerk 
transport en mail faciliteiten (hasp/interlink, decnet, surfnet, earn, 
datanet-1). 

Voor de computersysteemgroep, die verantwoordelijk is voor het centrale sys
teem en het lokale netwerk, en ook het beheer heeft over systemen van de 
Algemene Dienst, omvatten de lopende werkzaamheden voornamelijk cursussen 
ten behoeve van studenten en medewerkers, onderhoud (nieuwe releases), voor
lichting en trouble shooting, ook ten aanzien van systemen die niet onder 
directe verantwoordelijkheid vallen. 

Nieuwe systeem technische werkzaamheden betreffen onder andere de vervanging 
van het zogenaamde alarmeringssysteem ten behoeve van de Algemene Dienst. De 
aansluiting op DUNET zal voor onder andere betere terminal/ en decnet/ kop-
pelingsmogelijkheden zorgen; onder ander naar de CONVEX. De introductie van 
DECNET/DOS voor de integratie van IBM compatible PC's binnen het IRI-netwerk 
en de upgrade voor PC's naar een nieuwe versie van een tekstverwerkingspak
ket zal de nodige support vergen. 

Andere werkzaamheden betreffen de overgang van de IBM naar de CONVEX en de 
aanzet tot een budgetterings/ en doorberekeningssysteem. De integratie van 
VAX-workstations zal de totale CPU-capaciteit doen toenemen, de centrale VAX 
zal door dit transparante groeipad langzamerhand meer de functie van file-
server krijgen. Afhankelijk van de gestelde prioriteiten zal aandacht 
gegeven worden aan de introductie van GKS, of aan een geavanceerd 
tekstprocessing systeem zoals LATEX. 
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ALGEMENE DIENST III.2. STRALINGSBESCHERMINGSDIENST (S.B.D.) 

Leider: dr. C E . Rasmussen 

Het aandachtsgebied van de SBD is de bescherming van mens en milieu tegen 
blootstelling aan ioniserende straling. De primaire taak van de SBD is erop 
toe te zien dat bij het werken met stralingsbronnen in hét IRI wordt voldaan 
aan de desbetreffende voorschriften. Voorts geeft de SBD advies voor een 
veilige uitvoering van de werkzaamheden. 

Het wetenschappelijk onderzoek is ondergebracht in de groep Stralingshygiëne 
en Doslmetrle (SHD), die ressorteert onder de vakgroep Reactorfysica (zie 
II.D.3, blz 36). Daarnaast is nog sprake van onderzoek en ontwikkelingswerk 
dat wordt opgezet om direct te voorzien in praktische behoeften van de SBD 
en derhalve onder verantwoordelijkheid van het diensthoofd valt. Voorbeelden 
hiervan zijn: 

- ontwikkeling van dosimetric in nieuwe experimentele situaties; 
- verwerking van slibachtig residu van de verdamperinstallatie voor 
radioactief afvalwater. 

De ervaring opgedaan bij de beoefening van zowel praktische stralingshygiëne 
als onderzoek vormt een onmisbare voedingsbodem voor het onderwijs in de 
stralingsbescherming (voor de beschrijving zie sectie II.E., blz 39, 
Werkgroep Cursorisch Onderwijs). 

Verdere activiteiten op stralingshygiënisch gebied die in 1989 aan de orde 
zijn betreffen onder meer: 

- Bijdragen aan een nieuw veiligheidsrapport van de HOR; 
- Modernisering van de Kernenergiewetvergunning van het IRI met betrekking 
tot radioactieve stoffen; 

- Verbetering van de werkwijzen met betrekking tot afvalstoffen; 
- Verbetering van procedures en doei jsentatie in het kader van een integraal 
kwaliteitsborgingssysteem voor de HOR-bedrijfsvoering; 

De betaalde dienstverlening aan derden zal waar mogelijk worden uitgebouwd. 
Deze activiteiten, waarbij de expertise en bijzondere faciliteiten van de 
SBD worden benut, betreffen voornamelijk calibraties van meetinstrumenten en 
stralingsbronnen, en andere stralingsmetingen. 

Tenslotte zij vermeld dat de SBD van het IRI sedert 1-1-1988 verantwoor
delijk is voor het toezicht op de stralingsveiligheid bij de gehele TU 
Delft, met uitzondering van het Laboratorium voor Biotechnologie. 



VERKBEGROTING 1989 
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De bas is toewij zing voor het ZRI is modelmatig voor het jaar 1989 gebaseerd 
op een gemiddelde Personeelslast (GPL) voor het wetenschappelijk personeel 
(WP) van kf 95,2 en voor het Ondersteunend en Beheerspersoneel (OBP) van kf 
60,0 (loonniveau 1988). De xekenformatie conform HOOP is 59,8 WP en 135,56 
OBP met een B-deel van 29,8 WP en een AM-de el van 30,0 WP en 90 OBP. 

De middelen volgens het PGM bedragen in kf: 

Personele middelen 13.827 
Materiële middelen 2.241 
Huisvesting 760 

16.828 

Naast deze basistoewijzing is bij het opstellen van de begroting rekening 
gehouden met de navolgende suppleties in kf: 

Herbezettingsgelden 220 
Het onderbrengen van de vakgroep 
Reactorfysica van * faculteit der 
Technische Natuurl ;e bij het IRI 930 

Formatie-compensatie Stralingsdeskundige TUD 32 
Compensatie R.U.U. 70 
Inkomsten Werkgroep Onderwijs 75 
Inkomsten uit HOR bestraling m.m.v. 
SBD 200 

Onttrekking Algemeen fonds voor de 
Wetenschapsbeoefening 91 

1.618 

* Via Algemeen fonds 

Additionele inkomsten uit onder andere de tweede en derde geldstroom zijn 
voor 1989 geraamd op kf 997,7 (tabel 9). 

De totale inkomsten voor 1989 bedraden in kf: 

Basistoewijzing 
Suppleties 
Additionele inkomsten 

Totaal 

De uitgaven betreffende de basistoewijzing en suppleties ( kf 18.446) zijn 
samengevat in de tabellen 1 t/m 8. De uitgaven voortvloeiend uit de ad
ditionele inkomsten zijn opgenomen in tabel 9. 

Binnen de personele begroting hebben geringe verschuivingen plaatsgevonden 
tussen de wetenschappelijke afdelingen, de vooralsnog niet vervulde plaats 
voor een hoogleraar Radiocheraie, de uitbreiding van de formatie ten behoeve 
van het stralingshygiënisch onderzoek met één tijdelijke wp-plaats en ec>n 
extra bijdrage van kf 10Q voor het opvangen van financieringsproblemen bij 

16 .828 
1 .618 

977, 7 

19 .423 , 7 
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het stralingscheolsch onderzoek. De direct voor het onderzoek ter beschik
king staande middelen zijn op hetzelfde peil gehandhaafd als in 1988. Dit 
geldt eveneens voor de huisvestingskosten. Extra uitgaven in verband met het 
veillgheidsrapport en -programma zijn opgenomen. Daarnaast is een post 
stimulering tweede en derde geldstroom begroot. 

Een bedrag van kf 250 ten behoeve van Integraal Waterbeheer en kf 50 ten 
behoeve van keramische zeoliet membramen, aangevraagd bij de 
stimuieringsruimte van de TU Delft, is niet in de tabellen verwerkt. 
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Tabel 1: Uerkbegroting basistoewijzing en suppleties (in kf) 

Tabel Budget-
pool 

Uerk Uerk
begroting begroting 
1988 1989 

2/3 1000 Personeelsformatie 167,95 166,7 

4 2000 
5 3000 
6 5000 

4000 
4000 
2000 
5000 

1000 A. Personeelslasten 
Formatie 1RI 
Aandeel in de alg. dienst TU 
Bibliotheek 

Totaal personeelslasten 

B. Overige lasten 
Huisvestingslasten 
Verbruiksuitgaven 
Gebruiksgoederen 
Reis- en verblijfskosten 
Representatiekosten 
Egalisatiefonds expl. gebouwen 
Egalisatiefonds splijtstoffen 

Totaal overige lasten 

С Bijzondere lasten 
Rekenkosten en RC-TUD 
Egalisatiefonds 
vervanging computer 
Veiligheidsrapport 1988 
Veiligheidsrapport 1989 
Ve i1ighe idsprogramma 
Egalisatiefonds 
onderhoud gebouwen 
Stimulering 2e- en 3e-
geldstroom 

Totaal bijzondere lasten 

Totaal А + В + С 

D. Speciale projecten 

Totaal Generaal 

11.850 11.793 
168 168 
- 61 

12.018 12.022 

1.565 1.565 
1.572 1.613 
1.171 1.228 

88 88 
10 10 
125 125 
325 325 

4.856 4.954 

250 250 

100 • 

- 129 
- 50 

50 

1.000 900 

- 91 

1.350 1.470 

18.224 18.446 

pm pm 

18.224 18.446 
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Tabel 2: Overzicht personeelsbudgetten naar organisatie 

De deelbudgetten voor de personeelslasten worden toegekend door middel van 
de gemiddelde personele last UP en OBP. Voor 1989 zijn deze bedragen 
f 90,325,- respectievelijk f 57.875,-. Bij de diensten en werkgroepen is de 
personele last naar functieniveaus. 

Afdelingen/diensten budge ttaire 
format ie fte 
UP OBP 

14 11 
10,4 10 
7 5,5 
14 13 

budgetten 
in kf 

Stralingsfysica 
Reactorfysica ^ 
Stralingschemie 
Radiochemie 

kf 1.901 
1.518 
1.051 
2.017 

Diensten en werkgroepen: 

Directie en onderst, diensten 
Werkgroep Onderwijs 
Reactorbedrij fsgroep 
Stralingsbeschermingsdienst 
Technische en Interne diensten 
Beleidsruimte 

Subtotaal 

2 14,8 1.053 
2 5 524 
1 16,5 1.286 
1 7,0 564 

27,0 1.406 
5,0 0,5 

kf 

162 

56,4 110,3 kf 11.482 

Overige personeelslasten: 

Verhoging opslag percentage van 30% naar 31% 
t.b.v. sociaalfonds TUD 

Gastdocenten 
Uitzendkrachten 
Bijzondere beloning 
Advertenties 
Training 
Cursus, studie 
Onvoorzien 

kf 89 
10 
40 
10 
30 
40 
27 
65 

Subtotaal 

Totaal 

311 

kf 11.793 

I n c l . ext ra toewijzing 
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Tabel 3: Personeelsbezetting naar functlecategorleen per 1-1-1989 

SF - Stralingsfyslca; RF - Reactorfysica; SC - Stralingschemie; 
RC - Radiochemle; OUG — Onderwijswerkgroep; AD - Algemene Dienst 
(Technisch/Administratieve Sector); SBD - Stralingsbeschermingsdienst; 
PB - Personele Beleidsruimte; UP - Wetenschappelijk Personeel; OBP -
Ondersteunend en Beheerspersoneel. 

Categorie SF RF SC RC OWG AD SBD PB Totaal 

KPJ 
Wetenschappelijk direc. 
Gewoon hoogleraar В 
Gewoon hoogleraar А 

Senior wet. onderzoeker 
Wet. onderzoeker 
Overig wet. personeel 

Wet. (hfd.) ass. 
AIO 

1* 
1 o, ** 

6 
1 

3 1. 8 2 1 
4 1 1 4 
2 2 

3 

1 

4 
3 2 

1 
2 
2.6 

7.8 
11 
7 

9 
5 

OBP: 

Bedrij fsdirecteur 
Adm. beheersfunct. 
Adm. medewerker 

Ingenieur 
Techn. ambtenaar 
Opz./constr. tekenaar 
Anal. pers./lab. medew. 
Overig techn. pers. 

Overig personeel 
Leerlingen 

0,6 0,5 1 

1 
3 

1 
3 

1 6 ,8 

2 

1 10,9 

2 
6 1 19 

2 
2 45 

2 
8 4 4 21 ,8 
1 14 ,9 16,9 

6 
3 

0 ,5 6 ,3 
3 

Totaal 25 18 9,5 28,8 7 59,7 8 1,5 157,5 

formatieplaats far. der Techn. Natuurkunde 
formatieplaats fac. der Techn. Natuurkunde 0,4 
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Tabel ft: Huisvestingslasten - budgetpool 2000 

Post Omschrijving 
nr. 

begr. 
1988 

begr, 
1989 

Verwarming, elektriciteit, 
gas en water 

a. brandstoffen kf 155 kf 155 
b. elektriciteit 385 385 
c. water 73 73 

Schoonhouden gebouwen 580 580 

3 Bewaking gebouwen 

4 Telefoonkosten 

5 Overige huisvestingskosten 

372 372 

kf 1.565 kf 1.565 
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Tabel 5: Onderverdeling verbruiksultgaven • budgetpool 3000 

Post Omschrijving 
nr. begroting begroting 

1988 1989 

t.b.v, het Instituut 

1 Postverzending 
2 Onderhoudsabonnementen 

centrale computer 
3 Assurantiepremie 
4 Wetenschappelijke boeken, tijd

schriften en abonnementen 
5 Automatisering bibliotheek 
6 Reinigen bedrijfskleding 
7 Dienstauto 
8 Afvalverwerking 
9 Papier Rekencentrum 
10 Huur hulpapparatuur RC 
11 Persoonlijke beschermingsmiddelen 
12 Publikaties en voorlichting 
13 Diversen 

Subtotaal 577 608 

t.b.v. de diensten/afdelingen 

1 Alg. Dienst incl. EVS en VEP 
2 Stralingsbeschermingsdienst 
3 Radiochemie 
4 Stralingschemie 
5 Reactorfysica 
6 Stralingsfysica 
7 Werkgroep Cursorisch Onderwijs 
8 Gastgroepen 
9 Magazijn 
10 Reproduktie 

Subtotaal 

Totaal verbruiksultgaven 1.572 1.613 

kf kf 

21 21 

115 115 
90 90 

95 95 
- 31 
13 13 
6 6 

135 135 
25 25 
10 10 
20 10 
29 29 
23 23 

209 245 
53 53 
144 144 
68 68 
148 112 
171 171 

8 8 
134 144 
60 60 

995 1.005 
___ 

* tabel 7 
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Tabel 6: Samenvatting vervanging en uitbreiding van apparatuur 
budgetpool 5000 

Omschrijving begroting begroting 
1988 1989 

kf kf 

Algemene. Dienst incl. EVS 
en VEP 293 307 
Stralings-
beschermingsdienst 
Stralingschemie 
Radiochemie 
Reactorfysica 
Stralingsfysica 
Onderwij sgroep 
Mat. Beleidsruimte 
Pers. Beleidsruimte 

1.171 1.228 

* 
^tabel 7 
afhankelijk van omvang onderzoek 

85 85 
90 90 
193 180 
71 127 
180 
13 

180 ** 
13 

195 195 
51 51 
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Tabel 7: Materiele middelen (in kf) 

Diensten Werkbegroting Werkbegroting 
1988 1989 

Budgetpool 5000 (vervanging 
en uitbreiding apparatuur) 

Reactorbedrij fsgroep 58 58 
Elektronenversne11ergroep 80 80 
VEP - 14 
Compute r sys teemgroep 61 61 
Overige servicediensten 94 94 

Totaal 293 307 

Budgetpool 3000 (verbruiks-
goederen) 

Reactorbedrij fsgroep 38 
Elektronenversnellergroep 47 
VEP -
Computersysteemgroep 15 
Overige servicediensten 99 

38 
47 
36 
15 
109 

Totaal 199 245 
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Tabel 8. Onderhoudsbegroting 1989 

In overleg met de gebouwendienst van de TU Delft zijn in 1989 de volgende 
onderhoudswerkzaamheden begroot: 

Raming 
Bouwkundig 
1. Aanpassen conciërgeloge en vervangen tourniket kf 60 
2. Gascilinder en olie en algemene berging 50 
3. Data - PTT voorzieningen 20 
4. Oproepinstallatie 5 
5. Stalenpui ruimte 28a 30 
6. Beveiligingsvoorzieningen 50 
7. Bouwkundig algemeen onderhoud 122 

Elektrotechnisch 
1. Vervanging binnenwerken E-verdeelkasten 30 
2. Vervanging computer t.b.v. autra-data systeem 40 
3. Bekabeling camera's sloten 60 
4. Onderhoudsjaarcontracten 60 
5. Elektrotechnische onderhoud algemeen 90 

Werktuigbouwkundig 
1. Vervangen afsluiters waterbehandeling 20 
2. Waterslot vervangen 100 
3. Afsluiters leidingtunnel 30 
4. Vervangen van pomp waterbehandeling 6 
5. Onderhoud koeltorens 12 
6. Ventilatoren luchtbehandeling 10 
7. Absoluut en voorfilters luchtbehandeling 25 
8. Onderhoud jaarcontracten 30 
9. Werktuigbouwkundig onderhoud algemeen 100 

kf 337 

280 

333 

950 
Overflow 1988 50 

Lasten begroting 1989 kf 900 



Tabel 9: 

De inkomsten en uitgaven uit reserves, 2de en 3de geldstroom en fondsen zijn 

als volgt begroot. 

Inkomsten 

RF RC SC 3F 

1ste geldstr. reserve 37,5 

2de geldstr. 90 8 

3de geldstr. personeel • -

3de geldstr. contract 74,8 268,4 15 25 

3de geldstr. dienstverlening • 52,5 

3de geldstr, fonds - 100 20 14 

Egalisatiefonds TUO . . . . 

Totaal 202,3 420,9 «3 39 

Uitgaven 

RF RC SC SF 

Algemeen lords 

Personele en overige lasten 202,3 420,9 43 39 

Totaal 202,3 420,9 43 39 

SBD WGO A0 Totaal 

- - - 37,5 

- - • 98 

9,5 - - 9,5 

- - • 368,2 

215 163 100 530,5 

60 • • 194 

• • 50 50 

284,5 163 150 1302,7 

A0 Totaal 

275 

150 1027,7 

SBD UGO 
200 75 
84,5 88 

284,5 143 150 UQl,7 


