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HET INTERUNIVERSITAIR REACTOR INSTITUUT ( IRI ) TE DELFT 

-U een AameyweAiUrngAvzAband van zlfa HzdznZandAz univznAitzitzn en hogz-
4cho£en aUmzdz TNÖ, ECN en NIKHEF {vcoAheen IKÖ). Geopend in 1963 OLA 
ReactoA Inó^óCattt Vzlfit, wznd het -tn 1969 een intznuni.vznAitain inAtituut 
ex aAt. 36 WWÖ. 

Oe GemeenA chappedcj fee RegeXtng veAmtldt aSj> dozlAtzlting van hzt TRI hzt 
öevoAdeAen van: 
a. het utztznAchappztijk ondznzozk en het uietenachappettyfe ondznwijA op dat 

gzbizd van de. atoomkznmJztznAchap dat bztnzkking hzz^t op dz zigznAchap-
pzn van kznnnzactonzn, hun gzbnuih. en toepa-ió-tngen, al&mzdz op diz gz-
bizdzn uxzanb-ij een kznnnzacton en de ovznigz bij hzt inAtituut bzhonzndz 
outiZtagz dizn&t dozn; 

b. AamznwzniUng op deze gzbizdzn zovozl tuAAZn dz dzzlnzmznA ondznting atA 
mzt dzndzn. 

Vz Hogzn QndznwijA ReactoA iA een zgn. nzAzanch-nzacton mzt een thznmiAch 
veAmogen van maximaal 2 MW, ongzAchlkt voon dz opwzkking van zlzktniAchz 
znzngi.z, doch een -tnten&e bAon van nzutnonzn- en garnmoAtnating voon tot van 
uiztznbcnappeLLj'kz dozlzindzn. VaannaaAt bzAehikt hzt IRI ovzn zzn 3 Ml/ Van 
dz Gnaafifi e£efetAcmenveA6ne££eA en divznAZ andznz AtnatingAbnonnzn, alAmzdz 
ovzn gozd gzoutiZlzzndz chzmiAchz zn foAiAchz labonatoniaf gzóckikt voon 
hzt wznk mzt nadioactizvz Ato^zn, op zgn, B- en C-nivzau. 

EA woAdt gzAVizz{d naan maximalz tozgankztijkhzid voon dz dzzlnzmzndz 
inAtzllingzn tot deze kapitaalAintznAizvz ^acititzitzn zn dz gzipzciali-
Azzndz kznniA van dz IRI-mzdzwznkznA. Uizndoon -IA hzt InAtituut zzn conczn-
tnatizpunt voon tozpoAAingzn van ionUznzndz Atnallng, nizt attzzn in tal 
van uiztznAchappzlijkz dcAdplinzA maafi ook op andznz gzbizdzn van dz Aamzn-
Izving, ZOOIA bJLj voonbzzld dz gzzondhzidAzong. 

Hzt IRI M/oAdt bzAtuund dooft zzn Algzmzzn BzAtuun, bzAtaandz net zzn 
bzAtuunlijkz zn zzn wztznAchappztijkz vzntzgznwoondigzn van zJüi dzn 
dzzlnzmzndz inAtzllingzn, bznzvznA dz bJLj hzt IRI bznozmdz hooglznanzn. 
Vit Mgzmzzn BzAtuun wondt tznzijdz gzAtaan doon zzn WztznAchappzlijk 
kdvi.ZAzoZX.zgz, waanvan dz tzdzn wondzn bznozmd op gnond van hun dzAkundig-
hzid op zzn o\ mzzn vakgzbizdzn diz doon hzt IRI wcAden bzAtnzkzn. 
Bij dz intzn.nz bzAtuunAopbouw IA zovzzl mogzlijk dz WUB-Atnuctuun gzvoigd, 
Vz wztznAchapAbzozfizning vindt plaatA in zzn vizntal vakgnozpzn; zzn 
JnAtituutAnaad IA bzlaAt mzt dz onganiAatiz zn co'óndinatiz van ondznzozk zn 
ondznwijA, mzt inachtneming van dz n-ichtlijnzn van hzt Mgzmzzn BzAtuun. 

Vz wztznAchappztijkz Atafi van hzt IRI omvat ca. 45 acadzmici [mzzAt fcyAici zn 
chzmici). Vzndzn zijn znkzlz tizntallzn Atudzntzn zn wztznAchappznA van 
dzzlnzmzndz zn andznz inAtzttingzn in hzt inAtituut iïznkzaam. Vz ondznwiJA-
faunctiz van hzt IRI komt tot uitdnukking in cuAAuAAzn - o.m. op hzt gzbizd 
van AtnatingAhygiJznz - zn doczntAchappzn van zzn zzvzntai IRI-mzdziïznkznA 
bi,j vznAchUXzndz univzAAitzitzn zn hogzAcholzn. 

http://kdvi.ZAzoZX.zgz
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1 . ALGEHEEN 

In deze editie van het Jaarverslag is 
ernaar gestreefd de opzet van de 
wetenschappelijke verslaglegging zo
veel mogelijk te laten aansluiten bij 
die van het Werkprogramma/Ontwikke
lingsplan, teneinde een vergelijking 
van de onderzoekresultaten net de taak
stelling te vergemakkelijken. Het ligt 
in de bedoeling in de komende jaren 
deze parallelle opzet nog stringenter 
door te voeren. 

In de verslagperiode bracht de com
missie 'Toekomst IRI', tevens evalua
tiecommissie, onder voorzitterschap van 
dr. L. Ginjaar (zie Inleiding Jaarver
slag 1983» blz. 3) haar eindrapport 
uit, dat op 9 maart - vergezeld van 
een commentaar van het Algemeen Be
stuur - werd aangeboden aan de minis
ter van Onderwijs en Wetenschappen. 

De commissie oordeelde positief met 
betrekking tot de activiteiten van het 
IRI en meende dat het onverstandig zou 
zijn dit centrum van deskundigheid ten 
aanzien van onderwijs en onderzoek op 
het binnen de Nederlandse universitaire 
wereld unieke werkterrein van het IRI 
te verzwakken. Zij wees ook op het 
grote belang van een eigen onderzoek
programma van hoog wetenschappelijk 
niveau. 

Teneinde het functioneren van het in
stituut op een dergelijk niveau ook op 
langere termijn te waarborgen, acht de 
commissie het noodzakelijk de moge
lijkheid te scheppen voor enkele grote 
investeringen. Een zeker volume aan 
eigen onderzoek wordt een onontbeer
lijke basis geacht voor de wetenschap
pelijke samenwerking en geavanceerde 
dienstverlening. Verwacht wordt dat de 
vraag naar samenwerking met het IRI 
in de toekomst nog zal stijgen, even
als het beroep op dienstverlening door 
het IRI. 

De door het IRI geleverde bijdrage aan 
opleiding en onderwijs is volgens de 
commissie van goede kwaliteit en vol
doet aan een duidelijke behoefte. De 
commissie is van mening dat de minimale 
positie die de aandacht voor kern

reactoren, voor stralingseffecten en 
de toepassing daarvan thans inneemt in 
het universitaire onderzoek en onder
wijs, niet verloren mag gaan. Zij acht 
dit doel beter gediend door een zelf
standig instituut met een interuniver
sitair karakter dan door hetzij on
derbrenging bij éé*n instelling, het
zij opsplitsing in onderdelen die dan 
bij verschillende instellingen hun 
plaats zouden moeten vinden. De reac
ties vanuit de deelnemende instellin
gen op dit standpunt versterkten het 
Algemeen Bestuur in zijn mening dat 
een interuniversitair karakter voor 
het IRI onmisbaar is. 

Het Algemeen Bestuur onderschreef in 
zijn commentaar in grote lijnen de 
strekking van het rapport. Ten vervol
ge hierop werd door het Algemeen Be
stuur een Strategiecommissie ingesteld, 
die belast werd met de verdere ontwik
keling van een (middel)lange-termijn-
planning met als voornaamste uitgangs
punt het rapport van de evaluatiecom
missie, in samenhang met de reactie 
daarop van het Algemeen Bestuur. 

Tot leden van deze commissie werden 
benoemd prof.dr.ir. H. van Dam, prof. 
dr. J.J. van Loef en dr. C.E. Rasmussen; 
de beleidsmedewerker, dr. N.J. Kos, 
werd als ambtelijk secretaris aan de 
commissie toegevoegd. In de loop van 
1985 zal de Strategiecommissie verslag 
doen van haar bevindingen. 

Per brief van I juni heeft de minister 
van Onderwijs en Wetenschappen - na 
kennis te hebben genomen van de evalu
atierapporten betreffende de interuni
versitaire instituten (IUI*s) - de 
Colleges van Bestuur van de instellin
gen van wetenschappelijk onderwijs 
verzocht zich in onderling overleg en 
in overleg met de besturen van delUI's 
te beraden over de uitkomsten van de 
evaluatierapporten. 

De minister stelde daarbij het IUI-
concept als organisatorisch kader voor 
het verrichten van gemeenschappelijke 
activiteiten door deelnemende instel
lingen ter discussie. Ook werd aan
dacht gevraagd voor de over de IUl's 
te verdelen bezuiniging and M/ 10,3 in 
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het kader van de operatie Taakverde
ling en Concentratie. 

De Colleges van Bestuur lieten daarop 
de sinister weten zelf al een voor
stel te hebben gedaan middels het 
TVC-eindrapport en nu eerst een con-
cept-deelplan van de minister te wil
len afwachten alvorens het bestuur
lijk overleg te hervatten. Overleg 
•et het bestuur van het IRI heeft 
niet plaatsgevonden. Aan het einde 
van het verslagjaar vas ten departe
nen te de besluitvorming nog niet uit-
geaond in concrete resultaten. Wel 
heeft het bestuur initiatieven ont
plooid om zijn visie over de organi
satorische inpassing van het IRI bij 
het departement ingang te doen vinden. 

Het Algemeen Bestuur heeft zich op het 
standpunt gesteld dat - welke wijzi
gingen in organisatiestructuur ook 
noodzakelijk zullen blijken - het be
houd van het interuniversitaire ka
rakter alsmede continuïteit van de 
financiering van het instituut voorop 
dienen te staan. 

De Verkenningscommissie Natuurkundig 
Onderzoek (VCNO), die in het najaar 
haar eindrapport uitbracht, sprak 
zich eveneens gunstig uit over het 
fysisch onderzoek bij het IRI en be
pleitte in dit verband het behoud van 
ten minste één opleidingsfaciliteit 
voor reactorkundigen en neutronen-
fysici in het Nederlandse wetenschap
pelijk onderwijs. Overigens stelde 
ook deze commissie de bestuurlijke 
structuur van het instituut ter dis
cussie* en gaf o.nu in overweging 
het IRI samen te voegen met het ECN. 

Mede als gevolg van een aanbeveling 
van de evaluatiecommissie kwam over
leg met het ECN op gang over coördi
natie van neutronengebruik. Hiertoe 
werd een tweetal werkgroepen in het 
leven geroepen die zich respectieve
lijk beraden over onderzoek met be
hulp van neutronenbundels en neutro-
nenactiveringsanalyse. 

Tegen het einde van het verslagjaar 
droeg de door het Dagelijks Bestuur 

ingestelde Benoemingsadviescommissie 
voor de vervulling van de vacature 
die was ontstaan door het emeritaat 
van prof. Houtman, één kandidaat voor. 
De benoemingsprocedure zal hopelijk in 
de loop van 1985 worden afgerond. 

Van belang voor het instituut was 
voorts dat een nieuwe houten kantoor-
unit in gebruik kon worden genomen ter 
vervanging van een bijna twintig jaar 
oude en in zeer slechte staat verke
rende barak. Ruimtesoelaas bracht dit 
echter niet met zich mee. 

2. ACTIVITEITEN VAN HET ALGEHEEN 
BESTUUR 

Het Algemeen Bestuur kwam in de ver
slagperiode drie maal bijeen. Voor
naamste punten op de agenda waren 
steeds de evaluatie van het IRI, de 
operatie Taakverdeling en Concentratie 
in het wetenschappelijk onderwijs en 
de organisatorische inbedding van het 
instituut. Zoals reeds in de vorige 
paragraaf vermeld, voorzag het Alge
meen Bestuur het evaluatierapport van 
een aanvullend commentaar. 

Voorts gaf het Algemeen Bestuur com
mentaar op het eindrapport van de VCNO, 
met name op de suggestie van deze com
missie om het IRI samen te voegen met 
het ECN. In een brief aan de minister 
zette het Algemeen Bestuur uiteen waar
om een dergelijke constructie onge
wenst is. 

Het Algemeen Bestuur stelde het Werk
programma 1984/Ontwikkelingsplan 1985-
1988 en de Begroting 1984, alsmede het 
Jaarverslag over 1983 vast. 

Tegen het einde van het verslagjaar 
legden de voorzitter, prof.dr. H. 
Verheul, en de vice-voorzitter, prof. 
dr. P.A. Voogt, deze functies neer. 
Mr. C. van Lookeren Campagne, voorzit
ter van het College van Bestuur van de 
Technische Hogeschool Twente, werd be
noemd tot voorzitter; dr.ir. F. Schutte, 
lid van het College van Bestuur van de 
Vrije Universiteit, nam later het vice-
voorzitterschap op zich. Daar mevr.drs. 
C L , de Leve-Haagman per 1 september 
haar lidmaatschap van het College van 
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Bestuur van de Technisch* Hofeschool 
Delft beëindigde, ontstond een vacatu
re in de vertegenwoordiging van de 
penvoerende instelling in het Algemeen 
Bestuur; deze werd vervuld door de be
noeming van dr. ir. H. van Krugten. 
Prof .dr. H. Gal j aard van de Erasmus 
Universiteit trek zich terug uit het 
Algemeen Bestuur; als zijn opvolger 
werd aangewezen prof.dr. M.F. Nier-
meijcr. Wegens het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd legden 
prof.dr. J.A. Goedkoop en dr. A. Tolk 
van het ECM, en dr. J.B.Th. Aten van 
TNO hun functies neer. Hun plaatsen 
in het Algemeen Bestuur werden inge
nomen door respectievelijk dr. J.F. 
van de Vate en dr. J. Bergsma voor het 
ECN en dr. W.H.J.H. Wientjes voor TNO. 

?. ACTIVITEITEN VAN HET DAGELIJKS 
BESTUUR 

Behalve de operatie Taakverdeling en 
Concentratie, het evaluatierapport en 
de organisatorische inpassing kwamen 
in het Dagelijks Bestuur - dat in het 
verslagjaar tien maal vergaderde - tal 
van onderwerpen aan de orde, waarvan 
o.m. genoemd kunnen worden het perso
neelsbeleid, invoering van de BUWP, de 
ruimteproblematiek, de herbezetting 
van de leerstoel Scheikundige aspecten 
van de kernreactor, vervanging van de 
instituutscomputer en de veiligheids
organisatie van het instituut. 

Het Dagelijks Bestuur bereidde de ver
gaderingen voor het Algemeen Bestuur 
voor en concipieerde brieven en com
mentaren naar aanleiding van het 
evaluatierapport, de departementale 
besluitvorming interuniversitaire 
instituten en het eindrapport van de 
VCNO. 

Voorts voerde het Dagelijks Bestuur 
overleg met het College van Bestuur 
van de Technische Hogeschool Delft met 
betrekking tot toekomstige organisa
torische inpassing van het IRI. Uit
gangspunten hierbij waren volgens de 
richtlijnen van het Algemeen Bestuur 
ook hier behoud van het interuniversi
taire karakter en de continuïteit van 
de financiering van het instituut. 

Het betrekking tot de herbezetting van 
de leerstoel Scheikundige aspecten van 
de kernreactor stelde het Dagelijks 
Bestuur een Benoemingsadviescommissie 
in, die de opdracht kreeg uit de ont
vangen reacties op de advertenties zo 
mogelijk twee kandidaten te selecteren. 
Vlak voor het einde van het jaar kon 
deze commissie haar werkzaamheden af
ronden met een voordracht. 

Omdat de TVC-aanslag nog steeds niet 
bekend is, zag het Dagelijks Bestuur 
zich genoodzaakt ook in 1984 de beper
king op aanstellingen in vaste dienst 
te handhaven. In slechts één geval werd 
toestemming voor een vaste aanstelling 
verleend. 

Eveneens kon in 1984 het FDP 11/70-
computersysteem worden vervangen door 
een VAX-11/750 plus een PDP 11/44, 
dankzij een enkele jaren geleden met 
toestemming van het ministerie voor dit 
doel ingesteld tijdelijk egalisatie
fonds. Het Dagelijks Bestuur heeft zich 
bij de keuze van een nieuw systeem 
laten adviseren door de interne Com
puter Beleids Commissie (zie ook onder 
CBC, blz. Il en Computer Systeemgroep, 

•,blz. 80). 

Het aftreden van de voorzitter en de 
vice-voorzitter, die beiden te kennen 
hadden gegeven tevens hun lidmaatschap 
van het Dagelijks Bestuur te willen 
beëindigen, had uiteraard ook gevolgen 
voor de samenstelling van het Dagelijks 
Bestuur, evenals het vertrek van mevr. 
De Leve. Bovendien besloot het Algemeen 
Bestuur in verband met de vele be
stuurlijke zaken die momenteel de aan
dacht van het Dagelijks Bestuur vragen, 
het Dagelijks Bestuur tijdelijk uit te 
breiden met een zesde lid. 

Aan het einde van het verslagjaar be
stond het Dagelijks Bestuur, behalve 
uit de beide interne leden, uit de 
voorzitter, mr. C. van Lookeren Cam
pagne, dr.ir. H, van Krugten als ver
tegenwoordiger van de penvoerende in
stelling, en dr.ir. F. Schutte. Voor 
een lid uit de geleding der kroondocen
ten in het Algemeen Bestuur bestond 
nog een vacature. 
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*•. ACTIVITEITEN WETENSCHAPPELIJK 
ADVIESCOLLEGE (WAC) 

Het Wetenschappelijk Adviescollege -
adviesorgaan van het Algemeen Bestuur 
- kwam in het verslagjaar vier maal 
bijeen. Aan de orde kwamen - behalve 
de Werkprogramma's/Ontwikkelingsplan
nen van de vakgroepen - vele uiteen
lopende onderwerpen, waaronder het 
rapport van de evaluatiecommissie, de 
personele beleidsruimte, een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst met TNO en 
de eigen werkwijze en taakstelling 
van het WAC. Voorts had het WAC een 
gesprek met de Strategiecotmnissie 
naar aanleiding van een interim
rapportage van deze commissie. 

In het kader van de behandeling van 
het werkprogramma heeft het WAC zich 
in het bijzonder verdiept in het 
onderzoek van de vakgroep Stralings-
fysica. Deze benaderingswijze heeft 
het WAC een beter inzicht verschaft in 
de verschillende facetten van het 
onderzoek. Daar dit een zinvolle ont
wikkeling werd geacht, besloot het WAC 
zijn contacten met de IRI-vakgroepen 
te structureren en daartoe omstreeks 
tweemaal per jaar een bijeenkomst met 
één van de vakgroepen te beleggen. 

Tijdens de laatste vergadering in het 
verslagjaar legde drs. M. Bustraan 
zijn functie van WAC-voorzitter neer 
en droeg het voorzitterschap over aan 
dr. L. Lindner, groepsleider van de 
afdeling Radiochemie van het NIKHEFF 
te Amsterdam en sinds 1980 lid van 
het Wetenschappelijk Adviescollege. 

5. ACTIVITEITEN VAN HET DIRECTORIUM 

Het Directorium is belast met de dage
lijkse leiding van het instituut onder 
rechtstreekse verantwoordelijkheid van 
het Dagelijks Bestuur, daartoe gemach
tigd door het Algemeen Bestuur. Het 
Directorium draagt zorg voor de voor
bereiding van de vergaderingen van het 
Dagelijks Bestuur en de Instituutsraad 
en coördineert de uitvoering van de 
besluiten die genomen worden door het 
Algemeen en Dagelijks Bestuur en de 
Instituutsraad, Voorts is het Direc

torium belast met o.a. de integratie 
van onderzoek en onderwijs met het be
heer. 

Met ingang van 1 januari 1984 kon een 
beleidsmedewerker worden aangesteld in 
de persoon van dr. N.J. Kos, die te
vens werd belast met het secretariaat 
van het Directorium. 

Naast zijn eigen wekelijkse vergade
ringen woonde het Directorium in de 
verslagperiode ongeveer 27 vergaderin
gen van de verschillende bestuurs- en 
advieslichamen bij. De beleidsvoorbe-
reidende en -uitvoerende taak van het 
Directorium betekende een grote be
trokkenheid bij een aantal speciale . 
onderwerpen zoals overleg met de pen
voerende instelling met betrekking tot 
de toekomstige organisatorische inpas
sing van het instituut, personeelsbe
leid, de invoering van de BUWP, actu
alisering van de samenwerkingsover
eenkomst met TNO, de procedure tot 
herbezetting van de leerstoel Schei
kundige aspecten van de kernreactor, 
verdeling van de materiële beleids
ruimte en als steeds de ruimteproble-
matiek. 

Na het verstrijken van hun benoemings
termijn van twee jaar per 1 oktober, 
werden de dekaan, prof.dr.ir. J.J.M, 
de Goeij, en de vice-dekaan, dr. C E . 
Rasmussen, door het Algemeen Bestuur 
voor één jaar als zodanig herbenoemd, 
aangezien zich geen opvolgers beschik
baar hadden gesteld. 

6. ACTIVITEITEN INSTITUUTSRAAD 

In dit verslagjaar heeft de Instituuts
raad in totaal twaalf vergaderingen 
gehouden. Het voornaamste werkterrein 
van de Raad betreft organisatie en 
coördinatie van onderwijs en onderzoek 
binnen de door het Algemeen Bestuur 
gegeven richtlijnen. 

Uitvoerig heeft de Raad het rapport 
van de Studiecommissie 'Toekomst IRI' 
besproken, uitmondend in een advies 
aan het Algemeen Bestuur. Preluderend 
op een te verwachten TVC-aanslag heeft 
de Raad zich bezonnen op de coördinatie 
van onderzoek en onderwijs, alsmede op 



I N L E I D I N G 

Tabel 1. Overzicht wetenschappeli jk personeel naar dienstverband per 31/12/1984 

(Vak)groep : RC SC SF RF-I SBD/SHD RF-II ISO 

Vaste d iens t 8,5 4 9 2 1,15 3 6 

Ti jd . d i ens t 4 4 3 1 3 - 4 

Waarv. promov. 2 1 2 - - - 4 

Aantal promoties in 1984: 3 

Tabel 2. Overzicht s tudenten ( 1 ) , s t a g i a i r s (2 ) , binnenlandse gasten ( 3 ) , b u i t e n 
landse gasten (4 ) , summer v i s i t o r s " (5) in 1984 

Vak- # 
groep : RC SC 

1 Totaal 
SF RF-f ' l IRI RF - J I I5C ) 

aant. tijd aant. tijd aant. fctj'd aant. tijd ' aant. aant. tijd aant. tijd 

1 15 8,4 3 0 ,3 4 4 2 1,5 | 24 17 9 14 12 

2 5 2,6 - - 7 3,25 - " 1 12 4 2 7 2 

3 10 2,4 3 0 ,3 - - - | 13 - - - -

4 2 0,3 I 0,6 9 0,2 - " 1 , 2 7 <0,I 1 0,3 

5 5 2,2 - - - - " 1 5 1 0 ,3 - -

RC • Radiochemie; SC • St ra l ingschemie; SF » S t r a l i n g s f y s i c a ; RF-I » Reactor-
fys ica IRI; RF-II » THD-gastgroep Reactorfysica; SBD/SHD « St ra l ingsbeschermings-
d iens t /S t ra l ingshyg iëne en Dosimetr ic; ISO • THD-gastgroep Ins t rumenta t i e S t r a 
l i n g sonder zo ek. 

Op ui tnodiging van een vakgroep voor één of enkele maanden in d i ens t van het 
i n s t i t u u t . 

Totale v e r b l i j f t i j d in mensjaren. 
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de positie van het IRI naar aanleiding 
van de ministeriële brieven inzake de 
besluitvorming interuniversitaire in
stituten. 

Voorts heeft de Raad zich beziggehou
den met het concept-Werkprogramma 1985/ 
Ontwikkelingsplan 1986-1989/Begroting 
Ï985, de personele beleidsruimte, een 
nota over onderwijs bij het IRI en een 
evaluatie van het cursorisch onderwijs. 
Ook werd aandacht besteed aan de samen
werkingsovereenkomst IRI/TNO, het 
stralingshygiënisch onderzoek bij het 
IRI en het Jaarverslag 1983. 

In januari heeft de Raad twee interne 
leden voor het Dagelijks Bestuur ter 
benoeming bij het Algemeen Bestuur 
voorgedragen. 

Ten slotte heeft de Raad onder meer 
nog aandacht geschonken aan de nieuwe 
samenstelling van enkele adviescom
missies en de reglementen van een 
tweetal vakgroepen. 

7. PERSONELE EN FINANCIËLE SITUATIE 
1984 

Het aantal formatieplaatsen dat door 
het ministerie voor 1984 werd toege

wezen bedroeg 164; het aantal mens
jaren werd vastgesteld op 157, het
geen een verplicht vacaturepercentage 
van 4,3 betekende. 

De personeelsbezetting over 1984 was 
gemiddeld 157,0 mensjaren en blijft 
hiermee binnen het vastgestelde ver
plichte vacaturepercentage. 

Voor het eerst werd dit jaar een per
sonele beleidsruimte gecreëerd van 
twee wp-plaatsen, teneinde te kunnen 
voorzien in de behoefte tijdelijke 
ondersteuning bij de vakgroepen te 
verkrijgen voor het doen van weten
schappelijke onderzoek. De benodigde 
formatieplaatsen werden vrijgemaakt 
uit de Algemene Dienst. 

De toewijzing van de overige lasten 
lag op het niveau van het vorige jaar. 
Een overzicht van de bestedingen is 
hierna gegeven. Voor een uitvoerig 
financieel verslag wordt verwezen naar 
de jaarrekening 1984, die in het na
jaar van 1985 zal verschijnen. 

Tabel 1 geeft de verdeling van het 
wetenschappelijk personeel over de 
vakgroepen; in tabel 2 zijn de gasten, 
stagiairs e.d. per vakgroep vermeld. 

Het Directorium in vergadering bijeen. 
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Verdeling van de 'overige lasten ' Verdeling van de 'overige las ten ' 
naar organisatie-onderdeel naar uitgavensoorten 

Algemene kosten § § | Huisvestingskosten 

Stralingsbeschermingsdienst/SHD g g Verbruiks u i t gaven 

Stralings fysica | | | Gebmiksuitgaven 

Reactorfysica f~n Reis- , ve rb l i j f s - en 
representatiekosten 

Radiochemie 

St ralingschemie 

Algemene Dienst 

Verdeling van de personeelslasten Verdeling van de formatieplaatsen 

naar organisatie-onderdeel over de personeelscategorieën 

Algemene Dienst ^ | WP vast 

Stralingsbeschermingsdienst/SHD [JIJ WP t i j d e l i j k 

Stralingschemie ^ NWP technisch/analytisch 
Stralingsfysica ^ NWP overig 

Radiochemie 

Reactorfysica 

• Personele Beleidsruimte 
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1. IRl-ONDERZOEK- en ONDERWIJSCOMMISSIE 
(I00C) 

De IOOC adviseert de Instituutsraad en 
het Directorium over aangelegenheden 
die het onderzoek- en onderwijsbeleid 
van het IRI betreffen. In 1984 was de 
samenstelling van de IOOC als volgt: 

dr.ir. M. de Bruin, voorzitter 
dr. N.J. Kos, secretaris 
dr.ir. J.E. Hoogenboom 
dr. M.Th. Rekveldt 
dr. J.M. Warman 

In dit verslagjaar heeft de IOOC zoals 
gebruikelijk adviezen uitgebracht over 
het werkprogramma/ontwikkelingsplan, 
het jaarverslag, de materiele beleids
ruimte en dit jaar voor het eerst ook 
over de personele beleidsruimte. 

Naast deze jaarlijks terugkerende werk
zaamheden houdt de IOOC zich bezig met 
de ontwikkelingen binnen het instituut 
op het gebied van onderwijs en onder
zoek. Dit resulteerde in adviezen be
treffende het stralingshygiënisch on
derzoek, het onderzoekprogramma van de 
vakgroep Stralingsfysica en het curso
risch onderwijs. Deze onderwerpen kwa-

'' men mede aan de orde in het advies 
betreffende het werkprogramma/ontwik
kelingsplan. 

Ten behoeve van de reactie van het 
Algemeen Bestuur op het eindrapport 
van de commissie 'Toekomst IRIf, die 
in opdracht van de minister van Onder
wijs en Wetenschappen een evaluatie 
van het IRI heeft uitgevoerd, heeft de 
IOOC een advies over dit rapport uit
gebracht . 

De IOOC heeft al eerder aangegeven zich 
intensiever te willen gaan bezighouden 
met onderwijs en onderzoek binnen de 
(vak)groepen. Ter voorbereiding hierop 
is een aantal vergaderingen gewijd aan 
het beoordelen van de wetenschappelijke 
produktiviteit. Als gevolg van het grote 
tijdbeslag dat de overige taken vragen, 
vorderen deze activiteiten langzaam. 

2. REACTORVEIUGHEIDSCOMMISSIE (RVC) 

De RVC adviseert de beheerder van het 
IRI met betrekking tot de veiligheids" 

aspecten van het reactorbedrij f en de 
experimenten bij de reactor In het 
verslagjaar was de commissie als volgt 
samengesteld: 

prof.dr.ir. H. van Dam, voorzitter 
dr. C.E. Rasmussen, secretaris 
drs. J. Boersma 
dr. A.J.J. Bos 
prof.dr.ir. J.J.M, de Goeij 
prof.dr.ir. L.A. de Graaf 
ir, S.J.D. van Linge 
ir. J.W. de Vries 

De commissie behandelde in de vier ver
gaderingen de kwartaalverslagen van 
het reactorbedrijf. Van de experimen
ten kwam voornamelijk de koude-neutro-
nenbron aan de orde. 

5. ALGEMENE VEtUGHEIDSKOMMISSIE (AVK) 

De AVK adviseert de beheerder over za
ken op het gebied van de veiligheid en 
de arbeidshygiëne bij het IRI. De com
missie beweegt zich niet op het terrein 
van de RVC en de Stralingsbeschermings-
dienst. Aan het einde van de verslag
periode bestond de commissie uit: 

ir. T.K. Tio, voorzitter 
B. Morien, secretaris 
C,C. Frietman 
J. Delsman, 
M. Marseille, bedrijfsarts 

In de loop van de verslagperiode werden 
door de beheerder enkele wijzigingen 
in de veiligheidsorganisatie doorge
voerd. De gewijzigde veiligheidsorgani
satie moet voldoen aan hetgeen door de 
Kernenergiewet en de Veiligheidswet 
1934 wordt vereist, maar zal tegelijker
tijd zoveel mogelijk aansluiten bij de 
Arbeidsomstandighedenwet (ARBO-wet). 
Nieuwe veiligheidsinstructies zijn in
middels gereedgekomen en onder de IRI-
medewerkers verspreid. 

De samenwerking met het Centraal Maga
zijn Chemicaliën heeft ertoe geleid dat 
zowel de voorraad samengeperste gassen 
als een hoeveelheid chemicaliën van het 
IRI daar is ondergebracht. 

Op advies van de bedrijfsarts en een 
veiligheidskundige zijn de oogspoel-
flessen vervangen door oogdouches voor 
stromend water. 
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k. COMPUTERBELEIDSCOMMISSIE (CBC) 

De CBC adviseert het Directorium en de 
Instituutsraad over zaken betreffende 
het computerbeleid en de aanschaf van 
computerapparatuur. In 1984 hadden in 
de CBC zitting: 

dr.ir. E.B.J. Kleiss, voorzitter 
dr. M.P. de Haas, secretaris 
dr.ir. W. Lourens 

De belangrijkste activiteit van de CBC 
in het verslagjaar was het voorberei
den van de vervanging van de centrale 
instituutscomputer PDP-11/70. Op basis 
van een aantal gesprekken met de vak
groepen en Computersysteemgroep is een 
vervangingsplan opgesteld. Na overleg 
binnen het instituut en na positieve 
advisering door de CRIVA is in juli 
een nieuwe configuratie besteld, be
staande uit een VAX-11/750 en een PDP-
11 /44 met bijbehorende randapparatuur. 

In oktober is een begin gemaakt met de 
installatie en in december was de VAX 
operationeel. De 11/44 zal begin 1985 
beschikbaar komen. De totale kosten 
van deze aanschaf bedroegen ongeveer 
1050 k/. 

Het restant van de voor de computer-
vervanging bestemde gelden zal worden 
besteed aan het verbeteren van de de
centrale computerfaciliteiten van de 
vakgroepen. Aan het eind van de ver
slagperiode waren de aanvragen hier
voor nog in behandeling. 

De CBC heeft in het verslagjaar advies 
uitgebracht over de aanschaf van rand
apparatuur voor de computers van de 
vakgroep Stralingschemie en de Com-
putersysteemgroep, de vervanging van 
de computer van de vakgroep Radio-
chemie en de aanschaf van een personal 
computer door de Stralingsbeschermings-
dienst. 

Op advies van de tekstverwerkingscom
missie, waarin de CBC participeert, is 
besloten in 1985 te experimenteren met 
twee tekstverwerkingssystemen, waarna 
een evaluatie zal plaatsvinden. 

Voor dreigend tekort aan rekencapaci
teit ten behoeve van het IRI bij het 

Rekencentrum v;m de 'technische Hoge
school Delft \x in hst versi.vgjaar nog 
geen definitieve oplossing gevonden. 
In overleg met hêc fteksrtceiitrum werd 
een voorlopige vo^J.ing beret"-, zodat 
geen werkelijk-.; ,<;• 'bleran '.•erden on
dervonden. De Vv>cvEitt'»r van de CBC 
nam deel aan de •.•-•_ ;r>cierü:-,eu van het 
bestuur van htt •̂•.tacer-tri-ci. 

5. BIBLIOTHEEKC-O:-:«'.?;!»'• (»:&Cv!> 

De BIBCO advi.~r rrr **#• > .ufierd̂ r be
treffende de ':.; U-r-atu -f /ocr-j; • ning en 
het beleid, bf'n ^r ^n gc;-»i-,4..k v#n de 
IRI-bibliotheuif. IV. u'JLrr»..--' ing van 
de commissie w.:r u:m ht--' ~'^ i van het 
verslagjaar al", vol̂ .t. 

dr.ir. E.B.J. K'̂ .r'ss. v>x • ir^er 
dr. A.J.J. Bo:. 
dipl.ing. Z, Ko-cr 
drs. P. Verkerk 
dr. J.M. Warman 

De bibliotheekbeheerder, H. van Dam, 
woont de vergaderingen van de BIBCO 
bij. 

In de verslagperiode heeft een her
inventarisatie van het boeken- en tijd
schriftenbestand plaatsgevonden. Een 
groot aantal ontbrekende exemplaren 
werd teruggevonden; ca. 250 exemplaren 
moeten als vermist worden beschouwd. 

Door het opzeggen van een aantal tijd
schriftabonnementen werd een bezuini
ging van 15 k/ op de abonnementsgelden 
gerealiseerd. Door de voortdurende 
stijging van deze post ten gevolge van 
prijsverhogingen en oplopende dollar
koers, is de financiële situatie van 
de bibliotheek tamelijk zorgwekkend. 
In het verslagjaar bestonden dan ook 
geen mogelijkheden om nieuwe abonne
menten aan te gaan. Verdere bezuini
gingen lijken in de nabije toekomst 
onvermijdelijk; hierover is momenteel 
overleg gaande. 

Een verder punt van zorg betrof de 
plaatsruimte in de bibliotheek voor 
de opslag van jaargangen van tijd
schriften. De ruimte die de blbiotheek 
ter beschikking staat, is thans vol
ledig bezet. Er werd een begin gemaakt 
met het zoeken naar een oplossing. 
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6. PERSONEELS ADVIES KOMMISSIE (PAK) 

De PAK is een adviesorgaan dat gevraagd 
en ongevr;agd het Dagelijks Bestuur en 
de beheerd ir kan adviseren op het ge
bied van personeelsaangelegenheden. 
Aan het eii.d van de verslagperiode was 
de commissie als volgt samengesteld: 

ir. G. Brouwer, voorzitter 
mv. R.L. Baarslag-van Zetten 
mv. W. van den Berg 
B.J. van Ernst 

Eén PAK-lid, P.J.M. Dalhuisen, verliet 
in oktober da dienst en was eind 1984 
nog niet vervangen. Halverwege het 
jaar werd L. Boersma aan de commissie 
toegevoegd als ambtelijk secretaris 
wegens vertrek van de tot dan toe als 
zodanig opgetreden functionaris. De 
PAK kwam in het verslagjaar zeven maal 
bijeen. 

De PAK vertegenwoordigt met waarne
mers het IRI bij de Personeelsraad 
van de TH Delft en bij de THD-commis-
sie Personeelsbeleid. Op verzoek van 
het eerstgenoemde orgaan heeft de PAK 
zich beziggehouden met de TH-regeling 
Medezeggenschap, terwijl de beheerder 
werd geadviseerd omtrent een eventu
ele invoering van deze regeling bij 
het IRI. 

Het rapport van de Studiecommissie 
'Toekomst IRI' is uitvoering besproken; 

een reactie hierop is naar het Dage
lijks Bestuur gezonden. 

De PAK he*-f t in samenwerking met de 
Dienstraad van de Algemene Dienst een 
enquête betreffende invoering van va
riabel werken bij het IRI onder het 
personeel georganiseerd en aan het 
Dagelijks Bestuur naar aanleiding van 
de resultaten advies uitgebracht. 

Inzake het aantrekken van een perso
neelsfunctionaris werden enige aanbe
velingen bij de beheerder ingediend. 

Voorts werd regelmatig overleg gevoerd 
met de beheerder over personele pro
blemen en personeelsaangelegeaheden; 
daarbij kwamen onder meer de volgende 
punten aan de orde: 
- ondersteuning repro- en bibliotheek
werk 

- evaluatie emancipatiebeleid 
- instelling en bemanning griffie 
- opzet van een op te stellen forma

tieplan 
- taakstelling Strategiecommissie 
- evaluatie jaarlijkse personeels
bespreking 

- invoering BUWP 
» 

Verder werden nog diverse individuele 
zaken zoals beoordelingen en functie
beschrijvingen bij de beheerder aan 
de orde gesteld. Ten slotte werden 
individuele personeelsleden die zich 
tot de PAK wendden, bijgestaan. 
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A . RADIOCHEMIE 

Bij de vakgroep Radiochemie staat het 
onderzoek naar het gedrag van spoor-
elementen in de biosfeer centraal. Zo
wel neutronenactiveringsanalyse als 
radiotracertechnieken lenen zich hier
voor bijzonder goed en leveren vaak 
unieke resultaten. Beide vormen van 
toepassing van radioactiviteit zijn 
sterk gebonden aan het IRI: de eerste 
omdat deze afhankelijk is van de Hoger 
Onderwijs Reactor, de tweede omdat 
hierbij de typische faciliteiten en 
expertise van het IRI voorwaarden zijn 
voor het welslagen. 

Het onderzoek vindt plaats in drie 
groepen: de groep Stralingsmeting en 
Dataverwerking bestudeert het gedrag 
en transport van spoorelementen in het 
milieu, de groep Nucleaire Biomedische 
Studies houdt zich bezig met spoor
elementen in relatie tot mens en dier, 
en in de groep Radioisotooptoepassingen 
vindt onderzoek plaats van stoftrans-
port en grensvlakverschijnselen. 

Het onderzoek van de vakgroep sluit 
goed aan bij de belangstellingssfeer 
van vakgroepen en afdelingen van deel
nemende en andere instellingen, hetgeen 
tot uitdrukking komt in de vele con
tacten en samenwerkingsverbanden. 
Doordat dit veelal resulteert in het 
zelfstandig bij het IRI uitvoeren van 
onderzoek door medewerkers van derge
lijke instellingen, gebruik makende 
van kennis en faciliteiten binnen de 
vakgroep, wordt de belasting voor vak-
groepleden beperkt gehouden. 

Bij enkele deelnemende instellingen 
bestaat een groeiende behoefte aan 
kennisuitwisseling en - blijvende -
samenwerking met de vakgroep op het 
gebied van technologische toepassing 
van radionucliden. De vakgroep onder
zoekt nog in hoeverre aan een dergelij
ke vraag kan worden tegemoet gekomen, 
daar een en ander een aanmerkelijke ac
cent-verschuiving in het huidige onder
zoekprogramma noodzakelijk maakt. 

Verder werd ook in het afgelopen ver
slagjaar wederom regelmatig door in
ternationale organisaties een beroep 

L A G S A M E N V A T T I N G E N 

gedaan op de specifieke kennis en er
varing van de vakgroep, en werden 
gasten ontvangen voor training. 

Al. STRALINGSMETING EN 
DATAVERWERKING 

Binnen deze groep gaat de aandacht 
van het onderzoek voor een belangrijk 
deel uit naar het gedrag van zware 
metalen in het milieu, met het accent 
op transport door de lucht en in 
planten. 

Herkomst en verspreiding van spoor
elementen via de lucht wordt onder
zocht met behulp van korstmossen en 
luchtstof. Dit onderzoek spitste zich 
toe op de vervuiling door cadmium en 
zink in de Brabantse Kempen. De ver
moedens omtrent de verspreiding van 
deze metalen werden bevestigd. Verder 
werd nagegaan in hoeverre bij korst
mossen opname van zware metalen via 
boomschors een rol speelt. Aansluitend 
hierop is een begin gemaakt met een 
onderzoek naar de opname in algen en 
schimmels. 

Het onderzoek naar de processen die 
betrekking hebben op het transport en 
de verdeling van elementen in plante-
delen, werd voortgezet. De rol van de 
xyleemcelwanden en de invloed van 
aminozuren daarbij werd nagegaan. 
Daarbij werd tevens onderzocht in hoe
verre deze celwanden de ontsnapping 
uit het xyleem beïnvloeden. De opname 
van cadmium uit de grond door soja-
planten werd onderzocht in het kader 
van een studie naar de toepasbaarheid 
van dit gewas voor biologische bodem
zuivering. 

Het onderzoek naar zware metalen in 
veren van trekvogels is afgesloten. 
Inzicht is verkregen in de vaak ele
ment-specifieke opnamemechanismen, 
hetgeen van essentieel belang is voor 
juiste interpretatie van de gegevens 
bij het gebruik van deze veren als 
biologische indicator voor milieu
verontreiniging. 

Door meting van verstoorde Y~Y~ricn~ 
tingscorrelaties werd de binding 
van cadmium aan xyleemcelwanden be-
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studeerd. De methode maakt het moge
lijk via directe meting onderscheid 
te maken tussen cadmium dat gebonden 
is aan de celwand, en intracellulair 
aanwezig cadmium, hetgeen exacte bere
kening van evenwichtsconstanten moge
lijk maakt. 

De bouw van het nieuwe geautomatiseerde 
snelle-buizenpostsysteem vorderde ge
staag. Het gedeelte voor inbouw in de 
bestralingsbuis kwam gereed en de mon
sterwisselaar naderde zijn voltooiing. 
Er werd een programma ontworpen dat de 
voor analyse benodigde sequenties op
stelt met minimaal tijdverlies. 

De aflevering van de voor uitbreiding 
van de meetcapaciteit van biologisch 
materiaal bestelde 'well-type* Ge-
detector is met een half jaar vertraagd 
als gevolg van problemen tijdens de 
fabricage. Desondanks werden in het 
verslagjaar ruim 3300 monsters geanaly
seerd middels INAA. Hiervan werd een 
deel uitgevoerd door een tiental gasten 
van deelnemende instellingen, dat op 
het IRI zelfstandig het routine-INAA-
systeem gebruikt voor analyse van pre
paraten voor eigen onderzoek. 

A2. NUCLEAIRE BIOMEDISCHE STUDIES 

Bij de opname van koper door in-vitro 
gekweekte cellen bleek niet alleen de 
aanwezigheid van eiwit, maar ook de aard 
van het eiwit invloed te hebben. De mo
gelijkheid dat, voorafgaand aan opname 
in de cel, aan albumine gebonden metaal 
zich aan de celmembraan bindt, zal nader 
worden onderzocht. De incorporatie van 
6l*Cu in fibroblasten als methode om de 
ziekte van Menkes vast te stellen, zal 
in de toekomst door het IRI, als tweede 
centrum in Europa, worden uitgevoerd. 
Tot nu toe werden slechts de facilitei
ten van het IRI voor dit onderzoek be
schikbaar gesteld. 

Bij de opname van 65Zn in de hersenen 
van de rat bleken de aminozuren histi-
dine en glycine waarschijnlijk geen rol 
te spelen. Nadat eerst een opname van 
65Zn in de gehele hersenen bepaald was, 
zal nu de opname in de diverse subcellu-
laire partikeltjes als functie van de 
tijd worden nagegaan. 

Intraveneuze toediening van Zn aan 
patiënten leerde dat de totale 
lichaamsretentie van dit sZn niet 
alleen door de aard van de ziekte, 
maar ook door de eventuele operatie 
zelf wordt beïnvloed. Bij proef
dieren werd slechts een geringe accu
mulatie van zink in een wondgebied 
gevonden. Argumenten werden verkregen 
voor een directe excretie van zink in 
de darm, onafhankelijk van de pan
creas. 

Er werd een begin gemaakt met het 
zoeken naar een eenvoudige, bruikbare 
indicator voor zinkdeficientie bij 
kinderen. Als referentie zullen ge
gevens, verkregen uit bepaling van 
retentie van verrijkt 68Zn, dienen. 

Voor de diagnose en het vervolgen van 
de therapie van de ziekte van Wilson 
werd een aantal 6l*Cu-belastingtests 
uitgevoerd en werd het Cu-, Zn- en 
Fe-gehalte in leverbiopten bepaald. 
Speciaal de differentiatie tussen de 
ziekte van Wilson en andere leveraan
doeningen stond in de belangstelling. 

De interactie tussen het antitumor-
middel cisplatin en selenium, toege
diend als seleniet, werd onderzocht. 
De totale lichaamsretentie van sele
nium werd door cisplatin verhoogd, 
maar het omgekeerde trad niet op. De 
verandering in de intracellulaire 
verdeling van selenium tijdens deze 
interactie zal worden onderzocht met 
het doel het mechanisme van de inter
actie na te gaan. Bij cavia's werd 
een begin gemaakt met het zoeken naar 
bescherming door seleniet tegen ge
hoor schade, als bijverschijnsel van 
cisplatinbehandeling. 

Met destructieve neutronenactiverings-
analyse werden 14 spoorelementen be
paald in organen van dieren - honden, 
muizen en ratten - en patiënten, be
handeld met cisplatin of een analoog 
hiervan. Met name werd een accumulatie 
van selenium gevonden. 

De bijdrage aan certificatie van 
'Milk Powder A-ll' en 'Animal Muscle 
H-4' in het kader van een research 
contract met de IAEA werd afgerond. 
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A3. RAO 10ISOTOOPTOEPASSINGEN 

In deze groep wordt getracht om met be
hulp van radiotracertechnieken inzicht 
te verkrijgen in transportprocessen en 
grensvlakverschijnselen, die zich in 
vele systemen manifesteren. Zowel het 
fundamentele als het praktische onder
zoek is in de verslagperiode voortge
zet. 

Het betreft hier onderzoek aan aard-
alkalifluoriden, waarbij de inspanning 
vooral gericht was op interpretatie van 
experimenteel verkregen gegevens en 
rapportage. Het promotie-onderzoek aan 
CdS-suspensies werd gecontinueerd; 
vooral werd gewerkt aan oplosbaarheids-
bepalingen van CdS en aan de bereiding 
van deeltjes. Een onderzoek naar de in
corporatie van mangaan in calcietkris-
tallen werd gestart, waarin gebruik 
werd gemaakt van autoradiografie en 
activeringsanalyse. 

Het onderzoek naar de intradiffusie 
van cadmium in zeer verdunde waterige 
oplossingen - waarvoor een programma 
werd ontwikkeld voor de dataverwerking 
en de interpretatie van de metingen -
werd afgesloten, evenals het onderzoek 
naar de invloed van hydrodynamische 
omstandigheden op het ionentransport 
vanuit een ionenwisselaardeeltje naar 
de omringende oplossing. 

In het verslagjaar werden de metingen 
van verblijftijden van gassen in een 
fluïde-bed drukvuurhaard met behulp 
van tflAr beëindigd, waarna gewerkt 
werd aan de interpretatie van de re
sultaten. In beperkte mate is ingegaan 
op aanvragen vanuit de Technische 
Hogeschool Delft om samenwerking op 
het gebied van procestechnologische 
tracertoepassingen. 

Voorts werd een bijdrage geleverd aan 
het onderzoek naar de calciumhuishou-
ding bij vissen, dat elders wordt uit
gevoerd. 

Met betrekking tot de bereiding van 
radioactieve tracers werd aandacht be
steed aan de bereiding van 3^i-gemerkt 
silicaat, in de toekomst wellicht te 

gebruiken voor biologisch onderzoek, 
en van 5*Mn-naftenaat voor toepassing 
in een opstelling voor de - industriële 
- kristal!isatie van p-xyleen. 

B. STRALINGSCHEMIE 

Het onderzoek in de vakgroep Stralings-
chemie is enerzijds gericht op het op
lossen van fundamentele problemen van 
de interactie van hoog-energetische 
straling met materie, anderzijds wordt 
geprobeerd de ontwikkelde onderzoek
methoden en know-how toe te passen bij 
de bestudering van problemen waarbij 
het effect van hoog-energetische stra
ling niet op de voorgrond staat, of 
die zelfs los staan van de stralings-
chemie .-

Bij het onderzoek aan de ladingsschei
ding in vloeibare koolwaterstoffen 
onder invloed van hoog-energetische 
straling is belangrijke vooruitgang 
geboekt doordat het mogelijk is geble
ken de kinetiek van de recombinatie 
van groepjes van enkele ionenparen met 
een Monte-Carlo-methode te berekenen. 
Een belangrijk deel van de ionisatie. 
ten gevolge van snelle elektronen 
leidt tot groepen van meer dan één 
paar tegengesteld geladen ionen in el-
kaars veld - wellicht meer dan 50% -
zodat de theoretische beschrijving op 
basis van enkele ionenparen een be
perkte toepasbaarheid heeft. 

Door de meting van het verval van de 
fluorescentie van enkele vloeibare 
koolwaterstoffen met subnanoseconde 
tijdresolutie als functie van de tem
peratuur en in aanwezigheid van xenon, 
en door deze resultaten te vergelijken 
met de produktvorming bij vacuum-uv 
straling - door anderen gemeten - is 
het mogelijk gebleken meer inzicht te 
verkrijgen in de vervalprocessen van 
de aangeslagen toestanden die een rol 
spelen bij de produktvorming. Een ver-
valkanaal via intersystem crossing in 
enkele koolwaterstoffen is aangetoond. 

Bij het onderzoek aan de ladings
migratie in bevroren biopolymeer-
watermengsels is gebleken dat de la
dingsmigratie, zoals gevonden met 
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DNA en collageen, ook optreedt net een 
globulair eivit en met enige poly
saccharide!!. 

Het is gelukt om Faraday-rotatie van 
de elektronen in C02~gas te meten. 
Hieruit wordt informatie over de Hali-
beweeglijkheid verkregen. 

Het is mogelijk gebleken door middel 
van meting van de microgolfabsorptie 
de ladingsscheiding in kleine half
geleiderdes ltjes gesuspendeerd in a-
polaire vloeistoffen te bestuderen. 

In nauwe samenwerking met de vakgroep 
Organische Chemie van de Rijksuniver
siteit Leiden zijn de metingen aan 
door licht geïnduceerde intramolecu-
laire ladingsscheiding voortgezet. 
De ladingsscheiding is gemeten van 
de eerste aangeslagen toestand van de 
symmetrische molecuul 9,9*-bianthryl 
en van opgeloste stof-oplosmiddel-
ladingsoverdrachtcomplexen. Ook zijn 
dipoolmomentmetingen aan moleculen met 
donor- en acceptorgroepen uit elkaar 
gehouden door starre a-verbindingen, 
uitgevoerd in samenwerking met de vak
groep Organische Chemie van de Uni
versiteit van Amsterdam. Deze molecu
len ondergaan volledige elektron
overdracht van donor naar acceptor 
in de eerste aangeslagen toestand. 

Een opmerkelijk verschijnsel van een 
negatieve beweeglijkheid van therma-
liserende elektronen in edelgassen 
in een dc-veld, dat theoretisch voor
speld was, is experimenteel geveri
fieerd. 

Uit de analyse van de absorptie-
spectra van elektronadducten van 
enige uracil-bevattende polynucleo
tide^ gemeten met pulsradiolyse, 
blijkt dat er een opmerkelijke voor
keur bestaat voor de vorming van 
uracil- radicalen, 

C. STRALINGSFYSICA 

C U MOLECUULFVSICA 

Het onderzoek is voornamelijk gericht 
op toepassing van inelastische neutro
nenverstrooiing en neutronendiffractie 

bij onderzoek in de fysica en de fysi
sche chemie, met name bij studies van 
de dynamica en structuur van ongeor
dende systemen als vloeistoffen en 
verdichte gassen. De centrale onder
werpen van onderzoek zijn op dit moment 
vloeibare en verdichte edelgassen bij 
verschillende temperatuur en druk en 
moleculaire vloeistoffen en gassen. 
Hiernaast wordt enig onderzoek gedaan 
aan kristalvelden in vaste stoffen en 
aan transportcoifficienten van vloei
stoffen* 

Bij het vloeistofdynamica-onderzoek 
leidt de intensieve interactie tussen 
inelastische neutronenverstrooiings-
experimenten, theorie en computer
simulaties tot sterke wederzijdse 
stimulansen. De dataverwerkingsproce
dures voor inelastische neutronen-
spectra zijn nu volledig gestroomlijnd 
en getest en de dataverwerking ver
loopt vlot. 

Meetresultaten van de roterend-kristal-
spectrometer(RKS)-I aan 3sAr en Ne, en 
van de RKS-2 aan H2-gas zijn verwerkt. 
De 36Ar-resultaten bij 20 en 270 bar 
komen goed overeen met die van de 
vliegtijdspectrometer IN-4 in Grenoble 
en vertonen, in een beschrijving in 
uitgebreide hydrodynamische eigen
modes, ook een gebied van golflengten 
waar geluid zich niet voortplant. Bij 
850 bar is nu echter gevonden dat ge
luid zich blijft voortplanten. Dit on
verwachte, niet door de kinetische 
theorie voorspelde, resultaat is be
vestigd door computersimulaties. 

Ook voor neon is de beschrijving in 
drie eigenmodes mogelijk. Via het 
corresponderende-toestanden principe 
zijn argon en neon vergeleken. Of 
kleine verschillen te wijten zijn aan 
verschillen in potentiaal of aan 
quantumeffecten is nog niet duidelijk. 

De resultaten van H2-gas zijn niet 
verklaarbaar met een eenvoudig diffu-
siemodel maar blijken wel overeen te 
komen met berekeningen met de mode-
coupling theorie. Deze theorie blijkt 
ook de anomale geluidsdispersie voor 
kleine golfvectoren (grote golflengten) 
in argon goed te beschrijven. 
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Op basis van de Enskog-kinetische 
theorie zijn het gedrag van de warmte
en geluidsmodes en van hogere kine
tische nodes berekend als functie van 
dichtheid en golfvector. Uitbreiding 
van deze theorie voor harde bollen naar 
één voor systemen met andere poten
tialen wordt onderzocht. Berekeningen 
van de eigen-toestanden van de gelinea-
riseerde hydrodynamische vergelijkingen 
geven een frappante overeenkomst met 
de resultaten voor argon en neon, en 
de kinetische theorie. 

Om een beter inzicht te krijgen in de 
invloeden van dichtheid en potentiaal 
op de vloeistofdynamica, en om ge
bruikte benaderingen in de Enskog-
theorie te verifiëren, zijn uitgebrei
de computer-moleculaire-dynamica(CMD)-
simulaties uitgevoerd en geanalyseerd. 
De resultaten voor een harde-bollen 
systeem zijn goed in overeenstemming 
met de theorie, ook voor de geluids
dispersie, die afwijkt van die geme
ten in argon en neon. De laatste 
lijken meer op de CMD-resultaten voor 
Lennard-Jones-deeltjes. 

De diffractieresultaten voor vloeibaar 
en gasvormig krypton zijn volledig 
geanalyseerd. Bij vergelijking met het 
Modified Hyper Netted Chain model zijn 
aanwijzingen gevonden dat meerdeeltjes-
potentialen een belangrijke rol spelen 
bij de beschrijving van de structuur. 

Combinatie van modelberekeningen met 
experimentele verstrooiingsfuncties, 
verkregen uit neutronendiffractie-
metingen aan een zevental tetrachlo-
riden heeft geleid tot een serie 
intermoleculaire partiële chloor-
chloor radiale distributiefuncties. 
Met deze resultaten is duidelijk aan
getoond dat voor deze gelijksoortige 
moleculen geen sprake is van een ge
meenschappelijke vloeistofstructuur. 
Ook aan vloeibaar chloor zijn diffrac
tie-experimenten gedaan als aanvulling 
op dit werk. 

Neutronendiffractieresultaten van 
PBr3, C02 en CS2 zijn nader geanaly
seerd en vergeleken met modellen. 

In Van der Waals-achtige stoffen 

blijken de discontinuïteiten in warmte-
geleidings(X)- en warmtevereffenings-
coefficiënt(a) bij de vaste-stof/vloei-
stof overgang niet alleen met de dicht-
heidssprong te verklaren. De volume-
af hankelijkhe id van X en a is verschil
lend in vaste stof en vloeistof. 
Quantumeffecten in neon op X zijn be
studeerd. 

Met behulp van inelastische neutronen
verstrooiing zijn metingen gedaan aan 
PBr3, ErNi2, TmAl2 en TmNi2 voor de be
paling van kristalveldniveaus, ter on
dersteuning van onderzoek met raoss-
bauerspectrometrie. 

C2. NEUTRONENOEPOLARISATIE 

Gepolariseerde neutronen worden toege
past bij de studie van statische en 
dynamische magnetische domeinstructuren 
en van ferromagnetische fase-overgangen 
in magnetische materialen. 

Depolarisatieraetingen aan polykristal-
lijne ijzer- en nikkelringen bij tem
peraturen rondom de curie-temperatuur 
Tc hebben geleid tot een zeer nauwkeu
rige bepaling van de magnetisatie. Hier
uit zijn niet alleen de kritische ex
ponenten @ en Y bepaald, maar ook de 
correctietermen hierop, waarvoor voor
spellingen bekend zijn uit de renorma-
lisatietheorie. De temperatuur-afhanke-
lijkheid van de magnetische anisotropic 
is onderzocht zowel onder als boven Tc. 

Door variatie van trek- en drukspanning 
in het vlak van uni-axiale amorfe mag
neten Fe. „Ni. „P..B, is het gelukt twee 

,••9 ,'•0 m 6 „b 

types sluitdomemen te creëren met mag
netisatie loodrecht op, dan wel parallel 
aan, het aangebrachte magneetveld. 

Uit depolarisatiemetingen aan CoCr-films 
bleek de gemiddelde laagdikte waargeno
men door de neutronen slechts de helft 
van de werkelijke filmdikte te zijn, 
met domeingroottes in het vlak ongeveer 
20% van de effectieve laagdikte. Deze 
resultaten zijn verklaard met een 
'spike'-model en met computersimulaties. 

Installatie van nieuwe neutronenspiegels 
in de spiegelpolarimeter heeft geleid 
tot een intensiteitswinst van een factor 
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vier en een 50Z betere flipverhouding. 
Met onderzoek naar de reflectie-eigen
schappen van - sterk - gebogen per
fecte silicium-éënkristallen is voort
gezet. Reflectiviteiten tot 85Z zijn 
geaeten. 

C3. M5SSBAUERSPECTR0HETRIE 

Mossbauerspectrometrie wordt gebruikt 
voor onderzoek van magnetische en 
elektrische interacties in vaste stof
fen, en voor de karakterisering van 
katalysatoren. 

Een systematisch onderzoek is verricht 
naar, voor de chemische industrie be
langrijke, bimetallische katalysatoren 
op Si02-drager. Hierbij zijn Fe : M « 
1 : 1 en Fe : M = ! : 5 intermetal-
lische verbindingen gebruikt verrijkt 
in 57Fe en met N = Ru, Rh, Pd, Ir en 
Pt. 

Dit in-situ onderzoek gebeurt onder 
variatie van parameters als tempera
tuur, chemisorptie van CO of Hz, en 
oxydatie van het katalysatormateriaal 
waarmee de valentie van Fe, en de 
katalytische activiteit, veranderen. 
FeRu is ook bestudeerd op TiO.-drager 
met variërende Fe : Ru-verhouding, 
waarbij enkele opmerkelijke waarne
mingen werden gedaan aan dit in de 
Fischer-Tropsch synthese toegepaste 
materiaal. 

Fe op koolstofdrager-katalysatoren, 
die van interesse zijn voor ontzwave
ling van aardolie en vloeibare steen-
koolprodukten, zijn onderzocht. Ook 
hier wordt het onderzoek voortgezet 
met in-situ metingen, in dit geval 
onder H2S/H2~ atmosfeer. 

Het onderzoek aan intermetallische 
verbindineen is uitgevoerd met de 
isotopen ¥7Fe, 161Dy en 16,Tm. Voor 
amorfe legeringen van het type 
Mi-xFex (M * m e t a al °* metalloid) is 
een correlatie gevonden tussen het 
gemiddelde effectieve magneetveld en 
de vormingswarmte, Hieruit volgt dat 
het magnetisch gedrag wordt bepaald 
door de korte-afstandsorde in de 
amorfe legeringen. 

De Tm-verbindingen TmCus en Tm2Ni17 

zijn onderzocht. In de eerste treedt 
een roostervervorming op. Door bestra
ling in de HOR worden nu naast bron
nen voor * lDy— ook bronnen voor 
1,3Ir-spectrometrie gemaakt. Dy-metin-
gen zijn uitgevoerd aan Dy2Co17 *u 
Dy2FejtB die, evenals Tm2NiI7, rele
vant zijn voor het maken van goede 
permanente magneten. 

Voor de opstelling van Ir-spectro-
metrie, die met zowel gekoelde bron 
als gekoelde absorber (tot T « 4,2 K) 
werkt, is een aandrijfeenheid ont
wikkeld. Een begin kon worden gemaakt 
met metingen. 

C*. INSTRUMENTATIE EN SOFTWARE 

Deze werkeenheid ondersteunt de onder
zoekgroepen C1-C3 op de onderdelen 
elektronische en mechanische instru
mentatie en software. 

De test van de koude-neutronenbron in 
de roosterplaat is bevredigend ver
lopen voor wat betreft de elektroni
sche en mechanische apparatuur, soft
ware en gemeten winst in opbrengst 
van koude neutronen. Ten gevolge van 
onvoldoende afvoer van geproduceerd 
H2-gas kan de methaanloop echter 
slechts beperkte tijd gehandhaafd 
blijven. Verbeteringen worden nu voor
bereid. 

De produktie van de ontwikkelde meet-
geheugens is gestart, en applicatie
gedeelten zijn ontworpen en getest. 
Gecombineerde hard- en software acti
viteiten waren onder meer gericht op 
RKS-2, kristalpolarimeter en moss-
bauerspeerroraetrie. 

Voor het katalyse-onderzoek is een 
ultra-hoog-vacuum-opstelling opge
bouwd. 

D. REACTORFYSICA 

Het reactorfysisch onderzoek richt 
zich op twee thema's: enerzijds sta
tica, dynamica en ruis van kernreac
toren, anderzijds stralingsschade in 
materialen. 
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Algemene doelstellint van het eerstge
noemde onderzoekthema is de vaststel
ling van de fysische kenmerken van 
kernreactoren, met nadruk op de analy
se van fluctuatieverschijnselen voor 
de bepaling van dynamisch gedrag, 
identificatie van ruisbronnen en ont
wikkeling van methoden voor vroeg
tijdige detectie van ongewenste ver
schijnselen. 

Het onderzoek dat onder het tweede 
thema valt, is gericht op kennis van 
de fundamentele aspecten van door 
straling geïnduceerde defecten in 
vaste stoffen, met tot nu toe de na
druk op metalen. Het is in het bijzon
der gericht op het verkrijgen van 
kwantitatieve gegevens betreffende de 
eigenschappen van primaire defecten 
- vacatures, interstitiêlen, vreemde 
atomen - , hun wederzijdse interactie 
met reeds aanwezige structuren - bij 
voorbeeld dislocaties - en onzuiver-
heden, alsmede hun rol bij processen 
als holte- en bellenvorming. 

Dl. REACTORRUISONDERZOEK 

Het onderzoekprogramma op het gebied 
van reactorruis is in hoofdzaak ge
richt op kookdetectie en op proces
analyse in een kerncentrale met kokend-
waterreactor. 

Voor het kookdetectieproject zijn drie 
kringlopen in bedrijf gesteld, die elk 
een model bevatten van een NTR-type 
splijtstofelement met platengeometrie. 
Deze ensembles bevatten geen splijt
baar materiaal, maar worden elektrisch 
verhit, waarbij de vermogensdichtheid-
verdeling vergelijkbaar is met die in 
een echte reactor» Iedere kringloop 
heeft een eigen regelsysteem voor de 
instelling van koeldebiet, vermogen, 
inlaattemperatuur en stroomrichting. 

Een der kringlopen is opgesteld tegen 
de kern van de HOR en wordt aangeduid 
met 'in-core* opstelling. De twee ande
re kringlopen worden onafhankelijk van 
de reactor bedreven en worden gebruikt 
voor voorbereiding van 'in-core* ex
perimenten, en het controleren van de 
procescondities bij deze experimenten 
met behulp van meetmethoden die 'in-

core* niet kunnen worden toegepast, 
bij voorbeeld lichttransmissie- en y-
transmissiemetingen; anderzijds kunnen 
neutronen- en y-ruisaetingen alleen 
'in-core' worden uitgevoerd. Als ge
meenschappelijke detectortypen zijn in 
alle kringlopen thermokoppels aange
bracht, zowel in de koelmiddelstroom 
als in de gesimuleerde splijtstof
platen. 

Gedurende het verslagjaar werd onder
zoek gedaan naar de informatie die kan 
worden verkregen van de fluctuaties 
in de signalen van de thermokoppels. 
Aangetoond v -d dat met koppels buiten 
de koelmidde' room toch de stroom
snelheid kan wo. 'en gemeten; dit werd 
theoretisch onderbouwd met een model 
voor de penetratie van temperatuur-
fluctuaties van het koelmiddel in de 
'splijtstof'-platen. In het geval dat 
in twee aangrenzende koelkanalen snel
heidsverschillen optreden, vertoont 
het faseverschil tussen twee thermo
koppel signalen een gecompliceerd ge
drag, hetgeen kon worden verklaard met 
een stochastisch model. 

Bepaling van bellenfracties met een 
methode berustend op Y~densitometrie 
werd gerealiseerd en de uitbreiding 
van deze methode tot de meting van 
bellenfracLiefluctuaties werd ter hand 
genomen. 

Met de 'in-core' kringloop werden in
leidende metingen gedaan aan de detec
tie van koken en stromingsinstabili-
teiten met behulp van neutronendetec-
toren. 

In de kokendwaterreactor te Dodewaard 
werden metingen aan de twee-fasen-
stroming gedaan met neutimen- en Y~ 
detectoren van eigen ontwerp. De snel
heden afgeleid uit de y-raetingen zijn 
aanzienlijk hoger dan die welke uit de 
neutronenmetingen volgen, in het bij
zonder in het bovendeel van de reactor
kern. Door reeds eerder ontwikkelde 
theorieën betreffende detectorrespon
sie uit te breiden naar het geval van 
Y-detectoren, werd aangetoond dat het 
'gezichtsveld' van laatstgenoemd type 
detectoren groter is dan dat van neu-
tronendetectoren. Thermohydraulische 
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analyses wijzen op een vrij sterk ra-
dieel snelheidsprofiel in splijtstof
elementen van kokendwaterreactoren, 
hetgeen de waargenomen verschillen kan 
verklaren. 

Als onderdeel van een experimenteel 
programma voor het vaststellen van de 
stabiliteitsmarges van een reactor, 
werden uitgebreide metingen gedaan 
met ruismethoden, deterministische 
verstoringen - bij voorbeeld regel-
staafbewegingen - en drukvariaties. 
Ter ondersteuning van de ontwikkeling 
van detectoren van het collectrontype 
voor 'in-core' gebruik werden de ge
voeligheid, stabiliteit en spectrale 
responsie van deze detectoren gemeten; 
hierbij werd onder meer gebruik ge
maakt van een sterke Co-bron en 
de 3 MeV Van de Graaff elektronen
versneller van het instituut. 

De reactorfysische groep nam deel aan 
een internationale vergelijking van 
ruisanalysemethoden ter gelegenheid 
van de vierde 'Specialists' Meeting 
on Reactor Noise'. 

Het computercodepakket werd onder 
meer gebruikt voor berekeningen aan 
de HOR, een IAEA-'bench mark' voor 
onderzoekreactoren en voor neutronen-
dosimetrieberekeningen voor in-vivo 
cadmiumbepaling in menselijke nieren. 

D2. STRALiNGSSCHADE IN MATERIALEN 

Gedurende het verslagjaar werd het 
onderzoek van de interactie van vaca
tures en interstitiëlen met geïm
planteerde onzuiverheden in wolfraam 
afgesloten. Thermische Helium Desorp-
tie Spectrometrie (THDS) werd toege
past om de interactie van een reeks 
atoomsoorten - Ag, Cu, Mn, Cr, Al en 
In - met vacatures en interstitiëlen 
te bestuderen. Zelfclustering van ge-
implanteerde atomen bleek alleen bij 
zilver op te treden. 

THDS-metingen aan goud toonden sub-
stitutionele diffusie van helium aan; 
dit mechanisme werd nooit eerder bij 
andere metalen aangetroffen, waar sub-
stitutioneel helium bij verhitting 
eerst naar een interstitiële positie 

blijkt te springen, waarna het snel 
via interstitiële diffusie het metaal
kristal verlaat. THDS-metingen bij 
lage temperaturen vanaf ca. 80 K geven 
sterke indicaties voor een vrij hoge 
activeringsenergie van 0,7 eV in 
goud, vergeleken met ca. 0,3 eV voor 
andere metalen. Een speciale cryostaat-
opstelling voor THDS-metingen in een 
gebied van 5 K tot meer dan 1000 K 
met een verhittingstempo van ongeveer 
20 K/s is gereedgekomen. 

Transmissie-elektronenmicroscopie werd 
toegepast op goud en molybdeen. In 
goud werd gevonden dat door injectie 
van helium met lage energie vlak onder 
het oppervlak belletjes worden gevormd, 
hetgeen consistent is met de lage 
heliummobiliteit die met THDS is ge
meten. In molybdeen werd gevonden dat 
submicroscopische heliumbelletjes met 
ca. 20 heliumatomen optreden als kie
men voor interstitiëlenclusters, 

Positronannihilatiemetingen werden 
toegepast om de interactie van water
stof met vacatures en vacatureclusters 
te bestuderen. De levensduur van posi
tronen in vacatureclusters blijkt af 
te nemen wanneer deze clusters worden 
gevuld met waterstof. Een nieuwe op
stelling werd gebouwd voor positronen-
metingen bij hoge temperaturen; hier
bij hoeven de preparaten voor het her-
stelgloeien niet te worden verwijderd 
uit de apparatuur, die gebruikt wordt 
voor de meting van doppler-verbreding 
en levensduren. 

Met de bouw van een Variabele Energie 
Positronenbundel (VEP), gebaseerd op 
gebruik van een 150 mCi Co-bron, 
werd voortgang gemaakt. 

Het experimentele werk werd onder
steund door computersimulatiestudies. 
Twee nieuwe computerprogramma's werden 
ontwikkeld; het ene is van het Monte-
Carlo type en simuleert de ontwikke
ling van defectstructuren gedurende 
implantatie en decoratie - bij voor
beeld met helium of waterstof - van 
defecten; met het andere programma is 
het mogelijk de plaatsafhankelijke 
vangst van positronen in defecten te 
berekenen. 
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E. STRALINGSHYGIËNE EN 
DOSIMETRIC 

Het stralingshygiënisch onderzoek, 
waarvoor slechts zeer beperkte perso
nele en financiële middelen ter be
schikking staan, moet gezien worden in 
nauwe samenhang met de praktijk van 
de stralingshygiëne. Hier neemt de 
thermoluminescentie(TL)-dosimetrie ten 
behoeve van de vaststelling van gamma-
doses een belangrijke plaats in. Er 
is echter ook behoefte aan toepas
singsmogelijkheden van TL-materialen 
in de neutronendosimetrie. Het doel 
van het onderzoek is na te gaan of 
door analyse van de zogenaamde gloei-
curve van TL-dosimeters die in ge
mengde velden zijn bestraald, de gam

ma- en de neutronendosis afzonderlijk 
kunnen worden bepaald. De commercieel 
verkrijgbare TLD-uitleesapparatuur 
voldoet echter niet aan de eisen die 
voor gloeicurve-analyse moeten worden 
gesteld. 

De aanwezige TLD-'reader' is zodanig 
gemodificeerd, dat voor de registra
tie van gloeicurves de gevoeligheid, 
reproduceerbaarheid en het oplossend 
vermogen aanzienlijk zijn verbeterd. 
Diverse meetprogramma^ kunnen vol
ledig automatisch worden uitgevoerd, 
dankzij de zelf ontworpen besturings-
en gegevensverwerkende apparatuur en 
software. Uit langdurige testmetingen 
met deze opstelling blijkt een grote 
stabiliteit en betrouwbaarheid. 
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B. STRALING5CHEMIE 

- Karakteriseren van halfgeleider
katalysatoren door middel van TRMC: 

In I984 is de TRMC(Time Resolved Micro
wave Conductivity)-techniek toegepast 
voor het bestuderen van de eigenschap
pen van kleine halfgeleiderdeeltjes, 
zoals poedervormig Ti02 en CdS. Door 
de microgolfgeleidingssignalen in 
droge poeders of in deeltjes in sus
pensie te meten na bestraling met nano
seconde pulsen van respectievelijk hoog-
energetische straling of uv-licht, kan 
fundamentele informatie over het dyna
mische gedrag van de ladingsdragers -
elektronen en gaten - worden verkregen. 

Het is gebleken dat in fuitrapure' 
poeders van dezelfde stof maar van 
verschillende fabrikanten, de TRMC-
signalen zeer sterk kunnen verschillen, 
zowel in grootte als in levensduur. 
Extreem grote verschillen zijn bij 
voorbeeld waargenomen tussen de CdS-
poeders van Fluka ('99.999%') en 

Johnson Matthey ('99.998%'); de sig-
naalhoogten verschillen een factor 
300 en de vervaltijden meer dan een 
factor 1000. Deze poeders vertonen ook 
een erg groot verschil in activiteit 
voor fotokatalytische vorming van H2 

uit waterige oplossingen. 

Een fundamentele verklaring voor deze 
erg grote verschillen is er nog niet. 
Echter op grond van de tot nu toe ver
kregen resultaten lijkt de TRMC-5ech-

- niek op empirische gronden uitermate 
geschikt voor het karakteriseren en 
controleren van poedervormige half
geleidermaterialen (zie ook blz. 42), 

i 

' D. REACTORFYSICA 

Een met vloeibaar helium gekoelde cryo-
staatopstelling werd geconstrueerd 
waarin preparaten kunnen worden afge
koeld tot 5 K en vervolgens met een 
verhittingstempo van ca. 20 K/s naar 
temperaturen boven 1000 K kunnen worden 
gebracht (zie ook blz. 65). 
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Hoogleraren : dr.zr. J.J.M, de Goetj 
vacature 

Secre t a re s se : rmJ. C.M.M. Overdevest 

Het onderzoek van de vakgroep Radioche
mie i s in d i t ve r s l ag j aa r ui tgevoerd in 
overeenstemming met het werk- en ontwik
ke l ingsp lan . De in het vor ig ve r s l ag j aa r 
gemelde he ro rgan i sa t i e van de vakgroep 
in d r i e gespec ia l i see rde onderzoekgroe
pen, t .w. S t ra l ingsmet ing en Dataver
werking, Nucleaire Biomedische Studies 
en Radioisotooptoepassingen, i s nu v o l 
too id , waarbij bovendien een he rve rde 
l i n g van personeel en ruimtes naa r b e 
hoefte van deze groepen t o t s tand kwam. 
De wervingsprocedure voor de ve rvu l l i ng 
van de hoogleraarsvacature werd a fge 
rond. 

Ook in d i t ve r s l ag j aa r bleek dat het 
onderzoek van de vakgroep goed aan
s l u i t b i j de a c t i v i t e i t e n en i n t e r e s s e 
gebieden van deelnemende en andere -
b innen- en bu i ten landse - i n s t e l l i n g e n 
en de overheid . Een be langr i jk deel van 
de werkzaamheden wordt dan ook gevormd • 
door onderzoek in en adviserende hulp 
b i j samenwerkingsverbanden, soms in 
dienstver lenende z in . 

In he t afgelopen ve r s l ag j aa r i s boven
dien vanui t enkele deelnemende i n s t e l 
l ingen een dringend verzoek gekomen om 
advies en b l i jvende samenwerking b i j de 
toepassing van r a d i o t r a c e r s in p r o c e s -
technologisch onderzoek. Met het h u i 
dige onderzoekprogramma en het daarvoor 
benodigde personeel kan onvoldoende met 
de gewenste aandacht aan die verzoeken 
worden tegemoet gekomen. Het belang van 
de gevraagde samenwerking en he t daa r 
u i t voortvloeiende onderzoek voor vak
groep en IRI wordt evenwel onderkend. 

R A D I O C H E M I E 

e s s e n t i e e l , t e meer daar r a d i o n u c l i -
den met ko r t e hal fwaardet i jden een 
groeiende b e l a n g s t e l l i n g hebben. 

In toenemende mate wordt door de IAEA 
(Wenen, Oostenr i jk) een beroep gedaan 
op de vakgroep om haar kennis t e r b e 
schikking t e s t e l l e n voor t r a i n i n g 
van IAEA-fellows. De volgende gasten 
bezochten het i n s t i t u u t en maakten 
kennis met het IRI-systeem voor INAA: 
d r . B. Minceva, I n s t i t u t e for Nuclear 
Research, Skopje, Joegoslavië (4 weken), 
d r . C. Gavroski , I n s t i t u t e for Nuclear 
Research, Skopje, Joegoslavië (2 weken) 
en d r . N. Gras, Chilean Nuclear 
Commission, Sant iago , Ch i l i (1 dag) . 

Daarnaast werden door groepen s t u 
denten geologie en mijnbouw van de 
Technische Hogeschool Delft en de 
R i j k s u n i v e r s i t e i t U t r ech t , s tudenten 
van de a fde l ing de r Technische Natuur
kunde van de Technische Hogeschool 
Delft in het kader van he t zgn. Eers te 
Vri je Onderzoek, en een groep s tuden
ten van he t I n t e r n a t i o n a l Training 
Center te Delft bezoeken gebracht aan 
he t IRI om kennis t e nemen van de mo
geli jkheden van INAA voor hun vakge
b i e d . 

Gas tvr i jhe id werd ver leend aan een 
aanta l s t a g i a i r s van de Chr, MTS 
Chr i s t i aan Huygens te Rotterdam en 
he t Van Leeuwenhoek I n s t i t u u t t e 
Del f t . 

Door 12 medewerkers van de vakgroep 
werden 15 n a t i o n a l e en i n t e r n a t i o n a l e 
bijeenkomsten en i n s t e l l i n g e n bezocht , 
waarbij 19 voordrachten werden gehou
den. Verder werden bezoeken afgelegd 
in Aberdeen, UK, door d r . C.J.A. van 
den Hamer, en in Trondheim, Noorwegen, 
door d r . i r . M. de Bruin in he t kader 
van i n t e r n a t i o n a l e samenwerkingsver
banden . 

Medewerkers van de vakgroep hadden 
z i t t i n g in de volgende o r g a n i s a t i e s : 
European Socie ty of Nuclear Methods in 
Agr icul ture ( d r . i r . M. de Bruin) , Raad 
M u l t i d i s c i p l i n a i r Energie Centrum, 
Technische Hogeschool Delft ( d r . i r . 
M, de B r u i n ) , Centrum voor Technische 
Milieukunde, Technische Hogeschool 

De p i j l e r s van het onderzoek van de 
vakgroep b l i jven de techniek van neu-
t ronenact iver ingsanalyse - omvattende 
de n i e t - d e s t r u c t i e v e of instrumentele 
neut ronenact iver ingsanalyse (INAA) en 
de des t ruc t i eve of radiochemische neu
t ronenact iver ingsanalyse (DNAA) - en 
de rad io t race r t echn ieken . Voor beide 
vormen van toepass ing van rad ioac t ieve 
methoden i s de Hoger Onderwijs Reactor 
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Delft ( i r . P. Bode), Kamer van Koop
handel en Fabrieken voor Delft e . o . , 
advisering Milieuaangelegenheden ( i r . 
P. Bode), Commissie Haaranalyse van 
de Gezondheidsraad (dr. C.J.A. van 
den Hamer, p r o f . d r . i r . J.J.M, de 
Goeij, v o o r z i t t e r ) , Sect ie Radio- en 
Stralenchemie van de KNCV (d ip l . ing . 
Z. Kolar, s e c r e t a r i s ) , Kontaktgroep 
Kristalgroei Nederland van de KNVC 
en de NNV (dr. J.J.M. Binsma, s e c r e 
tar i s ) . 

A l . STRALINGSMETING EN DATAVERWERKING 

ir. P. Bode 
dr. ir. M. de Bruin 
TM.drs* A. Demon 
mu.drs. A.A. Goede 
•ir. P. J. M. Korthoven 
mj.drs. A. Ltffsgaard-Falch 
S.S. Then 
rmo. L.M. Van Westing 
drs. H.Th. Wolterbeek 
M. van Wijk 
J. Wüst 
H.W. van Zeijl 

Ook in 1984 richtte het onderzoek zich 
in sterke mate op het gedrag van zware 
metalen in de biosfeer, met als accen
ten het transport door de lucht en de 
opname in planten. Daarnaast blijft 
ook het IRI-systeem voor instrumentele 
activeringsanalyse (INAA) aandacht 
vragen. Dit systeem speelt een be
langrijke rol, zowel in het eigen 
onderzoek als in de onderzoekprojec
ten van een aanmerkelijk aantal 
medewerkers van deelnemende instel
lingen. De aspecten van analytische 
kwaliteitscontrole bij toepassing 
van neutronenactiveringsanalyse 
werden in een tweetal artikelen 
CA 9, A 10] uitvoerig behandeld. 

Verrassend is dat in het onderzoek 
aan korstmossen, aan planten en het 
richtingscorrelatieonderzoek steeds 
duidelijker een gemeenschappelijke 
noemer zichtbaar wordt, te weten de 
binding van zware metalen aan de cel-
wand. De contacten vanuit het ministe
rie van VR0M met betrekking tot het 
onderzoek aan zware metalen bleken 
vruchtbaar, mede omdat daardoor dik
wijls vroegtijdig additionele infor

matie voor het onderzoek beschikbaar 
was. 

Al.l. Spoorelementen in de biosfeer 

- Spoorelementen in lucht: 
Het onderzoek naar herkomst en ver
spreiding van spoorelementen via de 
lucht spitste zich in het verslagjaar 
toe op een onderzoek met behulp van 
korstmossen naar de verspreiding van 
cadmium en zink in de Brabantse 
Kempen. Voor de twee genoemde elemen
ten bevestigen de resultaten van dit 
onderzoek de bestaande vermoedens over 
het verspreidingspatroon. Daarnaast 
werden zowel voor Cd en Zn alsook voor 
andere elementen, zoals Mo en W, nieuwe 
gebieden gevonden waar deze elementen 
vermoedelijk in relatief hoge concen
traties in de atmosfeer voorkomen. Dit 
onderzoek, dat financieel gesteund 
wordt door het ministerie van VROM en 
het Landbouwschap, is uitgevoerd door 
de studenten R. van Assema en C. de 
Roos van de subfaculteit Biologie van 
van de Katholieke Universiteit 
Nijmegen. 

In het betreffende gebied werd ook 
door directe monstername via lucht-
filters onderzoek uitgevoerd aan zware 
metalen in de atmosfeer. Daarbij werd 
met name onderzocht of, door correla
tie van concentratiegegevens met ge
gevens over windrichting en -snelheid, 
conclusies getrokken kunnen worden 
over de herkomst van de verontreini
ging. 

De resultaten van een eerder onderzoek 
met korstmossen dat zich over geheel 
Nederland uitstrekte, werden gepubli
ceerd CA 1, A 2], Daarbij werd met 
name aandacht geschonken aan de re
sultaten uie verkregen werden door 
interpretatie van de gegevens door 
middel van factoranalysetechnieken. 

Naast toegepast onderzoek met behulp 
van korstmossen wordt ook onderzoek 
uitgevoerd aan de korstmossen zelf, 
en hun gedrag als biologische accumu
lator van zware metalen. 
Door E. Hackenitz van de subfaculteit 
Biologie van de Rijksuniversiteit 
Utrecht is onderzoek uitgevoerd naar 
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eventuele opname van zware metalen 
door korstmossen vanuit he t s u b s t r a a t , 
c .q . boomschors. Hierbi j bleek dat 
20'n opname voor versch i l l ende e l e 
menten n i e t a p r i o r i u i t g e s l o t e n mag 
worden geacht , en voor Cd en Zn ze l f s 
waarsch i jn l i jk i s . Goede informatie 
over deze s u b s t r a a t - i n t e r a c t i e s i s 
u i t e r aa rd van groot belang voor de 
cor rec te i n t e r p r e t a t i e van korstmos-
ge ge ven s . 

Een b e t e r i nz i ch t in het gedrag van 
korstmossen ten opzichte van zware 
metalen i s ook het doel van het onder
zoek aan opname van spoorelementen 
in algen en schimmels (de twee com
ponenten van korstmos) , da t onlangs 
i s g e s t a r t door twee summer v i s i t o r s , 
mw.drs. A. L^fsgaard-Falch (Trondheim, 
Noorwegen) en mw.drs. A. Demon. 

- Spoorelementen in p lanten (worte l , 
s t enge l , b l a d ) : 

In 1984 werd het onderzoek naar de 
processen die een ro l spelen b i j he t 
t r anspor t en de verdel ing van e l e 
menten in versch i l l ende plantorganen 
voor tgeze t . De speci f ieke rol van de 
celwanden van he t xyleem in het op
waartse t r anspo r t en o.m. de invloed 
van aminozuren daarop, werd nader 
onderzocht . Dit werd uitgevoerd door 
middel van opname-experimenten met 
plantedeelsystemen en door middel 
van adsorpt ie-experimenten met ge-
i so l ee rd celwandmateriaal . Verder 
werd onderzocht of de xyleemcelwanden 
onder a l l e omstandigheden het s n e l -
he ids l imi te rende oppervlak vormden 
in ontsnappingsprocessen u i t he t 
xyleem. Aan d i t onderzoek werd meege
werkt door de studenten M. van 
Gerrevink en B. Oranje van de sub
f a c u l t e i t Biologie van de Ri jksuniver
s i t e i t Ut rech t . 

Met de Vereniging voor Ecologische 
Leef- en Teeltwijzen u i t de Kempen 
(VELT) wordt onderzocht in welke raate 
Cd u i t de bodem opgenomen wordt in ge
wassen, met name in so jap lan ten . Dit 
onderzoek geeft de VELT informatie 
over de mogelijkheden om door een 
j u i s t e keuze van gewassen langs b i o 
logische weg de grond te zuiveren. 
Door de IRl-bi jdrage aan he t onderzoek, 

da t a a n s l u i t op het eigen labora tor ium
onderzoek aan opname en t ranspor t van 
zware metalen in p l an t en , komen waarde
v o l l e gegevens beschikbaar . 

- Vogels a l s monitor voor he t aqua-
t i s che m i l i e u : 

Het onderzoek aan zware metalen in 
veren van t rekvogels t i j dens hun v e r 
b l i j f in de Waddenzee werd afgerond 
[A 5 , A 6 ] . Uit d i t onderzoek bleek 
dat voor ve r sch i l l ende elementen s t e r k 
ve r sch i l l ende opname-mechanismen een 
ro l spe len . Het meest opvallend i s he t 
gedrag van Se, dat waarsch i jn l i jk na 
opname v ia he t voedsel u i tgescheiden 
wordt door de s t u i t k l i e r , waarna he t 
door de vogel zelf t i j de ns de v e r 
zorging van het verenpakket over de 
veren u i t ge s t r eken wordt. Kennis van 
deze opname-mechanismen i s e s s e n t i e e l 
wanneer men veren wil gebruiken a l s 
i n d i c a t o r voor de e f f ec t i eve b e l a s t i n g 
van vogels met zware metalen. 

Ter completering van d i t onderzoek 
wordt ook een s tud i e gemaakt van de 
vogels t i j dens hun v e r b l i j f in de 
broedgebieden. Dit deel van he t onder
zoek vindt p l a a t s in samenwerking met 
prof. E. Ste innes (Un ive r s i t e i t van 
Trondheim, Noorwegen) en wordt gedee l 
t e l i j k gef inancierd door de NAVO. Een 
tocht naar Noors Lapland voor het v e r 
zamelen van mater iaa l werd s l e c h t s een 
g e d e e l t e l i j k succes door de zeer 
s l e c h t e weersomstandigheden. 

- Y~Y~richt ingscorrelat iemetingen: 
In 1984 kwamen de d e f i n i t i e v e meet- en 
verwerkingsprogramma's voor de Y~Y~ 
r i c h t i n g s c o r r e l a t i e - o p s t e l l i n g gereed. 
Het onderzoek naar de b indings toes tand 
van Cd in p lan ten door middel van me
t ing van Y~Y~richt ingscorre la t ies was 
in h e t ve r s l ag j aa r succesvol . De b i n 
ding van Cd aan de wanden van de xy-
leetnvaten, die op grond van k ine t i sche 
experimenten was voorspeld, kon d i r e c t 
worden waargenomen. Ook metingen aan 
Cd in aanwezigheid van aminozuren b e 
vest igden de r e s u l t a t e n van metingen 
van de t r a n s p o r t k i n e t i e k . 

Voorts maakten de r i c h t i n g s c o r r e l a t i e -
metingen he t mogelijk onderscheid te 
maken tussen aan de celwand gebonden 
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Cd en het in de intercellulaire ruimte 
in oplossing aanwezige Cd. Hierdoor 
konden exacte berekeningen van de even-
wichtsconstante van verschillende rele
vante reacties worden uitgevoerd. 

- Spooreleraenten in mosselen: 
Poor mw.dr. L. Kinova (IAEA, Wenen, 
Oostenrijk; Instituut voor Nucleaire 
Wetenschappen, Sofia, Bulgarije) is 
een onderzoek uitgevoerd naar gehalten 
van zware metalen in mosselen langs de 
Nederlandse kust, afhankelijk van 
plaats en jaargetijde. Het is echter 
moeilijk tot een éénduidige interpre
tatie van de waarnemingen te komen. 
Daarnaast werden analyses uitgevoerd 
aan mosselen belast met individuele 
elementen of combinaties van ele
menten in bij voorbeeld vliegasex
tracten (subfaculteit Biologie, Rijks
universiteit Utrecht; Nederlands In
stituut voor Onderzoek der Zee, Texel). 

Al.2. Instrumentele neutronenactive-
rïngsanatyse 

- Ontwikkeling snelle buizenpost en 
opbouw 'well-type' detector: 

De bouw van de nieuwe geautomatiseer
de snelle buizenpost, nodig voor 
metingen aan radionucliden met een 
zeer korte halveringstijd, vordert 
gestaag. De onderdelen voor inbouw 
in een der radiële bestralingsbui-
zen van het uit koolstofvezel be
staande eindpunt zijn gereed, even
als de afschermingsmaterialen voor 
de bestralingsbuis. Het mechanische 
systeem met o.m. de monsterwisselaar 
nadert zijn voltooiing en ook de be-
sturingselektronica is al voor een 
deel gereed. Tevens werd de benodigde 
programmatuur ontworpen. Deze pro
grammatuur construeert, afhankelijk 
van de wensen van de gebruikers, een 
commandosequentie die vervolgens door 
een microprocessor (Apple H E ) moet 
worden uitgevoerd. 

De in het voorjaar van 1984 bestelde 
'well-type' Ge(Li)-detector had moeten 
zorgen voor de benodigde extra meet-
capaciteit, met name van biologisch 
materiaal. De levering van de detector 
is echter door problemen bij de fabri
cage omstreeks een half jaar vertraagd. 

- Assistentie gasten en samenwerking 
bij gebruik INAA: 

Ook in 1984 mocht het gebruik van INAA 
bij het IRI 2ich in een aanmerkelijke 
belangstelling verheugen. Hiervan kwam 
een groot deel voor rekening van een 
tiental gasten dat zelf bij het IRI de 
in het kader van hun onderzoek noodza
kelijke analyses uitvoerde. Beschik
bare apparatuur en ook het nog niet 
operationeel zijn van een opvangstation 
voor hoog-actieve rabbits waren de li
miterende factoren voor het gebruik van 
INAA. 

In het verslagjaar werden, als onder
deel van eigen onderzoek of door 
gasten, ruim 3300 preparaten geanaly
seerd via INAA. Hiervoor vonden ruim 
200 bestralingen in BP-3 en ruim 2000 
bestralingen in de snelle buizenpost 
plaats. Daarnaast werden in BP-3 ruim 
500 bestralingen uitgevoerd voor het 
maken van radio-isotopen*, met name 
lllmCd ten behoeve van het richtings
correlatieonderzoek. 

Analyses voor een scala aan geologische 
en mineralogische onderzoeken werden 
uitgevoerd door drs. J.Th. Klaver, drs. 
J.H. Baker en drs. Th, van Meerten 
(Geologisch Instituut, Amsterdam) en 
door W.J.H. Eussen (Instituut voor 
Aardwetenschappen, Rijksuniversiteit 
Utrecht). Dit werk leidde ook in 1984 
tot diverse publikaties**. 

In samenwerking met dr. R. Kühnel van 
de afdeling der Mijnbouwkunde, Tech
nische Hogeschool Delft, en dr. B. 
Andreasson, Technische Hogeschool 

* * 

Bronnenproduktie: F.I.M. van Ginkel - Thermal and photochemical nucleophilic 
substi tut ion reactions of I-aryl bromides. Thesis, RU Leiden, 1984 
R.W. Bussink - Geochemistry of the Panasqueira t ngsten-tin deposit in 
Portugal. Thesis, RU Utrecht, 1984 
M.J. van Bergen - Magmas and inclusions of Monte Amiato volcano, Tuscany, 
Italy. Thesis, RU Utrecht, 1984 
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Lulea, Zweden, is een onderzoek uitge
voerd aan de verblijftijd van ijzer
erts in een ertsmolen met chroniet als 
activeerbare tracer. De resultaten van 
deze experimenten worden momenteel ge
ëvalueerd. Duidelijk is al dat de ver-
blij f tijdspreiding aanzienlijk korter 
is dan verwacht. 

In 1984 werden nog enkele tientallen 
analyses uitgevoerd aan zuiverings
slib (ir. A.M. van Breemen, afdeling 
der Civiele Techniek, Technische 
Hogeschool Delft/KIWA). Het slib uit 
de verschillende installaties is 
door het voorgaande onderzoek nu 
zo goed bekend dat nog maar in 
enkele gevallen aanvullende analyses 
nodig (zullen) zijn. 

In nagels, bloedcellen en serum werd 
Se bepaald in een onderzoek naar 
mogelijke relaties tussen enkele 
vormen van kanker en de hoeveelheid 
Se in het dieet (dr. P. van Noord, 
Stichting Preventicon, Utrecht). 
Dit onderzoek vindt plaats ter 
voorbereiding van een grootschalig 
onderzoek dat in de loop van 1986 van 
start moet gaan. 

Door ir. T.T. Tjioe van de afdeling 

der Scheikundige Technologie, Tech
nische Hogeschool Delft, werden aan 
het eind van het jaar de eerste analy
ses uitgevoerd ten behoeve van een 
onderzoek naar een nieuw fosforzuur-
proces, gericht op het verkrijgen van 
schoon gips en fosforzuur. Voor diver
se onderzoekers van universiteiten 
werden kleine aantallen monsters ge
analyseerd, waaronder katalysatoren, 
DNA, steenkool, ionenwisselaars etc. 

Al.3. Speciale projecten 

Ter voorbereiding van een definitieve 
beslissing van het ministerie van VROM 
over de opbouw van een faciliteit voor 
in-vivo activeringsanalyse van Cd 
vindt een door het betreffende ministe
rie gefinancierde evaluatie plaats van 
de met deze techniek gepaard gaande 
stralingsdoses. Deze evaluatie, zowel 
gebaseerd op literatuuronderzoek als op 
neutronentransportberekeningen, wordt 
uitgevoerd door dr. A.J.J. Bos (Stra-
lingsbeschermingsdienst, IRI) en dr.ir. 
J.E. Hoogenboom (vakgroep Reactorfysi-
ca IRI/THD). Verwacht wordt dat, wan
neer de resultaten van deze evaluatie 
omstreeks mei 1985 beschikbaar komen, 
spoedig een definitieve beslissing over 
het totale project zal worden genomen. 

(vervolg) 

Tli. Edelman - Achtergrondgetal len van een aan ta l zwarte en g r i j ze l i j s t 
elementen in de bodem van Nederland; een e e r s t e verkenning. Land en water 24 
(1984) 3-5 ~~ 
H.L. Pel t - Physicochemical a spec t s of supported l i qu id phase rhodium ca t a 
l y s t s . Thesis , TH Del f t , 1984 
D.J . Beets , W.V. Maresch, G.Th. Klaver, A. Mottana, R. Bocchio, F .F . Beunk, 
H.P. Monen - Magmatic rock s e r i e s and h igh-pressure metamorphism as c o n s t r a i n t s 
on the t ec ton ic h i s t o r y of the southern Caribbean. In : W.E. Bonini, R.B. 
Hardgraves, R. Shagam ( e d s . ) . The Caribbean - South American Plate Boundary and 
Regional Tectonics . Geol. Soc. American Mem. 162 (1984) 95-130 
J .H. Baker, H. Scheerboom - Een v a r i o l i t i s c h e diabaas-zwerfsteen van Urk; een 
chemische c o r r e l a t i e met het Zweedse moedergesteente. Grondboor en Hamer (1984) 
2, 43-53 
J .H. Baker - Major and t race elements chemistry of Proterozoic o lde r g r an i t e s 
(Urgran i t e r ) , W, Bergslagen, Sweden. I n : G. Armand, S. Schager: Abst r . 16de 
Nordiska Geologiska Vintermötet-Meddelanden from Stockholms Univers i t e t 
Geologiska I n s t i t u t i o n Nr. 255 (1984) 17 
J .H. Baker, P.A. de Groot - Hydrothermal leaching of Fe from f e l s i c vo lcan ic s , 
and subsequent submarine-exhalat ive depos i t ion to form an iron o r e , Hjulsjö 
a rea , W. Bergslagen, Sweden. I b i d . , 18 
J .H. Baker, P.A. de Groot - The chemistry and form of a fo s s i l hydrothermal 
system of Proterozoic age, Hjulsjö a r e a , W. Bergslagen, Sweden. I b i d . , 80 
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A2. NUCLEAIRE BIOMEDISCHE STUDIES 

dr. Th.G. Aalbers* 
dr. A.A. van Barneveld 
drs. G.J. van den Berg 
dr. Z.T. Cossaak 
dr. C.J.A. van den Hamer 
mu. S.G. Hoogenkamp*** 
J.J. Kroon 
A.M.M, van der Meer 
L. Prinsen 
T.M.W. Stolk 
dr.ir. P.S. Tjioe 
W.I. van der Wel 
dr. J. Wensink 
drs. J.P. van Wouue 

Het onderzoek van de stofwisseling van 
koper en zink is nu in een vruchtbaar 
stadium gekomen met toepasbare resul
taten, mede gezien de frequente ver
zoeken om hulp of samenwerking van de 
zijde van academische ziekenhuizen. 

Het in het vorige verslagjaar ge
starte onderzoek over de interacties 
van het anti-tumor geneesmiddel cis-
platin met medisch interessante spoor-
elementen, heeft nu als tweede pijler 
de studie van de invloed van seleniet 
op de bijwerkingen van dit cytostati-
cum gekregen. Van de hierbij opgedane 
ervaringen, die steunen op een com
binatie van DNAA en de mogelijkheid 
tot bereiding van 195mPt-gemerkt 
cis-platin, en op kennis van de 
metaalstofwisseling, wordt verwacht 
dat zij een bijdrage kunnen vormen 
tot inzicht in oorzaak en moge
lijke preventie van deze bijwerkin
gen. 

Ten slotte lijkt naast de bestude
ring van de stofwisseling van spoor-
elementen in mens en dier een groei
ende belangstelling te bestaan voor 
bijdragen door middel van in-vitro 
onderzoek, o.a. met losse cellen. 

plaats gefinancierd door het 
voormalige ministerie van Volks
gezondheid en Milieuhygiëne 
plaats van het ministerie van Wel
zijn, Volksgezondheid en Cultuur 
plaats gefinancierd door het Neder
lands Preventie Fonds 

S L A G 

A2.1. Spoorelementen in mens en dier 

- Stofwisseling van spoorelementen in 
vitro: 

Bij het onderzoek naar het mechanisme 
van de opname van metaal in de cel 
wordt gebruik gemaakt van levertumor
cellen (HTC). Hierbij is gevonden dat, 
naast de invloed van de molaire metaal/ 
albumine-ratio in het medium [A 11], 
ook de diersoort (rund, hond en mens) 
waaruit het albumine was geïsoleerd, 
een rol speelt. Deze verschillen kon
den verklaard worden uit verschillen 
in affiniteit van het eiwit voor me
talen, in casu koper en zink. 

De binding van het albumine-molecuul 
aan de celmembraan is afhankelijk van 
de incubatietemperatuur en het intra
cellulaire metabolisme. Na korte tijd 
wordt een hoeveelheid albumine die in 
de tijd constant blijft, aan de cel
membraan gebonden. Hierna heeft koper
opname in de cel plaats, die lineair 
in de tijd verloopt. Op basis van deze 
bevindingen - een verzadigbare en spe
cifieke binding van albumine aan de 
cel - wordt gedacht aan een receptor 
op de celmembraan voor het albumine-
molecuul. Dit albumine zou als 'car
rier' dienen voor koper en waarschijn
lijk ook voor vele andere laag-mole-
culaire stoffen. 

- Stofwisseling en lokalisatie van 
zink in rattehersenen: 

Het onderzoek naar het metabolisme van 
zink in de hersenen van de rat werd 
voortgezet met de vraagstelling: 'in 
welke chemische vorm wordt zink uit 
de bloedbaan opgenomen in de herse
nen?'. Van de aminozuren, die als 
laag-moleculaire liganden mogelijk be
trokken zijn bij transport van metalen, 
werd histidine gekozen wegens zijn 
hoge pK voor zink en werd de transport
functie nagegaan. Een hoge dosis histi
dine in combinatie met zink bij ratten 
intra-peritoneaal toegediend, leidde 
wel tot een verschuiving van de hoe
veelheid albumine-zink naar ultrafil-
treerbaar, histidine-gebonden zink, 
maar niet tot een verhoging van de 
zinkopname in de hersenen. 

Het onderzoek met de PIXE-microbundel 
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naar de verdeling van zink in de her
senen, in samenwerking met dr. R.D. 
Vis en drs. W.J.M. Lenglet van de 
Vrije Universiteit, Amsterdam, heeft 
zich geconcentreerd op het kwantifi
ceren van de veranderingen die ont
staan in het target onder invloed van 
de micro-bundel, zoals bij voorbeeld 
gedeeltelijke radiolyse van het or
ganische materiaal. Een vergelijking 
van de PIXE-microbundel met andere 
technieken om de verdeling van zink 
in de hersenen van de rat zichtbaar 
te maken, werd in een publikatie 
beschreven [A 12], 

- Stofwisseling van koper en zink bij 
ziekten en de diagnose hiervan: 

Wederom werd in dit verslagjaar ge
bruik gemaakt van faciliteiten van het 
IRI voor de diagnose van de ziekte 
van Menkes met behulp van 6lfCu door 
fibroblasten (dr. W.J. Kleijer, Kli
nische Genetica, Erasmus Universiteit, 
Rotterdam), alsmede van de aanwezige 
expertise, opgedaan met eigen in-vitro 
onderzoek. Het IRI werd door de Eras-
mus Universiteit gevraagd als tweede 
centrum in Europa - naast het Ristf 
in Denemarken - de uitvoering van de 
stfCu-opname in fibroblasten op zich 
te nemen. 

In het kader van het onderzoek naar 
de zinkhuishouding bij chirurgische 
patiënten, uitgevoerd in samenwerking 
met drs. C. Cornelisse van de afdeling 
Nucleaire Geneeskunde van het St. 
Ignatiusziekenhuis te Breda, werden 
o.a. twee patiënten met ernstige ab-
sorptie-storing uitgebreid onderzocht. 
Het optreden van een zink-deficiëntie 
kon met behulp van onderzoek met Zn 
gevolgd worden. De resultaten van dit 
onderzoek zijn beschreven in een pu
blikatie [A 13]. Het nadeel van dit 
experiment - toepassing van totale 
lichaamstelling van 65Zn - is de lange 
tijdsduur die nodig is om tot resul
taten te komen. 

Meting van 6SZn in de onderarm als 
functie van tijd vertoonde al vroeg 
- na slechts enkele weken - een ver
schil tussen controles en patiënten. 
Op deze wijze kan dus, eerder dan met 
meting van totale lichaamsretentie van 

Zn worden nagegaan of sprake is van 
een verstoorde zinkhuishouding. 

Het effect van een chirurgische in
greep op de zinkhuishouding werd bij 
proefdieren onderzocht. Bij muizen 
werd tien dagen na intraveneus inspui
ten van 6SZn en onderhuids implanteren 
van materiaal dat gebruikt wordt voor 
bloedvatprothese, geen verschil ge
vonden in totale lichaamsactiviteit 
van 65Zn. Autoradiografie toonde 
slechts een geringe en zeer lokale 
accumulatie van Zn ter plaatse van 
de implantatie. Binding van 65Zn door 
het gevormde bindweefsel rond de im
plantatie lijkt het verschil tussen 
vaatpatiënten en controles niet te 
verklaren. Een te hoge zinkvoorziening 
via het voer bij de proefdieren kan 
echter het verwachte verschil mogelijk 
gemaskeerd hebben. 

In hetzelfde kader van onderzoek naar 
de zinkstofwisseling werd de uitschei
ding van zink via de wand van de dunne 
darm nagegaan door de studenten J.G. 
van der Enden en J.B. Dielhof van de 
afdeling der Scheikundige Technologie, 
Technische Hogeschool Delft. Bij proef
dieren kon na intraveneus inspuiten 
van 65Zn door een operatieve ingreep 
een scheiding worden gemaakt tussen 
65Zn uitgescheiden via de verterings
sappen en uitgescheiden via de darm-
wand. Wel bleek veel 65Zn zich snel 
in de darmwand te concentreren, maar 
het werd niet binnen de duur van de 
proef in het lumen van de darm uitge
scheiden. Verondersteld wordt dat het 
zink pas uit de wand in het lumen zal 
verschijnen wanneer de darmwandcellen 
zelf afgestoten worden. 

Ook dit jaar werd, o.a, in samenwer
king met de afdeling Kindergeneeskunde 
van het Academisch Ziekenhuis Leiden, 
weer bij enkele patiënten een orale 
6?mZn-belastingtest uitgevoerd. Niet 
alleen het verschijnen van radioacti
viteit, maar ook de toename van de 
totale hoeveelheid zink in het plasma 
werd nu bepaald. Door het vergelijken 
van de specifieke activiteit van het 
zink in het plasma met die van de 
dosis, werd een indruk verkregen van 
de zinkstatus van de patiënt. Het-
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zelfde was mogelijk door vergelijken 
van de specifieke activiteit van het 
in de urine uitgescheiden zink met 
de dosis. 

Een onderzoek naar een 'screenings-
methode' voor het aantonen van zink-
deficiëntie bij kinderen, in samen
werking met de afdeling Kindergenees
kunde van het Academisch Ziekenhuis 
Leiden* werd gestart. Daarnaast werd 
een begin gemaakt met het ontwikke
len van een meetmethode voor het be
palen van de uitwisselbare zink-pool 
in de patiënt, gebruik makend van 
isotopisch verrijkt stabiel 68Zn. 
Met deze 'absolute' methode zullen 
de uitkomsten van de screening wor
den vergeleken. Voor de screening is 
tot nu toe de invloed van spironol-
actonen en histidine op de Zn-uit-
scheiding via de urine getest en is 
een begin gemaakt met het testen van 
de Zn-afscheiding per tijdseenheid 
via het speeksel, en van de invloed 
van een test-ontbijt op de plasma-
Zn-concentratie. 

Bij het samenstellen van diëten voor 
proefpersonen met lage gehalten aan 
spoorelementen bleek wassen met EDTA 
een effectieve methode om bij voor
beeld Zn te verwijderen. Met behulp 
van l**C-EDTA kon worden aangetoond 
dat hierbij geen EDTA in het dieet 
achterbleef. 

Bij de behandeling van Wilson-patiën-
ten met oraal zink [A 14] in samen
werking met dr. T.U. Hoogenraad van 
de afdeling Neurologie, Academisch 
Ziekenhuis Utrecht, bleek het effect 
onverwacht lang - enkele weken - aan 
te houden [A 15]. Dit wil zeggen dat 
de therapeutische werking niet be
perkt wordt door de levensduur van 
de darmmucosacellen, maar waarschijn
lijk bepaald wordt door de verhoogde 
zinkstatus van de patiënt en mogelijk 
op deze wijze de koperstofwisseling 
beïnvloedt. 

Dit kon met behulp van raodelproeven 
met muizen worden bevestigd. Een tijd 
van enkele weken op een hoog zink-di-
eet is nodig om de koper-absorptie 
effectief te verminderen. Ook factoren 

als vezelgehalte, eiwit, leeftijd van 
het proefdier e.d. bleken invloed te 
hebben op de koper-absorptie. 

De invloed van voedsel op de passage 
van 6"*Cu en 65Zn door de darm en de 
absorptie van deze metalen uit de darm 
werden in een artikel vastgelegd voor 
de muis en de rat CA 16]. 

Van afgesloten onderzoek over de ko
pers to fwissel ing bij patiënten met 
primaire biliaire cirrhose, in samen
werking met dr. A.R. Janssens van de 
afdeling Hepatologie van het Academisch 
Ziekenhuis Leiden, en over de zinkstof-
wisseling bij patiënten met short-bowel 
syndrome in samenwerking met dr. 
L.G.J. Engels van de afdeling Interne 
Geneeskunde van het Academisch Zieken
huis St. Radboud in Nijmegen, versche
nen enkele onderdelen in de vorm van 
een publikatie [A 17, A 18, A 19]. 

- Interactie tussen Pt (als cis-platina 
derivaten) en andere spoorelementen: 

Bij onderzoek naar de toxische bij
werkingen van het cytostaticum cisdi-
chlorodiamine (= 'cis-platin') was de 
aandacht vooral gericht op de bescher
mende werking van seleniet [A 20]. 
Seleen-accumulatie was meetbaar na ge
lijktijdige subcutane toediening van 
19SmPt-cis-platin en 75Se. Cis-platin 
veroorzaakt ook intracellulair in de 
nier van de muis een verandering van 
de 75Se-distributie over de cytosol-
eiwitten in de laag-moleculaire frac
tie (ca. 13000 dalton; zie figuur A-l), 
hetgeen mogelijk de verklaring is van 
de beschermende werking van seleniet 
tegen nierbeschadiging door het toe
gediende cis-platin. 

Bij muizen werd gevonden dat toedie
ning van seleniet aan een limiet ge
bonden is, omdat seleniet zelf ook 
toxisch is. Voorts bestaan aanwij
zingen dat oraal gegeven seleniet ver
hoogde seleengehalten in organen als 
lever en nier van met cis-platin be
handelde muizen tot gevolg heeft. Ver
dere studie is nodig om deze hypothese 
te bevestigen. Ook werd in samenwer
king met dr, L.J. Hoeve, verbonden 
aan de KNO-Kliniek van de Erasmus Uni
versiteit te Rotterdam,de mogelijkheid 
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Fig. A-l 7*Se-distributie over de oplosbare eiwitten van de rrPA.is-r.ier na 
parenterale toediening van Nai7*Se0i-oplossingi zondzr en met 
respectievelijk cis-platin en platinazuur (Pt +). Een grotere 
affiniteit van 7SSe voor de laag-moleculaire eiwitten werd ge
vonden bij 7SSe (en cis-platin) en bij 75Se (en Pt1+). 

van een beschermende werking van 
seleniet tegen gehoorverlies als bij
werking van cis-platin - ten gevolge 
van verlies van haarcellen in de 
cochlia - onderzocht bij de cavia 
als model. 

Tevens werd de invloed van de be
handeling met cis-platin op de 
passage van 6l*Cu en 65Zn door het 
maagdarmkanaal van de muis onder
zocht. Het bleek dat, hoewel de 
opname van Cu en Zn vlak na toe
diening van het cis-platin ver
laagd was, geen deficiëntie aan 
deze metalen optrad, waarschijnlijk 
ten gevolge van een snelle regene
ratie van de darmwandcellen. 

Een begin werd gemaakt met het be
studeren van het effect van Pt-ver-
bindingen op in-vitro gekweekte 
levertumorcellen (HTC). Doel is in 
dit eenvoudige systeem informatie 
te verkrijgen over de interactie 
van cis-platin met seleniet. 

- Bijdrage aan certificatie van spoor-
elementen: 

De lopende activiteiten op het gebied 
van intercomparisons en bijdragen tot 
certificatie van spoorelementen in 
biologische referentiematerialen 
werden in het verslagjaar afgerond. 
Dit gold enerzijds de bepaling van 
een tiental spoorelementen in Milk 
Powder A-ll en Animal Muscle H-4, uit
gevoerd in het kader van een research 
contract met de IAEA te Wenen, Oosten
rijk (dr. R.M. Parr, Medical Applica
tions Section, Department of Research 
and Isotopes). Anderzijds werd de be
paling van Cd en negen andere spoor
elementen in Horse Kidney H-8 vol
tooid ten behoeve van dezelfde organi
satie. 

- Overig onderzoek: 
Het onderzoek naar het verband tussen 
cardiovasculaire ziekten en spoorele
menten werd afgesloten met een proef
schrift getiteld Cardiovascular 
Diseases and Trace Elements [A 21], 
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Een technisch aspect» de monstername 
in geval van menselijk autopsiemateri-
aa l , werd beschreven in een rapport 
[A 2 2 ] . Van het inmiddels afgesloten 
onderzoek over de invloed van water
hardheid op de spoorelementstofvisse-
l ing [A 23] (proefschrift A.A. van 
Barneveld) verscheen een onderdeel 
in de vorm van een publikatie [A 24J. 
De rol van metallothionelne werd 
samengevat in een overzichtsart ikel 
[A 2 5 ] . Voorts verscheen een rapport o -
ver de mogelijke rol van menselijk haar 
a l s indicator voor lichaamsbelasting 
met spoorelementen CA 30 ] . 

A2.2. Radiochemische technieken 

- Destructieve neutronenactiverings-
analyse (DNAA) en autoradiografie: 

De principes en toepassingen van neu-
tronenactiveringsanalyse werden in een 
ar t ike l CA 26] kort samengevat, t e r 
wij l de aspecten van analytische kwa
l i t e i t s c o n t r o l e op biomedisch gebied 
in drie art ikelen CA 27, 28, 29] u i t 
voerig werden behandeld. Een art ike l 
over een gevoelige methode voor de 
bepaling van Au en Pt naast een 
twintigtal andere spoorelementen 
in biologisch materiaal, verscheen 
inmiddels in druk CA 3 1 ] . 

Met behulp van DNAA werden in het 
verslagjaar spoorelementgehalten 
bepaald i n : 1. leverbiopten van 
met Zn behandelde Wilson-patienten 
(Cu, Zn en Fe; samenwerking met 
diverse ziekenhuizen); 2 . organen 
afkomstig van honden en ratten die 
behandeld waren met c i s - p l a t i n analo-
ga (Pt en diverse andere metalen; 
samenwerking met dr. W.J.F. Vijgh, 
afdeling Interne Geneeskunde Vrije 
Univers i te i t , Amsterdam en dr. P. 
Lel ieve ld , TNO, Rijswijk) en cavia 's 
(Pt; samenwerking met dr. L.J. 
Lel ieve ld , KNO-kliniek Erasmus Uni
v e r s i t e i t , Rotterdam). 

Ook werd gastvrijheid verleend aan 
i r . Th. Dikhoff van de afdeling der 
Technische Natuurkunde, Technische 
Hogeschool Eindhoven, voor het be
palen van Pt en een aantal andere 
elementen in biopsie- en autopsie-
materiaal van met c i s - p l a t i n be

handelde kankerpatiënten. In samenwer
king met mw. A. van Buren van de 
Dienst Afvoer- en Afvalstoffen van de 
Technische Hogeschool Delft werd rou
tinematig in afvalv loe is tof fen van 
laboratoria het kwikgehalte bepaald. 

Het gebruik van de to ta le lichaams-
autoradiografie lag noodgedwongen s t i l 
door een defect apparaat en langdurige 
z iekte van de betrokken medewerker. 

- Bereiding en levering van kortleven-
de radionucliden; interpretat ie van 
resul taten: 

Aan verscheidene ziekenhuizen werd 
medewerking verleend aan '"Cu-belas-
t ingtes ten CA 32] om na te gaan of 
b i j een patiënt sprake was van de 
z iekte van Wilson of een andere ver 
storing van het kopemetabolisme. De 
vroegere diagnose en de behandeling 
van een Wilson-patiënt werd in een 
publikatie beschreven CA 3 3 ] . 

In samenwerking met dr . J. Bouquet van 
de afdeling Gastroenterologie van het 
Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam 
werd een metabole s tudie uitgevoerd 
b i j twee kinderen met ziekte van 
Wilson, die behandeld worden met the 
rapeutische hoeveelheden zink. Resul
taten wijzen op een negatieve koper-
balans, waarmee het e f fec t van de 
zinktherapie b i j de behandeling van 
de ziekte van Wilson werd aangetoond. 
Ook werden in de verslagperiode onge
veer wekelijks enkele doses **ZK bereid 
voor drs. M. P i l lay van de afdeling 
Nucleaire Geneeskunde van het Rotter
dams Radiotherapeutisch Inst i tuut 
voor de bepaling van ' lean body mass' 
van patiënten, 

A3. RAD 10-ISOTOOPTOEPASSINGEN 

dr. J.J.M. Binsma 
prof .dr.ir. J.J.M, de Goeij 
ir. S.W.F.M, van Hövell tot Westerflier 
dipt.ing. Z. Kolar 
W. Martens 
dr.dipt.ing. J. Thyn 
mu. T.G. Ver burg 
rnu. C. Zegers 

In deze groep werd conform het werk
programma 1984 het onderzoek op het 
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gebied van stoftransport- en grens-
vlakverschijnselen uitgevoerd. In het 
verslagjaar kon een duidelijke toenaae 
in de be langste l l ing voor deze onder
werpen worden geconstateerd. Onder
zoek op het gebied van grensvlakken i s 
een van de zms accentgebieden in de 
chemie waarop een neer principië le 
begripsvorming vere i s t i s volgens het 
rapport 'Toekomstig chemisch onderzoek, 
een uitwerking van het rapport Wagner I 
voor de chemie' door de Koninklijke 
Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) 
en de Vereniging van de Nederlandse 
Chemische Industrie (VNCI), aangeboden 
aan de minister van Onderwijs en We
tenschappen . 

Het i s te verwachten dat de belang
s t e l l i n g , ook internationaal gezien, 
voor - i n - s i t u - metingen van s to f -
transport aan grensvlakken, hun s a 
menstell ing alsmede de theoretische 
beschrijving van de optredende pro
cessen en de gerichte beïnvloeding van 
grensvlakeigenschappen, in de komende 
jaren nog verder zal toenemen. Ra-
diometrische methoden (tracers) kun
nen h ierb i j een belangrijke rol spe
len. 

» 
• 

Wat het proces-technologische onder
zoek van het stoftransport betreft 
komt deze toenemende be langste l l ing 
het meest concreet tot u i t ing in een 
drieta l aanvragen die verschil lende 
vakgroepen van de Technische Hoge
school Delft hebben ingediend om sa 
menwerking aan te gaan op genoemd ge
bied. De huidige personele bezett ing 
van de groep i s helaas n ie t toereikend 
om deze belangrijke nieuwe trend te 
kunnen opvangen. 

A3.I. Kinetiek en mechanismen vzn 
ionentransport in vaste-stof/ 
vtoe istofsystensn 

Het onderzoek naar de kinetiek van de 
u i twisse l ing van ionen tussen k r i s t a l 
len van aardalkalifluoriden en hun op
lossingen werd in het verslagjaar 
voortgezet. De aandacht i s daarbij ge
concentreerd op het ververken van de 
verkregen resul taten, het vastleggen 
ervan in publikaties en rapportage op 
congressen. Over verschil lende aspec

ten van bovengenoemd onderwerp i s in 
het verslagjaar een dr ie ta l publika
t i e s verschenen CA 34, A 35, A 36 ] . 

Over het onderzoek naar de u i twi s se 
l ing van Caz*-ionen tussen calcium-
f luoridekrista l len en hun verzadigde 
oplossing met behulp van k5Ca2* a l s 
tracer i s inmiddels een publikatie 
verschenen CA 3 7 ] . Tevens werden be
rekeningen uitgevoerd aan de sne lhe ids -
constanten van de diverse deelproces
sen die b i j de u i twisse l ing van de 
Ca2+-ionen - dus ionen met r e l a t i e f 
veel naburige ionen - u i t het opper
vlak, waarschijnlijk snelheidsbepalend 
i s . 

Het in 1983 begonnen onderzoek aan 
stof transportverschijnsel en in cad-
miumsulfidesuspensies i s voortgezet. 
Hierbij i s prof .dr. H.N. S te in , vak
groep Elektrochemie, afdeling der 
Scheikundige Technologie, Technische 
Hogeschool Eindhoven, a l s toekomstig 
promotor van i r . S.W.F.M, van Hövell 
tot Westerflier betrokken. 

Er i s een standaardmethode ontwikkeld 
om goed gedefinieerde en reproduceer
bare suspensies te bereiden. Daarbij 
wordt een constante HjS-stroom door 
een zure met 10,Cd gemerkte Cd(NO})2-
oplossing ge l e id . De suspensies zijn 
gekarakteriseerd met behulp van ver
schil lende technieken. Uit l i c h t - en 
elektronenmicroscopie (SEM en TEM) 
b l i j k t dat de dee l t jes ongeveer bo l 
vormig zijn en afmetingen van circa 
0,5 p hebben. Uit (poeder-)rontgen-
d i f fract ie valt op te maken dat de 
dee l t jes opgebouwd zijn uit kle ine 
k r i s t a l l i e t e n met een hexagonale 
structuur. 

De oplosbaarheid van CdS in waterige 
oplossingen - in het donker - i s be
paald bi j verschillende pH-waarden 
door gebruik te maken van de hierbo
ven genoemde, met 10*Cd gemerkte CdS-
d e e l t j e s . De resultaten van deze op-
losbaarheidsmetingen zijn a l s functie 
van de pH in figuur A-2 weergegeven, 
samen met de - aan de hand van l i t e r a 
tuurwaarden voor complexconstanten -
berekende oplosbaarheden. Joh.A. 
Trebels, HBO-stagiair van het Van 
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Leeuwenhoek I n s t i t u u t te Delf t , heef t 
aan d i t onderzoek meegewerkt. 

Onlangs werd een begin gemaakt met 
het bereiden van met 109Cd gemerkte 
CdS-êënkris tal len ten behoeve van 
elektrochemische en op losbaarhe ids -
metingen. Door het ontbreken van de 
adequate apparatuur , te weten een 
oven voor 1100 C en een v^ouümop-
s t e l l i n g , i s reeds veel t i j d en 
inspanning besteed aan de opbouw 
van een geschikte o p s t e l l i n g . De 
ee r s t e r e s u l t a t e n z i jn bemoedigend 
en de bereidingsprocedure zal nog 
verder worden verbeterd . 

In het ve r s lag jaa r werd samen met 
d r s . W. Heijen van he t I n s t i t u u t 
voor Aardwetenschappen van de R i j k s 
u n i v e r s i t e i t Utrecht een aanvang 
gemaakt met e«n onderzoek naar de i n 
corpora t ie van mangaan in c a l c i e t . 
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Mangaan bevindt zich in sporen in cal
ciet. De exacte hoeveelheid hangt af 
van het milieu waarin de calciet is 
gevormd. In het IRI zijn 5J*Mn bevat
tende calcietkristallen - typische 
afmeting 300 ym - met diverse mangaan-
concentraties bereid. Van coupes 
- dikte ca. 20 urn - van de kristallen 
werden autoradiogrammen vergeleken met 
kathodeluminescentie-opnamen teneinde 
de correlatie tussen mangaangehalte en 
luminescentie-intensiteit na te gaan. 
Tevens is het mangaangehalte van af
zonderlijke calcietkristallen met be
hulp van activeringsanalyse bepaald. 

A3.2. Diffusie van ionen in waterige 
oplossingen en ionenwisselaars 

Het door G.B. van der Graaf en F. den 
Hartog, studenten van de afdeling der 
Technische Natuurkunde van de Techni
sche Hogeschool Delft, in het kader 

van hun derdejaars laborato-
riumwerk uitgevoerd onderzoek 
naar de meting van intradiffu-
siecoëfficiënten bij lage con
centraties van cadmium in 
waterige oplossingen werd af
gesloten. Gebruik makend van 
zowel de diafragmacelmethode 
als de open-capillairmethode 
werden met behulp van radio
actieve tracers metingen van 
diffusiecoëfficiënten verricht 
van ijkstoffen - ureum en 
NaCl - en vervolgens van cad-
miumchloride, 

/ 
/ 
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Fig. A-2 
Oplosbaarheid van CdS als functie van de pH. 
Gemeten waarden via detectie van 109Cd-activi-
teit in de oplossing. Berekende waarden op grond 
van in de literatuur gegeven complex-constanten. 
Het verschil is wellicht te wijten aan de aan
wezigheid van r,iet-gedi3socieerd CdS, 
Doel van het onderzoek is na te gaan 
wat het verband is tussen mangaancon-
centratie en de intensiteit van de 
kathodeluminescentie van calcietkris-
tallen. In de geologie wordt tegen
woordig namelijk veel gebruik gemaakt 
van kathodeluminescentiemicroscopie, 
waarmee extra informatie over het ont
staan en de diagenese van kalkgesteen
ten -o. a. calciet -verkregen kan worden. 

Ten behoeve van de verwerking 
van de meetresultaten van de 
open-capillairmethode werd een 
computerprogramma, gebaseerd 
op de Marquardt-methode, ont
wikkeld en toegepast. De voor 
inter- en intradiffusiecoëffi-
ciënten van Cd2+ - als cadmium-

chloride - verkregen uitkomsten bleken 
de beperkte literatuurgegevens en 
theoretische waarden goed te benaderen. 

Het onderzoek naar de invloed van 
hydrodynamische omstandigheden op h' 
ionentransport vanuit een ionenwisse-
laardeeltje naar een langs het deeltje 
stromende oplossing, dat door L.Th.M. 
Heesterbeek, student van de afdeling 
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der Technische Natuurkunde van de Tech
nische Hogeschool Delf t , a l s z i jn 
v i e r d e - j a a r s werk onder l e i d i n g van 
prof . J.M. Smith, M.Sc., wordt u i t g e 
voerd, i s voor tgezet . 

Er werd een meetops te l l ing vervaardigd 
voor de metingen van Cd + - t r a n s p o r t , 
waarbij 109Cd a l s r ad ioac t i eve t r a 
cer werd gebruikt om dat t r anspor t te 
volgen (zie ook Algemene Diens t , werk
p laa t sen en tekenkamer, b l z . 83)• Het 
meetsysteem bleek u i t s tekend te v o l 
doen voor de snelheden waarmee he t 
ionenwisse laardee l t j e in de v l o e i -
s tofs t room werd ingebracht . Voor he t 
verwerken van de mee t resu l t a t en werd 
een computerprogramma gemaakt dat 
thans wordt toegepast . De u i t e i n d e 
l i j k e i n t e r p r e t a t i e i s nog n i e t v o l 
t o o i d . 

A3.3. Aspecten van tracevgebruik in 
procesteahno logie 

- Onderzoek aan fluïde-bed drukvuur-
haard: 

Sinds 1978 wordt in de vakgroep Ener
gievoorziening van de afdeling der 
Werktuigbouwkunde van de Technische 
Hogeschool Delft onderzoek verricht 
aan een fluide-bed drukvuurhaard. Een 
dergelijke vuurhaard opent de moge
lijkheid om brandstoffen (kolen) op 
een milieuveilige wijze toe te passen. 
Bij dat onderzoek is een goede om
schrijving van het transport van zo
wel het fluïdiserende gas als de 
vaste stof van groot belang. De ex
perimentele verificatie van theore
tische transportmode11en is in be
ginsel met de tracertechnieken te 
realiseren. Begin 1980 werd besloten 
medewerking te verlenen aan de hier
voor benodigde metingen met kort-
levend 'flAr, halveringstijd 1,83 uur 
- te produceren in de HOR - als ra
diotracer voor lucht en gassen. 

De eerste daadwerkelijke metingen van 
verblijftijdsspreidingen in een 
werkende vuurhaard werden uitgevoerd 
in april 1983 en in het begin van dit 
verslagjaar beëindigd, omdat de in
stallatie afgebroken diende te worden 
in verband met verbouwing van de 
apparatuur voor een nieuwe opzet van 

het onderzoek. Behalve aan de uitvoe
ring van de metingen werd in het ver
slagjaar aandacht besteed aan de ver
werking van de meetresultaten en hun 
interpretatie. Inzicht werd verkregen 
in de afhankelijkheid van de gemiddel
de verblijftijd en verblijftijdssprei
ding van de in de vuurhaard heersende 
bedrijfscondities. 

Er werd een begin gemaakt met het be
schrijven in artikelen van verschil
lende aspecten van de verkregen kennis 
van de verschijnselen in de fluïde-bed 
drukvuurhaard. Daarbij zal ook gebruik 
worden gemaakt van de meting van de 
porositeit van de inhoud (vaste stof) 
van het fluide-bed, uitgevoerd met 

Cs als stralingsbron. 

- Overig procestechnologisch onder
zoek: 

In het verslagjaar werden enkele aan
vragen om samenwerking op het gebied 
van procestechnologisch onderzoek met 
behulp van radioisotopen ontvangen van 
twee afdelingen van de Technische Hoge
school Delft. Hoewel het hier om pro
jecten gaat die niet alleen van een 
wetenschappelijk adequaat niveau zijn, 
maar die ook van aanzienlijk belang 
kunnen zijn voor industriële innovatie, 
heeft de onderzoekgroep slechts in be
perkte mate aan deze projecten aan
dacht kunnen besteden, 

A3.4. Uitwisseling van Ca-ionen tussen 
water en vis 

Medewerking aan een onderzoekproject 
van de Katholieke Universiteit Nijme
gen met als onderwerp de calciumhuis-
houding van (zoetwater-)vissen, dat 
onder leiding van prof .dr. S.E. 
Wendelaar Bonga door drs, G. Flik werd 
uitgevoerd aan de afdeling Dierfysio
logie van de Faculteit der Wiskunde en 
Natuurwetenschappen van voornoemde 
universiteit, werd voortgezet. 

Bij het onderzoek worden de radio
actieve tracers 'l5Ca2 en l|7Ca2 en 
de tracerkinetiek toegepast om inzicht 
te verkrijgen in het calciumtransport 
bij vissen. Het blijkt dat de opname 
van Ca2+ uit het water het netto re
sultaat is van een naar binnen en 
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een naar buiten gerichte stroom via 
het kieuwweefsel, en verder dat de 
verlaging van het calciumgehalte van 
het water in een verhoogde opname 
resulteert CA 383. De resultaten zijn 
ook verwerkt in een proefschrift*. 

A3.5. Bereiding van radioactieve 
tracers 

De in 1982 begonnen ontwikkeling van 
een bereidingsmethode voor ^Si-ge
merkt silicaat, uitgaande van het in 
de HOR te produceren 31Si, met een 
halveringstijd van 2,6 uur, kon in 
het verslagjaar niet worden voort
gezet wegens de dekanaatsfunctie 
van de betrokken onderzoeker, 
prof.dr.ir. J.J.M, de Goeij. 

Ten behoeve van de bij het Laborato
rium voor Apparatenbouw Procesindus

trie van de afdeling der Werktuig
bouwkunde van de Technische Hoge
school Delft eventueel uit te voeren 
metingen van verblijftijdsspreidingen 
in een proeffabriek voor kristalli-
satie van p-xyleen werd - mede door 
W.J. Nieuwenhuis, student van de 
afdeling der Scheikundige Technolo
gie van dezelfde hogeschool, in het 
kader van zijn onderzoekpracticum -
een evaluatie gemaakt van de voor 
dit doel te gebruiken radioactieve 
tracers. Het Mn-gemerkt mangaan-
naftenaat lijkt hiervoor geschikt 
te zijn. 5SMn met een halveringstijd 
van 2,6 uur, is in alle gewenste hoe
veelheden in de HOR te produceren. 
Er werd een begin gemaakt met de 
ontwikkeling van een bereidingsmetho
de voor 56Mh-mangaannaftenaat van een 
hoge specifieke activiteit. 

G. Flik - Calcium balance in freshwater teleost fish: Ca -uptake mechanism 
and internal distribution of calcium. Proefschrift, Katholieke Universiteit 
Nijmegen, september 1984. 
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ir. D. van Lith 
ir. L. H. Luthjens 
dr. F. Nabben 
P.J.A. Rijkers 
M.J .W. Vermeulen 
dr. J.M. Warman 
dr. L. Wojnarovits 
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Hoogleraar : dr. A. Hurrsnel 
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Op 14 mei 1984 is dr. L. Wojnarovits 
van het Institute of Isotopes of the 
Hungarian Academy of Science te 
Boedapest gearriveerd voor een verblijf 
bij ons instituut van negen maanden, 
gefinancierd door het ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen in het ka
der van het Hongaars-Nederlands Cultu
reel Verdrag. Dr. Warman heeft als 
'Wilsmore Fellow' aan de Universiteit 
van Melbourne een bezoek gebracht aan 
Australië van circa twee maanden, waar 
hij een serie voordrachten heeft ge
houden. Gedurende het verslagjaar 
werden de volgende buitenlandse be
zoekers ontvangen: 

- prof. I.T. Steinberger, Racah In
stitute of Physics, Hebrew Univer
sity, Jerusalem, Israel (voordracht: 
Evolution of energy band structure: 
rare gas liquids as a model system) 

- dr. Y. Hinako, Department of 
Chemistry, Tokyo Institute of Tech
nology, Tokyo, Japan 

- prof. D. Gust, Department of 
Chemistry, Arizona State University, 
Arizona, USA (voordracht: Photo-
driven charge separation in model 
systems for photo-synthesis) 

- dr. V. Stenger, dr. A.V. Kovacs, 
ir. P.L. Hargittai, dr. L. Falvi, 
Institute of Isotopes, Hungarian 
Academy of Sciences, Boedapest, 
Hongarije. 

BI. EXCITATIE EN IONISATIE 

- Excitatie en ionisatie in apolaire 
stoffen: 

In vorige jaarverslagen is melding 
gemaakt van het onderzoek aan de oor
sprong van de oplosmiddel-fluorescentie 
van de decalines en cyclohexaan. Gecon

cludeerd kan worden dat in cis-decaline 
en cyclohexaan de fluorescerende aange
slagen toestand ontstaat als gevolg van 
recombinatie van elektronengaten en 
exces-elektronen met een efficiëntie 
0,85+0,05 en 0,4+0,2 respectievelijk. 
De hoge waarde voor cis-decaline is 
opmerkelijk door het feit dat zo wei
nig triplet-vorming optreedt. De lage 
waarde voor cyclohexaan moet waar
schijnlijk worden toegeschreven aan het 
bij ionenrecombinatie ontstaan van zeer 
kortlevende, hogere (repulsieve) aange
slagen toestanden, die aanleiding ge
ven tot bindingsbreuk. 

Bekend is uit studies van de fotoche-
mische processen in vloeibaar cyclo
hexaan in het vacuüm uv, dat bij lage 
fotonenenergie voornamelijk H2~afsplit-
sing plaatsvindt van één C-atoom -
waarbij tevens cyclohexeen wordt ge
vormd - en slechts in geringe mate 
enkelvoudige C-H-breuk optreedt. De 
verhouding van de quantum-opbrengst 
van de H2-eliminatie en enkelvoudige 
C-H-breuk is ca. 5 bij 7,5 eV. Bij 
grotere fotonenenergie daalt deze ver
houding, en bij 11,6 eV wordt zelfs 
een waarde kleiner dan 1 gevonden. 

De produktvorming in cyclohexaan onder 
invloed van hoog-energetische straling 
kan grotendeels worden verklaard door 
aan te nemen dat dezelfde twee proces
sen optreüen. Voor de unimoleculaire 
Hj-vorming wordt een G-waarde van 1,3 
(100 eV) gevonden en voor de pri
maire C-H-breuk ca. 3,8 (100 eV)"1, 
dus een verhouding van ca. 0,3. Deze 
lage waarde wijst eveneens op een gro
te bijdrage van dissociatie van hogere 
toestanden. De waarde van 1,3 (100 
eV)"1 voor de H2-eliminatie is in over
eenstemming met de opbrengst van de 
fluorescerende Sj-toes tanden van 1,5 
(100 eV) - 1 en de quantum-opbrengst van 
H2-eliminatie van 0,85 bij 7,6 eV. 

Door dr. Wojnarovits was uit fotoche-
mische experimenten bij 7,6 eV gevon
den dat de verhouding van de twee dis
sociatieprocessen in cyclohexaan ver
anderde met de temperatuur. Aangezien 
de quantum-opbrengst van de fluores
centie van de Si-toestand erg klein 
is, wordt het verval van de fluores-
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centie bepaald door de dissociatiepro
cessen. Door ons werd daarom de tijd-
afhankelijkheid gemeten van het verval 
van de fluorescentie in vloeibaar 
cyclohexaan. (Inmiddels is door per
soonlijke communicatie bekend dat dit 
ook in Brookhaven National Laboratory, 
USA gemeten is met behulp van syn-
chrotron-straling.) Tevens werd ge
vonden dat in aanwezigheid van xenon 
de vervalsnelheid verhoogd wordt, het
geen wijst op de aanwezigheid van een 
vervalkanaal via intersystem-crossing. 

Het eenvoudige model dat nu wordt ge
hanteerd, is een verval van de Si~ 
toestand via een interne conversie 
met een kleine activeringsenergie -
ca. 12,5 kJ - waaruit H2-eliminatie 
resulteert, en een verval via een 
dissociatieve triplet die CeHn+H 
geeft, met een activeringsenergie van 
ca. 1,3 kJ. Dr. Wojnarovits zal in 
Boedapest fotochemische metingen aan 
xenonoplossingen in cyclohexaan uit
voeren. Deze metingen, te zanten met 
de pulsradiolyseresultaten, zullen een 
verificatie van dit mechanisme moge
lijk maken. Een eerste artikel over 
dit werk is in voorbereiding. 

Het onderzoek aan de fluorescentie in 
mengsels van cis-decaline en cyclo
hexaan, waarover in het vorige jaar
verslag (blz. 39) melding werd gemaakt, 
werd voortgezet en voorlopig afgerond. 
Uit de resultaten van dit onderzoek 
lijkt de opmerkelijke conclusie te 
moeten worden getrokken dat cis-deca
line reageert met hogere aangeslagen 
toestanden van cyclohexaan met een 
reactiestraal > ca. 40 nm. Dit resul
taat is door ir. L.H. Luthjens gepre
senteerd op een conferentie in 
Leipzig, en zal gepubliceerd worden 
in Radiation Physics and Chemistry. 

- Kinetiek van ionen-recombinatie: 
De ionisatie in het spoor van een 
snel elektron in de vloeistof vindt 
plaats in afzonderlijke kleine 
groepjes van enkele ionenparen. Tot 
dusver wordt de kinetiek van de ionen
reacties beschreven op basis van de 
aanname dat de ionenparen als enkele 
ionenparen aanwezig zijn, omdat de 
vergelijking die de diffusie van twee 

tegengesteld geladen deeltjes in el-
kaars veld beschrijft, kan worden opge
lost. 

Dit model van enkele ionenparen heeft 
zijn nut bewezen voor de beschrijving 
van de ionenkinetiek in verzadigde 
koolwaterstoffen. Hoewel de relatieve 
bijdrage van de groepjes met één enkel 
paar in het spoor van een snel bewe
gend geladen deeltje in de totale 
ionisatie niet goed bekend is, is het 
toch waarschijnlijk dat dit niet meer 
dan de helft is. Het is daarom van 
belang de kinetiek in groepjes met 
meerdere ionenparen te onderzoeken. 

Er is een aanvang gemaakt met een simu
latie van de beweging ten gevolge van 
diffusie in het coulomb-veld van 
groepjes van twee en drie ionenparen 
met behulp van de Monte-Carlo-methode. 
De beginconditie voor bij voorbeeld 
twee paren met een afstand r+_ tussen 
de tegengesteld geladen ionen van elk 
paar en r++ tussen de positieve ionen, 
wordt als volgt gekozen: de oorsprong 
wordt gekozen op het eerste positieve 
ion, vervolgens wordt het tweede ion 
in willekeurige richting op afstand 
r++ gekozen. Daarna wordt in wille
keurige richting rond elk van de ionen 
een negatief ion gekozen op afstand 
r+_. 

Elk van de ionen maakt vervolgens per 
tijdinterval een beweging in wille
keurige richting ten gevolge van dif
fusie en een beweging bepaald door het 
veld van alle andere ionen. Wanneer 
de - tegengesteld geladen - ionen 
elkaar genaderd zijn binnen een be
paalde afstand, worden ze geacht te 
reageren. Door deze berekening vele 
malen te herhalen kan de kans op over
leving als een functie van de tijd 
worden berekend voor de gekozen r+_ 
en r++. 

Vergelijking van deze overlevings-
functies voor groepen van meerdere 
paren met die voor een enkel paar 
leert dat op korte tijden het verval 
sneller is in de groepen met meer pa
ren; de uiteindelijke kans op ont
snapping bij de meerdere paren kan 
echter zowel groter als kleiner zijn 
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dan die voor enkele paren, afhanke
lijk van de gekozen waarden van r+_ en 

r++. 

Een begin is gemaakt net het onderzoek 
van het effect van een extern aange
legd veld. De eerste resultaten zijn 
gepresenteerd op een Gordon Conferen
tie, en tevens aangeboden ter publi-
katie. 

Door prof.dr. A. Hummel werd een 
hoofdstuk geschreven voor het boek 
'Kinetics of nonhomogeneous processes' 
(ed. dr. G.R. Freeman). 

- Elektronthermalisatie: 
Het transiente dc-geleidingsvermogen 
na puls-ionisatie van xenongas is ge
meten in het drukgebied van 10 tot 50 
bar. Bij lage veldsterkten is een erg 
ingewikkelde tijdafhankelijkheid ge

vonden binnen de eerste honderden na
noseconden. Dit kan worden toegeschre
ven aan het afkoelen van de elektro
nen, die direct na de puls een gemid
delde kinetische energie ver boven de 
thermische waarde hebben. Het meest 
merkwaardige aspect van de resultaten 
is het vinden van een negatief gelei-
dingssignaal direct na de puls (zie 
figuur B-l). Dit komt overeen met een 
nettobeweging van de elektronen in de 
tegengestelde veldrichting - een nega
tieve beweeglijkheid dus. 

Dit effect is in 1984 voorspeld door 
McMahon en Shizgal op basis van nume
rieke berekeningen van de te ver
wachten tijdafhankelijkheid van de 
beweeglijkheid van hete elektronen in 
zware edelgassen. De overeenkomst 
tussen experiment en theorie (volle 
lijn in figuur B-l) is opvallend goed, 

50 100 
Time (ns) 

Fig. B-l 

Experimenteel bewijs voor de kortdurende negatieve beweeglijkheid van hete elek
tronen in xenon-gas (aanvankelijk is het signaal negatief). Dit verschijnsel is 
voorspeld door MeMahon en Shizgal - getrokken curve, verhouding van de beweeg
lijkheid van het hete, \ie(t), en het thermische elektron, pef°°J - bij de theo
retische beschrijving van de thermalisatie van hete elektronen. Het meetresul
taat, de geleiding in xenon, is verkregen bij een dichtheid van 5,7 *• 1020 ato
men om"3 en een veldsterkte van 6,67 V cm'1 na een Röntgen bestralingspuls met 
behulp van de dc-geleidingsapparatuur. Het maximum, op 30 ns na het begin van 
de puls, komt overeen met een gemiddelde elektron-energie die ongeveer gelijk 
is aan de energie van het Ramsauer-minimum in xenon (ca. 0,6 eV), 
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niet alleen in de voorspelde grootte 
van de negatieve beweeglijkheid, maar 
ook in het verdere verloop door een 
maximum dat veroorzaakt wordt door het 
afkoelen van de elektronenergie door 
de Ramsauer-energie (0,6 eV in :cenon) 
waarbij de botsingsfrequentie een erg 
scherp minimum vertoont. 

Dit resulteert in een maximum in de 
beweeglijkheid op een tijdstip waarop 
de gemiddelde elektronenergie ca. 0,6 
eV is. De negatieve beweeglijkheid 
in het begin is ook veroorzaakt door 
het Ramsauer-minimum en de als gevolg 
hiervan sterk stijgende botsingsfre
quentie voor energieën boven de 0,6 
eV. Een verslag van dit werk is ge
accepteerd voor publikatie in Physical 
Review A ~ rapid communications. 

De microgolfgeleidingstechniek is ook 
toegepast op het probleem van elek-
tronthermalisatie in lage-druk atomai
re (He, Ne, Kr) en diatomaire gassen 
(H2, N2, 02) in samenwerking met 
dr. R. Cooper van de Universiteit van 
Melbourne. Tijdens het bezoek van dr. 
Warman aan Melbourne is een microgolf-
opstelling gereedgemaakt voor deze 
metingen. De verkregen resultaten 
worden momenteel geanalyseerd en zul
len vergeleken worden met theoretische 
voorspellingen. Een kwalitatief re
sultaat van belang is de totale af
wezigheid in neon van effecten die 
toegeschreven kunnen worden aan een 
Ramsauer-minitnum, een effect dat een 
beslissende rol speelt in het gedrag 
van elektronen in alle zwaardere edel-
gassen. 

B2. LADINGSMIGRATIE IN POLYMEREN EN 
HALFGELEIDERDEELTJES 

- Ladingsmigratie: 
Nadat aangetoond is dat in gehydrateerd 
DNA en collageen bij lage temperatuur 
elektronraigratie optreedt in de water-
(ijs)-fase, zoals gerapporteerd in het 
vorige jaarverslag (blz. 38), is in het 
verslagjaar een aantal andere biopoly-
meren onderzocht. Gebleken is dat het 
relatief kleine globulaire eiwit lyso-
zyme - in gehydrateerde vorm - geen 
langlevende geleiding vertoont. Het 
eveneens globulaire eiwit bovine serum 

albumin (BSA) echter vertoont wel een 
geleiding met een lange levensduur, 
bij een gewichtsfractie water boven 
0,35. 

Kennelijk is dus de langgerekte vorm 
niet noodzakelijk voor de geleiding. 
Elastine, een langgerekt proteïne, 
vertoonde slechts een zeer geringe 
geleiding, zelfs bij grote watercon
centraties. De polysacchariden agarose 
en K-carrageenan, beide langgerekte 
moleculen, geven eveneens een 1angle-
vend geleidingssignaal te zien. Op
merkelijk is dat bij deze laatste twee 
verbindingen de levensduur van de ge
leiding uiterst gevoelig is voor de 
geaccumuleerde dosis. 

Met microgolfgeleiding-detectie wordt 
het produkt van concentratie en be
weeglijkheid van de ladingsdragers ge
meten. Pogingen om de opbrengst van 
gevormde ladingen dan wel de beweeg
lijkheid afzonderlijk te meten met be
hulp van gelijkstroomgeleidingsmetho-
den hebben tot dusver geen succes ge
had. 

Over de aard van het geleidingsproces 
in de biopolymeer-ijs mengsels be
staat onzekerheid. Het ligt voor de 
hand te denken aan geleiding van 
exces-elektronen in ijs-gebiedjes, 
echter geleiding in zeer dunne - mono-
moleculaire? - lagen kan a priori niet 
uitgesloten worden. Het verschijnsel 
dat geleiding slechts optreedt boven 
een bepaalde kritische waterconcentra
tie, is theoretisch bestudeerd met be
hulp van percolatietheorie, zowel in 
twee als in drie dimensies. 

In het Jaarverslag 1982 (blz. 38) 
werden de resultaten gerapporteerd 
van fluorescentie-metingen aan DNA-
water-mengsels (5-90% DNA) bij ver
schillende temperaturen (van kamer
temperatuur tot -90 °C), Hierbij werd 
een levensduur van de fluorescentie 
korter dan 50 ps gevonden. Aangezien 
in de literatuur voor droog DNA een 
fluorescentie gedurende microseconden 
gerapporteerd is, zijn nu door ons 
metingen aan droog DNA uitgevoerd. 
Ook met droog DNA wordt door ons een 
levensduur van de fluorescentie binnen 
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de tijdresolutie van de detectie
apparatuur gevonden (< 1 ns). 

Het onderzoek aan de ladingsmigratie 
in teflon (FIFE) is in het verslag
jaar afgerond met een studie van de 
temperatuur-afhankelijkheid van de 
ladingsmigratie en van het effect 
van de geaccumuleerde dosis. De 
resultaten van dit onderzoek zijn 
gepresenteerd op een conferentie, en 
aangeboden ter publikatie. 

- Faraday-rotatie: 
Een eerste ontwerp van de Faraday-
rotatie-opstelling is gereed gekomen. 
Faraday-rotatie is het effect dat de 
elektrische polarisatierichting van 
een elektromagnetische golf wordt 
verdraaid, indien de golf vrije la
dingsdragers tegenkomt die bewegen 
onder invloed van een magnetisch 
veld. De grootte van de Faraday-ro
tatie is evenredig met de Hall-be-
weeglijkheid. 

Experimenten zijn uitgevoerd in 
C02~gas. De vrije ladingsdragers zijn 
geproduceerd met behulp van de gamma-
straling die vrijkomt als de elektro
nenpuls uit de Van de Graaff versnel
ler wordt gestopt op een platina 
plaat. Uit deze metingen is gebleken 
dat het voor kwantitatieve resultaten 
nodig is de veldafhankelijkheid van 
de Faraday-rotatie te meten. 

Een nieuwe, stabiele en krachtige 
voeding voor de solenoïde magneet is 
ontwikkeld, zodat het*nu mogelijk is 
de veldsterkte nauwkeurig te variëren 
van 0,05 tot 6,5 tesla. De veld
sterkte ter plaatse van de cel is 
gecalibreerd met behulp van cyclotron
resonantie in bestraald 10 torr CO2-
gas. De Faraday-rotatiemetingen in 
CO2 zullen worden gebruikt om de op
stelling te calibreren. Faraday-ro
tatiemetingen in vloeistoffen en 
vaste stoffen zijn in voorbereiding. 

- Elektronische processen in bestraal
de microscopische halfgeleiderdeel
tjes: 

In de laatste jaren is veel aandacht 
besteed aan de toepassing van kleine 
deeltjes van halfgeleidermaterialen in 

de katalyse. In het bijzonder heeft de 
mogelijkheid tot het omzetten van 
zonne-energie via het foto-katalytisch 
ontleden van water een snelle groei in 
halfgeleiderkatalyse-onderzoek veroor
zaakt . Ondanks het grote aantal publi-
katies op dit gebied blijft echter de 
kennis over de fundamentele processen 
van bulkrecombinatie en bulk-tot-op-
pervlakte overdracht erg beperkt. 

Zoals aangetoond door onze metingen 
aan natte biopolymeren is de micro
golf geleidingsdetec tie techniek bij
zonder geschikt voor onderzoek aan de 
eigenschappen en kinetiek van ladings
dragers binnen microscopische delen 
van een monster. In het begin van de 
verslagperiode is besloten proefexpe-
rimenten uit te voeren met halfgelei
derdeeltjes om te zien of additionele 
informatie over de elektronische pro
cessen zou kunnen worden verkregen 
door het toepassen van deze techniek. 

De eerste experimenten zijn uitgevoerd 
aan suspensies van TiÜ2-, CdS- en 
Se-poederdeeltjes in de vloeistoffen 
trans-decaline en para-dioxaan. In 
alle gevallen zijn grote en langleven-
de - dwz. enkele microseconden - ge
leidingsveranderingen waargenomen na 
bestraling met flitsen van uv licht 
met een golflengte van 308 nm. Deze 
veranderingen worden toegeschreven 
aan de vorming van elektron-gat-paren 
binnen de poederdeeltjes. Deze gelei
dingsverandering verdwijnt, hoogst 
waarschijnlijk doordat de elektron
gat-paren worden gelokaliseerd op de 
oppervlakten van de deeltjes. 

Deze laatste conclusie wordt onder
steund door de grote invloed van de 
omringende vloeistof op de vervalkine-
tiek in het geval ÜO2, die voor 
trans-decaline veel sneller is dan 
voor de ether dioxaan. Uit het feit 
dat de signaalhoogte ongeveer evenre
dig is met de wortel uit de lichtin
tensiteit, kan worden geconcludeerd 
dat bulk-recombinatie in de puls de 
opbrengst van de uiteindelijk lang-
levende ladingsdragers in belangrijke 
mate bepaalt. 

Een artikel, geschreven in sanien-
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werking met professor M. Gratzel en 
dr. P.P. Infelta van de Ecole Poly-
technique Federale in Lausanne, over 
deze eerste resultaten is verschenen 
in Nature [B 9]-

Om meer te weten te komen over de be-
weeglijkheden van de ladingsdragers in 
de bulk van de deeltjes, zijn experi
menten uitgevoerd aan de droge poe
ders met behulp van de elektronen
versneller. Door de veel grotere in-
dringdiente van 3 MeV-elektronen 
- enk** If mil Hinders vergeleken met 
micromeLers voor geabsorbeerd licht -
is het mogelijk de situatie te bena
deren van een enkel elektron-gat-
paar per deeltje. Op deze manier 
worden tweede-orde reacties, die een 
belangrijke rol spelen in de flits-
fotolyse, onderdrukt en is de inter
pretatie van de absolute hoogte van 
het geleidingssignaal vergemakkelijkt. 

Vijf commerciële CdS-poeders van een 
zeer zuivere kwaliteit zijn bestu

deerd met behulp van de Q-band puls-
radiolyse-microgolfgeleidingsopstelling 
(fig. B-2). Uit de resultaten zijn 
ordes van grootte verschil in elektron-
beweeglijkheden gevonden uiteenlopend 
van een waarde van 50 cm2V_1s-1 (Fluka 
'99.999Z'), te vergelijken met de 

voor elektro-waarde van 300 cm2V~1s-1 

2,r-l„-l 

Fig. B-2 

De verandering in de tijd van de microgolfgelei
ding per eenheid geabsorbeerde energie na bestra
ling met een 0,5 ns puls van 3 MeV-elektronen in 
enkele aommeraieel verkrijgbare oadmium-sulfide 
poeder8: Fluka'purissimum (FL/PM), Aldrich -
gold label (AL/GL), Alfa Ventron-ultrapur e 
(AV/UP), Alfa Ventron-eleotronios grade (AV/EG), 
en Johnson Matthey-puratronia (M/PC). De me
tingen zijn uitgevoerd op kamertemperatuur met 
behulp van de Qrband microgolf apparatuur. 

nen in één kristal, tot 2 cm V s 
(Alfa-Ventron 'uitrapure') en 0,2 cmz 

V_1s~l (Johnson Matthey *puratronic'). 

Behalve dit grote verschil in beweeg-
lijkheden wordt gevonden dat de ver
valtijden van de geleidingssignalen 
ook ver uit elkaar liggen. Het is 
mogelijk dat deze verschillen een sa
menhang hebben met de grote verschil
len in fotokatalyse-activiteit van de
zelfde poeders, die door anderen zijn 
gevonden. Door verdere metingen hopen 
wij de onderliggende redenen voor de 
uiteenlopende eigenschappen van ver
schillende monsters te kunnen ontdek
ken en mogelijkerwijs ook een verband 
te kunnen leggen tussen de geleidings

met ingen en de functie als ka
talysator. 

B3. LADINGSSCHEI DING IN AAN
GESLAGEN MOLECULEN 

- Door licht geïnduceerde 
intra-moleculaire ladings
scheiding: 

In samenwerking met de groep 
van dr. C.A.G.O. Varma, vak
groep Organische Chemie, Rijks
universiteit Leiden, is het 
onderzoek aan foto-geïnduceer-
de ladingsscheiding in molecu
len met behulp van de flitsfo-
tolyse-microgolfgeleidingsop-
stelling in Leiden voortgezet. 
Interessante resultaten zijn 
gevonden voor het dipoolmoment 
van de eerste aangeslagen toe
stand, Si, van de symmetrische 
molecuul 9,9'-bianthryl. Zelfs 
in niet-polaire vloeistoffen 
zijn hoge dipoolmomenten voor 
deze stof gevonden (n-hexaan, 
4,5 D; trans-decaline, 7,9 D; 
benzeen, 9,8 D; para-dioxaan, 
15,5 D). Deze bevindingen be
vestigen eerdere voorspellin
gen - op basis van fluorescen-

42 



S T R A L I N G S C H E M I E 

tiemetingen - van een hoog 'charge 
transfer'-karakter van de Si-toestand 
van dit molecuul en de belangrijke 
rol van het oplosmiddel in het bre
ken van moleculaire syrametrieregels. 

Een artikel over deze experimenten 
is aanvaard voor publikatie in The 
Journal of the Chemical Society 
Faraday Transactions, en maakt, samen 
met al eerder gerapporteerde resul
taten over dimethylaminobenzonitrile 
derivaten, een belangrijk deel uit 
van het proefschrift van R.J. Visser, 
in november 1984 gepromoveerd te 
Leiden, waarbij dr. Warman als refe
rent optrad [B 12]. 

Een nieuwe promovendus, drs. P.C.M. 
Weisenborn, heeft het onderzoek op 
dit terrein overgenomen. Eerder zijn 
al resultaten verkregen over de di-
poolmomenten van de aangeslagen toe
standen van opgeloste-stof/oplosmiddel-
ladingsoverdrachtcomplexen tussen 
tetracyanobenzeen en benzeen (7,8 D), 
para-xyleen (6,9 D) en mesityleen 
(5,7 D). Deze resultaten vormden de 
basis van een afstudeerverslag. 

Onderzoek aan ladingsscheiding in 
speciale gesynthetiseerde moleculen, 
waarin donor(D)- en acceptor(A)-groe
pen uit elkaar gehouden worden door 
starre a-verbindingen, is voortgezet 
in samenwerking met prof.dr. J.W. 
Verhoeven van de vakgroep Organische 
Chemie van de Universiteit van 
Amsterdam. Voor de eerste keer is een 
trichromofore molecuul van het type 
D2-S-DJ-S-A, waarbij de donor sterkte 
van D2 (anilino-stikstof) groter is 
dan van D\ (amino-stikstof), bestu
deerd. Een dipoolmoment van de aange
slagen toestand van ongeveer 35 debye 
is gemeten, hetgeen overeenkomt met 
bij-na volledige ladingsscheiding tus
sen D2 en A, dat wil zeggen formatie 
van D2+-S-Di-S-A~, Geen indicatie van 
een tussentoestand D2-S-Di+-S-A~ is 
gevonden binnen de tijdresolutie van 
de metingen. Foto-excitatie van 
S-Di-S-A geeft echter een dipoolmoment 
dat overeenkomt met vorming van 
S-D]+-S-A" in de aangeslagen toestand 
(ongeveer 20 debye). Over al eerder 
gevonden resultaten van D-S-A-moleculen 

is een publikatie verschenen CB 10]. 
Deze resultaten maken ook deel uit van 
het proefschrift van een promovendus 
aan de Universiteit van Amsterdam. 

Bk. STRALINGSSCHADE VAN DNA 

- Waterige oplossingen van DNA en 
DNA-componenten: 

Door de vakgroep Biofysica van de 
Vrije Universiteit is een numerieke 
rekenmethode ontwikkeld om de tijd-
afhankelijke absorptiespectra die 
gemeten worden bij de pulsradiolyse-
experimenten aan waterige oplossingen 
van DNA en DNA-componenten te analy
seren. Criteria konden worden ontwik
keld om significante en niet-signifi-
cante componenten van het veronderstel
de reactieschema te onderscheiden. De 
activiteiten hebben zich geconcen
treerd op het uitwerken van de experi
mentele gegevens van de reactie van 
gehydrateerde elektronen met pyrimi-
dine- en purinederivaten met behulp 
van de nieuwe analysemethode. 

Voor uracil en adenine en hun nucleïne-
zuurderivaten konden consistente reac
tieschema's worden opgesteld. Hierdoor 
was het mogelijk de extinctiespectra 
van de afzonderlijke radicalen te be
palen en kon worden nagegaan wat de 
invloed is van de complexering van de 
base in de polynucleotide-keten. Op
vallend hierbij is dat een protone-
ringsreactie van de uracil-base wel 
optreedt in UMP maar niet in poly(U). 
Hoewel voor de cytosinederivaten nog 
geen consistent reactieschema kon 
worden opgesteld, bestaat ook hier een 
opmerkelijk verschil tussen de moge
lijke radicalen die gevormd worden op 
CMP en op poly(C). 

Voorlopige analyses van de elektronad-
ducten van de polynucleotides poly(AU) 
en poly(AUG) met behulp van de gevon
den radicaalspectra van de verschillen
de basen, laten zien dat er een sterke 
voorkeur bestaat voor het ontstaan van 
uracilradicalen in de polynucleotide-
keten. Deze voorkeur kan niet ver
klaard worden op grond van de reacti-
viteitsverschillen tussen de vrije nu
cleotides voor gehydrateerde elektro
nen. 
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- Omgekeerde micellen: 
In verband met het zoeken naar nieuwe 
modelsystemen voor het bestuderen van 
stralingseffecten in biologische mate
rialen is in 1983 een onderzoekpro
gramma begonnen aan omgekeerde micel-
oplossingen in samenwerking met 
dr. G. Bakale van het Radiobiology 
Department, Case Western Reserve Uni
versity, Cleveland, USA. Zowel metin
gen van de optische absorptie als van 
de microgolfgeleiding worden uitge
voerd. Met deze technieken hopen wij 
informatie te verschaffen over de 
overdracht van energie van het apolai-
re koolwaterstofmilieu naar de door 
oppervlakte-actieve stoffen omgeven 
gebieden van waterige oplossingen. 

Uit de microgoIf metingen wordt gevon
den dat de elektronen en positieve 
ionen binnen respectievelijk 1 ns en 
100 ns ingevangen worden door micellen 
bij een AOT(natrium 2-ethylhexyl-sul-
fosuccinaat)-concentratie van 0,034 M, 
De snelheid waarmee elektronen rea
geren voor een gegeven AOT-concentra
tie stijgt met de verhouding H2O/A0T. 

Echter bij langere tijden - microse
conden tot milliseconden - groeit de 
microgolfgeleiding weer aan tot een 
maximum. Het tijdstip waarop dit maxi
mum wordt bereikt, treedt later op 
naarmate de hoeveelheden water groter 
zijn. Dit effect wordt toegeschreven 
aan herverdeling van water en AOT als 
reactie op het feit dat een deel van 
de micellen een netto-lading krijgt. 
Informatie wordt dus verkregen over de 
kinetiek van het uitwisselen van water 
tussen de micellaire bolletjes. Hen 
publikatie over deze resultaten is 
verschenen [B 7], 

Optische-absorptie pulsradiolys^-expe-
rimenten aan AOT-iso-octaan zijn, uit
gevoerd met toevoeging van o?~:ssingen 
van natriumjodide en kalium-parr-anga-
naat als probes binnen de mic^Len 
voor respectievelijk oxidere..:; an 
reducerende produkten van beii'iling. 
Oxidatie van I" vindt alleen ::.iats 
in aanwezigheid van zuurstof •:: geeft 
een produkt met een absorptie nectrura 
dat veel op dat van IJ in w*:jr lijkt. 

Twee processen treden op, één op mi
croseconde-tijdschaal, dat voorlopig 
toegeschreven wordt aan een verhoging 
van de pH van het water binnen de 
micellen gevolgd door zuurstofoxida
tie van Hl, en één op een tijdschaal 
van minuten, dat hoogstwaarschijnlijk 
wordt veroorzaakt door langzame 
reacties met peroxy-verbindingen ge
vormd in de buik-vloeistoffase. 

Met permanganaat vindt een snelle 
(< 10 ns) reductie plaats naar MnO* . 
Het lijkt er echter op dat AOT in 
deze oplossingen door permanganaat 
wordt geoxideerd, hetgeen het systeem 
minder goed gedefinieerd maakt. Er 
wordt momenteel naar meer geschikte 
elektronscavengers gezocht. Experi
menten met adenosinemonofosfaat lever
de het absorptiespectrum van het elek-
tronadduct op met een levensduur van 
milliseconden. 

Interessant lijkt de waarneming dat 
een toename in de HzO/AOT-verhouding 
van 7 naar 13 ruim drie maal zoveel 
AMP-elektronadduct oplevert bij de
zelfde AMP-concentratie. Bij de laagste 
waterconcentratie was de G-waarde van 
AMP~ ongeveer 0,3. 

Een poging om biologisch actief 
4>xl74DNA op te lossen in AOT/iso-oc-
taan is geslaagd. Dit levert de moge
lijkheid om in de toekomst de bio
logische schade direct te bestuderen 
in deze heterogene modelsystemen. 

B5. INSTRUMENTATIE 

Een publikatie over het elektronische 
compensatiesysteem voor het analyse
lichtsignaal in de optische-absorptie-
spectrofotometer is verschenen [B 5]. 

Een verslag van het ontwikkelingswerk 
aan de Van de Graaff elektronenver-
sneller is opgenomen onder Bedrijfs
groepen, Algemene Dienst, paragraaf 
G2 (blz. 79). De LSI-ll/23 meetcompu-
ter van de vakgroep is ondergebracht 
in een nieuwe behuizing en uitgerust 
met twee 20 Mb winchesterschijven. Het 
is nu mogelijk de interactieve meet
programma's verder uit te breiden en 

44 



S T R A L I N G S C H E M I E 

de organisatie van de meetprogramma's 
te verbeteren. Vooral is het wenselijk 
dat de metingen kunnen worden voortge
zet alvorens fit- en plot-werkzaamhe-
den met betrekking tot een vorige me
ting gereed zijn gekomen. Ook worden 
twee VT55 grafische terminals vervan
gen door twee VT24I grafische kleuren-
terminals, zodat onderling vergelijken 
van metingen zal worden vereenvoudigd. 
De LSI 11/23 zal zo spoedig mogelijk 
via Ethernet worden gekoppeld aan de 
centrale IRI-computers. 

B6. BESTRALINGEN VOOR DERDEN 

Bestralingen voor derden zijn uitge
voerd voor: - dr. J. de Boer, vakgroep 
Polymeerchemie, Rijksuniversiteit Gro
ningen: bestraling van polyethyleenfi-
bers teneinde crosslinking te verkrij
gen; - ir. E.B.J. Kleiss, vakgroep Re-
actorfysica, IRI: voor een onderzoek 
aan 'self-powered' stralingsdetectoren 
(Y-bron en versneller); - dr. A. van 
Veen, vakgroep Reactorfysica, THD: 
elektron-geïnduceerde defecten in metalen. 
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C. STRALINGSFYSICA 

Hoogleraren : dr.ir. L.A. de Graaf 
dr. J.J. van Leef* 

Secretaresse: nu. M. Boer 

Het onderzoek i s in grote l i jnen 
volgens het Ontwikkelingsplan ver lo 
pen. Een tegenvaller vas het n iet in 
continu bedrijf konen van de koude-
neutronenbron. De gemeten i n t e n s i 
te i t swinst van een factor zes voor 
koude neutronen was volgens ver
wachting, maar door onvoorziene 
tekortkomingen was s lechts kort 
bedrijf mogelijk en moet het kern
deel worden vervangen. Door deze 
vertraging, en tevens door onzeker
heden over mogelijke financiering, 
i s ook nog geen aanvang gemaakt met 
studies voor vernieuwing van koude-
neutronenspectrometers en mogelijke 
toepassing van geleidepijpen. 

In het algemeen gaan technische r e a l i 
s a t i e s trager dan was gehoopt. Twee 
medewerkers, een elektronisch techni
cus en een fysisch researchmedewer
ker, ver l i e ten de vakgroep en konden 
s l ech t s op t i j d e l i j k e basis worden 
vervangen. 

Ten behoeve van het onderhouden van 
de binnenlandse contacten werden door 
de medewerkers van de vakgroep onder 
andere regelmatig de één- en twee
daagse wetenschappelijke bijeenkomsten 
van verschil lende FOM- en SON-Werkge-
meenschappen bezocht. 

Prof.dr. J .J . van Loef werd in de ver
slagperiode uitgenodigd zitting te nemen 
in de Sc ient i f i c Council van het SNQ 
spallatiebronproject in Jul ich, Duits 
land. Aan dr. J.W. Niemantsverdriet i s 
in het kader van het Constantijn en 
Christiaan Huygens Programma een s t i 
pendium voor v i j f jaar toegekend met 
a l s domicilie de Technische Hogeschool 
Eindhoven. 

Het afgelopen jaar zijn de volgende 
buitenlandse gasten ontvangen: 
- dr. J. Bartolomé, Univ. de Zaragoza, 

Spanje; 

Formatie THD; dubbelbenoeming THD-IRI 

- prof. Y.C. Chuang, Ins t i tu te of 
Metals Research, Shenyang, China; 

- prof .dr. E.G.D. Cohen, Rockefeller 
University , New York, USA; 

- prof .dr. J.R.D. Copley, McMaster 
University, Hamilton, Canada; 

- dr. M. Davidovic, Boris Kidric I n s t i 
tute of Nuclear Sciences, Vinca, 
Joegoslavië; 

- dr. E.J. Sarauelsen, Norges Tekniske 
Hogskole, Trondheim, Noorwegen; 

- dr. S.W. de Leeuw, Oxford University, 
UK; 

- dr. V. Ungemach, Hagnetec, Hanau, 
West-Duitsland; 

- prof .dr . F.W. de Wette, University 
of Texas, Austin, USA. 

Cl. MOLECUULFYSICA 

A.J.W. Bouuman dr.ir. J. 3. van Triaht 
P. v.d. Ende drs. P. Verkerk 
drs. H. Fredrikze ir. B.J .M. Vernooij 
dr.ir. L.A. de Graaf ir. A.A. vanWell 
dr. J.J. van Loef H.W. van Zeyl 
dr. I.M. de Schepper dr. M. Zuilhof 

C1.1. Vloeistof dynamica 

- Inelastische neutronenverstrooiing: 
De coherente dynamische structuurfac
toren S(k,u) van vloeibaar argon 36Ar 
bij 120 K en bij vier drukken varië
rend van 20 tot 400 bar, verkregen 
door experimenten met de vliegtijd-
spectrometer IN-A van het Institut von 
Laue Langevin in Grenoble, zijn in een 
publikatie verwerkt [C 1]. In deze 
publikatie wordt het belang van be
trouwbare correctieprocedures van meer
voudige verstrooiing en instrumentreso
lutie benadrukt, en worden de data on
derworpen aan enkele consistentie-
checks. De complete numerieke resul
taten zijn beschikbaar als IRI-rapport 
CC 2]. 

Nu de dataverwerkingsprocedures vervol
maakt zijn (onder Dataverwerking, 
blz. 51), is de analyse van eerder ver
zamelde experimentele resultaten goed 
op gang gekomen. De 36Ar-resultaten 
van metingen aan de roterend-kristal-
spectrometer RKS I zijn uitgewerkt. De 
resultaten bij 20 en 270 bar stemmen 
goed overeen met die van de IN-4, het
geen een extra check op de dataver-
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werking betekent. Terwijl voor a l l e 
drukken tussen 20 en 400 bar een 'gap' 
in de gcluidsdispcrsiecurve optreedt 
( z i e Jaarverslag 1983, b l z . 45, en 
onder Theorie, hierna) , zijn voor 
argon b i j 850 bar aanwijzingen ge
vonden dat geluid zich b l i j f t voort
planten voor a l l e golf lengten (figuur 
C-I ) . Dit onverwachte resultaat wordt 

K) 20 

bevestigd door computersimulaties ( z i e 
aldaar, b l z . 4 8 ) . 

Een d i scuss ie van deze resultaten, en 
van de d ichthe ids- en temperatuurafge
leiden van s tat i sche en dynamische 
structuurfactoren in vloeibaar argon, 
wordt gegeven in een hoofdstuk van het 
proefschrift van P. Verkerk. 

RKS I-metingen aan vloeibaar neon b i j 
35 K en drukken van 80 en 140 bar z i jn 
geanalyseerd [C 3] en worden in een 
publikatie verwerkt, d ie a l s hoofdstuk 
in het proefschrift van A.A. van Well 
zal verschijnen. Ook voor neon b l i j k t 
S(k,u) beschreven te kunnen worden in 
termen van drie gegeneraliseerde e igen-
modes. Hierbij wordt S(k ,u) , evenals 
voor argon, gedomineerd door de 
warmtemode die geconcentreerd i s b i j 
w * 0. 

De vorm van S(k,u) wordt mede bepaald 
door twee sterk gedempte geluidsmodes 
die voor de meeste k-waarden gecen
treerd z i jn bij u)s j* 0 (figuur C-2). 
Quantumeffecten zijn duidelijk aan
wezig in neon. Maar of verschi l len 
in het gedrag van u>$ b i j argon en 
neon - met toepassing van correspon
derende toestanden - hieraan of aan 
verschi l len in interatomaire poten

t iaa l moeten worden toegeschreven, ver
e i s t nadere s tud ie . 

Hetingen aan waterstofgas b i j 120 K en 
730 bar met de RKS II z i jn uitgewerkt. 
De resultaten kunnen niet worden ver 
klaard met een eenvoudig diffusiemodel, 
maar de mode-coupling theorie geeft 
een goede beschrijving waarbij de cor-

De fluids frequentie us(k) als 
functie van het jol f je tal k = 
2n/\ met X de geluidsgolflenate, 
voor argon bid 120 K zn 3SO bar 
verkregen uit neu^ronenverstrooi-
ing (verticale strer^r.) vergele
ken met eomputersimulatieresul
taten van een Lennard-*To>ies sys
teem met ksT/t - ü,ï? en na3 = 
0,d6S (cirkels). De rechte lijn 
is iiis - ck met c de geluidssnel -
heid in argon. 

r e c t i e s op de eenvoudige d i f fus i e 20-
30Z z i j n . Aan dit onderzoek, waarover 
een art ike l i s geaccepteerd voor publ i 
kat ie in Physical Review A s meegewerkt 
door de student J.H. B-iiltjes ly I j . Het 
gebied van k-waarden waarvoor de mode-
coupling l i j k t te gelden, i s verge l i jk 
baar met dat gevonden voor argon LC 7\. 

Een samenvatting van ons werk en onze 
toekomstplannen op het gebied van de 
vloeistofdynamica i s gegeven in CC 4 ] . 
De analyse van onze experimentele 
- en computersimulatie - resultaten in 
termen van warmte* en geluidsmodes 
ontmoet enige kr i t iek , waarop i s ge 
antwoord [C 5 ] . Op verscheidene 
plaatsen i s gerapporteerd over het 
INS-werk in samenhang met computersi
mulaties en theorie ÏC 61 . 

- Theorie: 
De geluidsdispersiecurven *)s(k) ver 
kregen u i t de lN-4-metingen aan 3*Ar 
z i jn voor kleine gol fgeta l len k verge
leken met de voorspellingen van de 
mode-coupling theorie. Deze theorie 
voorspelt dat u>s(k) zich anomaal ge
draagt, dat wil zeggen dat u s (k) - ck 
• a s k 5 ' 2 , waarin c de geluidssnelheid 
i s en a s de posit ieve mode-coupling-
constante. De anomale dispers ie b l i j k t 
in uitstekende overeenstemming met 
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alle tot nu toe verkregen resultaten 
voor cus (k) [ C 7] . 

Onze berekeningen op basis van de 
Enskog-theorie voor het gedrag van 
de warmtemode als functie van k en 
de dichtheid, alsmede een vergelij
king met experimentele resultaten 
zijn voorlopig afgerond en gepubli
ceerd [C 8]. Op basis van dezelfde 
theorie is ook het gedrag bepaald 
en gepubliceerd van de geluids-
eigenmodes als functie van k en 
de dichtheid [C 9 ] . De studie van 
een kinetische theorie voor een 
systeem van deeltjes in wissel-

i 1 1 

*w 
\ 

-

A 
"3 
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Fig. C-2 

De gecorrigeerde S(k3u)) van neon 
(35 Kj 140 bar) en de beste aanpas
sing met een som van warmte- en ge-
luidsbijdragen (continue lijn). De 
geluidsfrequcnties u>8(k) zijn aange
geven met driehoekjes. Voor k >12nm~l 

wordt ws kleiner, bij k = 22 nm"1 is 
wö = 0. 

werking via een vierkante-put-potenti-
aal is afgerond en een artikel is ter 
publikatie ingezonden. Er is een begin 
gemaakt met het onderzoek naar eigen
schappen van deze theorie, in het bij
zonder naar de voorspellingen voor 
S(k,u). 

In een tweetal publikaties is een 
algemeen overzicht gegeven van de im
plicaties van het theoretisch voor
spelde gedrag van de - uitgebreide -
hydrodynamische modes en de hogere -
- 'kinetische' - modes voor neutronen-
spectra, met nadruk op de richting die 
het toekomstige neutronenonderzoek aan 
vloeistoffen zou moeten gaan [C 10, 
C II]. 

De eigentoestanden van de gewone geli-
neariseerde hydrodynamische - 'Navier 
Stokes' - vergelijkingen zijn bepaald 
als functie van k en de hydrodynami
sche parameters. De resultaten tonen 
globaal een frappante overeenkomst 
met die gemeten in argon en neon. De 
eerste versie van een artikel is ge
reed. 

- Computersimulaties: 
De eerder door ons uitgevoerde compu
tersimulaties aan Lennard-Jones-achti-
ge systemen en de resultaten daarvan 
zijn inmiddels gepubliceerd [C 12], 

Er is een computersimulatie uitgevoerd 
aan een harde-bollen systeem in samen
werking met dr. J.P.J, Michels van de 
Universiteit van Amsterdam, dr.ir. C. 
Bruin van de Technische Hogeschool 
Delft en J.C. van Rijs. De resultaten 
zijn in goede overeenstemming met de 
Enskog-theorie, ook voor de geluids
dispersie w (k), die zeer afwijkt van 
die gemeten in argon en neon. Een pu
blikatie is in voorbereiding. 

Samen met C. Bruin en J.C, van Rijs 
zijn simulaties uitgevoerd voor een 
systeem van deeltjes in wisselwerking 
via een repulsieve Lennard-Jones-po
tentiaal voor een reeks dichtheden. 
Voor afnemende dichtheden verdwijnt de 
'gap' in tos(k) zoals voorspeld door de 
Enskog-theorie, Bij extreem hoge dicht
heden verdwijnt de 'gap' eveneens, in 
tegenspraak met de theorie. Dit resul-
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taat is wél in overeenstemming met de 
bevindingen voor argon bij 350 bar en 
120 K (zie figuur C-l). Een artikel 
hierover is in bewerking. Een simula
tie voor een systeem representief 
voor waterstof was nodig om de con
clusies getrokken uit de aan het be
gin van dit hoofdstuk beschreven 
metingen te ondersteunen. 

C1.2. Vloeistof structuur 

- Atomaire systemen: 
In samenwerking met dr. M.W.C. Dharma 
wardana en dr. G.C. Aers van de Natio
nal Research Council, Ottawa, Canada, 
is gewerkt aan de interpretatie van IRI 
neutronendiffractieresultaten voor 
gasvormig en vloeibaar krypton met het 
MHNC(Modified Hyper Netted Chain)-
model. Gevonden is dat de thermodyna-
misch consistente waarde van de para
meter n» die de zgn. 'bridge term' in 
dit model beschrijft, voor hogere 
dichtheden duidelijk afwijkt van het 
eerder gevonden gedrag evenredig 
met de deeltjesdichtheid. 

Er zijn aanwijzingen dat het MHNC-
model, met gebruik van de twee-deel
tjespotentiaal bij temperaturen ho
ger dan de kritieke, toestanden be
schrijft die in het coëxistentie
gebied liggen. Dit betekent dat meer-
deeltjespotentialen een niet verwaar
loosbare rol spelen bij de beschrij
ving van de structuur. 

De berekeningen voor vloeistoftoe
standen met dichtheden ongeveer twee
maal hoger dan gebruikt bij metingen 
aan kryptongas bij kamertemperatuur, 
die met succes beschreven konden wor
den met het MHNC-model, geven aan dat 
de beschrijving van de structuur met 
de twee-deeltjespotentiaal en een 
Axilrod-Teller-representatie voor 
de drie-(of meer-)deeltjespotenti-
aal niet toereikend is. Thans wordt 
gepoogd de Axilrod-Teller-term door 
een exchange-term te vervangen. Dit 
lijkt beter in overeenstemming met 
de experimentele data te zijn. Bij 
de National Research Council worden 
'de berekeningen voortgezet. 

- Moleculaire vloeistoffen: 
Het neutronendiffractie-onderzoek aan 
vloeibare tetrachloriden werd uitge
breid met metingen aan VCli» en GeCli» 
bij 295 K en GeCU bij 223 K. Deze 
data en de data aan CCl^, SiCU, TiCK 
en SnClt* zijn verwerkt met ëën pro
gramma, zodat de procedure voor alle 
vloeistoffen dezelfde is. Nadere ana
lyse van de data waarbij de experimen
tele verstrooiingsfuncties gecombi
neerd werden met modelberekeningen, 
heeft geleid tot een serie van zeven 
intermoleculaire partiële chloor-chloor 
radiële distributiefuncties (iprdf). 
De resultaten zijn beschreven in het 
l2~verslag van J.S. Sjoerdsma [y 2] en 
in een poster.' 

In de literatuur stond de vraag open 
of moleculaire vloeistoffen van ëën 
molecuultype beschreven zouden kunnen 
worden met behulp van een gemeenschap
pelijke vloeistofstructuur. Correla
ties in de piekposities van de zeven 
iprdf's maken duidelijk dat van zo'n 
gemeenschappelijke vloeistofstructuur 
voor de tetrachloriden geen sprake is. 
Een publikatie is in voorbereiding. 

De neutronendiffractie-experimenten 
zijn uitgebreid met werk aan vloei
baar chloor. De aanleiding is twee
ledig: enerzijds de wens over meerdere 
betrouwbare intermoleculaire chloor-
chloor verstrooiingsfuncties te be
schikken, en voorts de niet geringe 
verschillen tussen de experimentele 
gegevens die in de literatuur beschik
baar zijn. De voorlopige resultaten 
zijn met deze gegevens vergeleken 
(figuur C-3). De experimeneen worden 
voortgezet om het verloop van de ver
strooiingsfunctie bij kleine ver
strooiingsparameter nader te bestu
deren. 

De neutronendiffractie-experimenten 
aan vloeibaar PBr3 zijn verwerkt en 
de resultaten zijn vergeleken met 
modelberekeningen. Dit vloeistofsys
teem wordt door het RISM (Reference 
Interaction Site Model), dat over het 
algemeen kwalitatief goed met experi
menten overeenstemmende uitkomsten le-
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vert , minder goed beschreven (figuur 
C-4). Een publikatie i s in voorberei
ding. 
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Fig, C-3 

IntermolecuZaire verstrooiings functies 
van vloeibaar chloor bij 295 K . 
ÜÜD neutronendiffractie IRI, Delft 
+++ Bosi et al., Mol. Phys. 49(1983)56? 
xxx Sullivan & Egelstaf f, Chem. Phys. 

89(1984)167. 

Met het bestuderen van de samenhang van 
de moleculaire vloeistofstructuur en 
macroscopische eigenschappen is een be
gin gemaakt. Uitgaande van neutronen-
diffractiedata aan CO2 [C 15] en CS2 
is in samenwerking met A. Blonk, die 
als onderdeel van zijn kandidaatswerk 
aan de Technische Hogeschool Delft 
een eindonderzoek uitvoerde in de vak
groep, gewerkt aan de bepaling van een 
effectieve intermoleculaire potentiaal. 
De uitkomsten zijn bevredigend. De 
karakteristieke grootheden a en de 
putdiepte e zijn voor CO2 er = 0,29 nm, 
£ - 300 K en voor CS2 o - 0,35 nm, 
£ = 488 K. 

Cl.3. Instrumentatie en methoden; expe
rimentele technieken 

- Spectrometers: 
Ook bij de roterend-kristalspectrotneter 
RKS II is nu - na die bij de RKS I -
een Incaa microcomputer geïnstalleerd, 
die fungeert als veel-kanaalanalysator 
en zorgt voor de toeren- en faserege
ling van de twee choppers en het mono-
chromatorkristal (zie paragraaf C4.I., 

blz. 57). Voor verbetering en uitbrei
ding van het detectiesysteem zijn 
- met steun uit de IRI-beleidsruimte -

detectoren en versterkers besteld. 
Behuizing en afscherming hiervoor 
zijn in produktie. 

Programmatuur is ontwikkeld waar
mee zowel voor RKS I als voor RKS 
II vanuit een programma in conver
satie-mode een tiental taken, al 
dan niet automatisch, kan worden 
geactiveerd. Een beschrijving hier
van is in voorbereiding. Verbete
ringen in spectrometers zijn be
discussieerd in [C 17, C 18]. 

- Koude-neutronenbron: 
De koude-neutronenbron werkt met 
vloeibaar methaan als moderator 
[C 18]. In het eerste kwartaal is 
de bron in de reactorkern beproefd 
(zie paragraaf C4.2., blz. 58). 
Het effect van de koude bron op 
neutronenintensiteit en golflengte
verdeling is gemeten met vliegtijd-
metingen. De totale intensiteit 
zonder moderator was 1,5 maal hoger 
dan met de oude kernconfiguratie. 

Met methaan op 100 K nam de intensi
teit nog verder toe met een factor 4,0 
voor golflengten tussen 0,4 en 0,8 nm. 
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Fig. C-4 

Intermoleculaire verstrooiingsfunctie 
van vloeibaar fosfortribromide bis 
295 K. 
+++ neutronen diffractie; RISM 
(N = 6,388 nm~3, oBr - 0,36 nm en 
a - 0,315 nm). 
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- Dataverwerking: 
Het systeem van computerprogramma's 
voor de bepaling van dynamische 
structuurfactoren uit inelastische 
neutronenverstrooiingsexperimenten 
is beschreven en wordt gepubli
ceerd [C 19], Verdere tests van 
het gemodificeerde programma MSCAT, 
dat gebruikt wordt voor de correctie 
voor meervoudige verstrooiing, zijn 
uitgevoerd en een publikatie is in 
voorbereiding. 

Door Sears is aangetoond dat nume
riek berekende waarden voor de zelf-
afschermingsfactor voor naakte prepa
raten uitstekend beschreven kunnen 
worden door een eerstegraads polynoom 
in K 2. Gebleken is dat voor een pre
paraat in een houder ook een <l*-term 
noodzakelijk is om de zelf-afscher-
mingsfactor te representeren als een 
functie van K. Ook de verzwakking, 
veroorzaakt door het preparaat, van 
de verstrooiing van de preparaathouder 
kan beschreven worden door een tweede
graads polynoom en niet door een 
eerstegraads polynoom in K 2. 

Aangetoond is dat een uitdrukking voor 
de meervoudige verstrooiing, afge
leid door Sears en gepropageerd door 
Egeistaff, voor cilindrische prepa
raten met afmetingen gebruikelijk in 
neutronendiffractie-experimenten, de 
meervoudige verstrooiing overschat. 
Een uitdrukking van Vineyard lijkt 
beter te voldoen. 

Fig. C-S 

Inelastische verstrooiing aan PrPb-j. 

Cl.4. Dynamica van vaste stoffen 

Voor de interpretatie van mössbauer-
spectra aan zeldzame aarden is kennis 
omtrent de ligging van de kristalveld-
niveaus vaak een vereiste. De overgan
gen tussen energieniveaus van deze 
kristalvelden kunnen gemeten worden 
met inelastische neutronenverstrooiing. 
Uit een proefmeting op de RKS I aan 
een al met de IN-7 van het Institut 
Von Laue Langevin in Grenoble gemeten 
stof, PrPb3 (figuur C-5) blijken de 
RKS I-resultaten kwalitatief vergelijk
baar. Intussen zijn door P.C.M. Gubbens 
metingen gedaan aan ErNii, TmAl2 en 
TmNi2, bij temperaturen tussen 14 en 
300 K, waarvan de uitwerking nog moet 
plaatsvinden. 

Cl.5. Transportooëffioiënten in dichte 
fluZda 

Het in vorige jaarverslagen besproken 
overzichtsartikel over transporteigen
schappen in monoatomaire en moleculai
re fluïda en hun mengsels, is gepubli
ceerd [C 15]. Hierop aansluitend is 
een studie gemaakt van het thermisch 
transportgedrag in Van der Waalsachti-
ge vaste stoffen en vloeistoffen in de 
buurt van de vast-vloeistof fase-over
gang. 

De belangrijkste conclusies zijn: De 
discontinuïteit in de warmtegeleidings 
(A)- respectievelijk warmtevereffe-
ningscoëfficiënt(a) bij de fase-over

gang kan niet zonder meer toe
geschreven worden aan de dicht-
heidssprong. De volume-afhan-
kelijkheid van X en a bij con
stante temperatuur is verschil
lend in vaste stof en in 
vloeistof - behoudens in plas-
tisch-kristallijn cyclohexaan -
en bovendien is deze veel meer 
geprononceerd dan de tempera-
tuur-afhankelijkheid bij con
stante dichtheid [C 16], 

Nagegaan is of quantumeffecten 
de transporteigenschappen van 
vast en vloeibaar neon beïn
vloeden. Uit een vergelijking, 
tussen de gereduceerde X en 
a van neon en van de zwaardere 
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edelgassen blijkt dat kleine systema
tische verschillen bestaan. Deze kun
nen worden toegeschreven aan quantum-
effecten. Reductie van de neon-trans-
portcoëfficiënten met behulp van een 
temperatuur-afhankelijke Lennard-Jones 
potentiaal (R.A. Young, Phys. Rev. 
23A (1981) 1458) brengt de neongege-
vens in overeenstemming met die van 
argon. Dit zal worden gepubliceerd. 

C2. NEUTRONENDEPOLARISATIE 

drs. W.H. Kraan 
dr. J.J. van Loef 
dipl.phys. N. Stüsser 
dr. M.Th. Rekveldt 
T. Spruijt 

C2.1. Onderzoek aan statische en dyna
mische domeinstructuren 

- Temperatuurafhankelijke experimenten 
in Fe, Ni: 

Wegens de problemen met het vervaardi
gen van geschikte raamvormige een
kristallen van Fe en Ni werd besloten 
voorlopig depolarisatie-experimenten 
aan polykristallijne ringen van Fe en 
Ni uit te voeren, tot mogelijkerwijs 
in de toekomst geschikte eenkristallen 
ter beschikking komen. 

Depolarisatie-experimenten zijn uitge
voerd in afhankelijkheid van tempera
tuur en magneetveld. Door de speciale 
vorm van de preparaten kon uit de 
experimenten de magnetisatie met de 
zeer grote precisie van + 100 A/m 
(1 gauss) worden bepaald zonder dat 
correcties voor demagnetisatie nodig 
zijn. De precisie in de magnetisatie 
in de buurt van Tc is ongeveer een 
factor 10 beter dan de nauwkeurigste 
tot nu toe bekende spontane magneti-
satiemetingen aan Fe met behulp van 
het mössbauereffeet. 

In het kritische gebied van Fe en Ni 
rondom de curietemperatuur Tc, waar 
met een veld van + 100 A/m het prepa
raat tot in de verzadiging gemagneti
seerd kan worden, zijn op deze wijze 
de kritische exponenten (3 en y be
paald. De resultaten van Fe zijn ter 
publikatie ingezonden. Door de grote 
precisie kunnen uit de experimenten 

ook de correctietermen op de kritische 
exponenten, bekend uit de renonnalisa-
tietheorie, bepaald worden die tot nu 
toe nog niet eerder experimenteel ge
verifieerd zijn. De metingen zijn nog 
in bewerking. 

Ook het kritisch gedrag boven de cu
rie temperatuur is onderzocht naar mo
gelijke anisotropie-effecten in het 
lage-veldgebied. De exponent y van de 
susceptibiliteit boven Tc blijkt tot 
het laagste veld van 50 A/m overeen te 
stemmen met de uit de literatuur beken
de waarden die bij veel hogere velden 
bepaald zijn. Figuur C-6 geeft de mag
netisatie uit de experimenten bepaald, 
zowel beneden als boven Tc. De geslo
ten lijn door de meetpunten geeft de 
beste fit van de theorie met het expe
riment met kritische exponenten 
B = 0,363(4) en Y = 1,33(2). 

[ I l l 1 | I 1—1 1 1-T-

H=iUA/m • 

1040.0 105Q( 

Fig. C-6 

Magnetisatie als functie van de tempe
ratuur: • gemeten met neutronen,  

theoretische aanpassing met kri
tische exponenten 3 - 0,363 en y -
1,SS3 respectievelijk onder en boven 
de curie-temperatuur. 
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De magnetische anisotropic beneden Tc 

is eveneens onderzocht. Ook hierbij 
blijkt de depolarisatietechniek zeer 
gevoelig. Anisotropievelden in de orde 
van 50 A/m zijn nog gemeten in Fe op 
enkele tienden van een graad beneden 
Tc. De temperatuur-afhankelijkheid 
van de magnetische anisotropic wordt 
uitgewerkt. 

- Amorfe magneten: 
Het onderzoek aan uniaxiale amorfe 
magneten FewoNitfoPiwïU met Ms lood
recht op het folievlak verkregen door 
een drukspanning in het folievlak aan 
te brengen ter bestudering van de 
sluitdomeinlaag als functie van het 
magneetveld, werd voortgezet door 
student J. Builtjes. Hierbij is het 
van belang twee types sluitdomeinen 
te creëren met de magnetisatie paral
lel dan wel loodrecht op het aange
brachte magneetveld. Volgens een be
paald theoretisch model hangt de 
effectieve sluitdomeinlaagdikte bij 
de twee types op verschillende wijze 
af van het magneetveld. Eén type is 
reeds onderzocht (vermeld in het 
vorige Jaarverslag, blz. 53). Inmid
dels is het gelukt het andere type 
ook te creëren. 

- CoCr-films: 
Depolarisatie-experimenten in deze 
films zijn uitgevoerd in samenwerking 
met dr. J.C. Lodder en drs. K. Hemmes 
van de afdeling Elektrotechniek van 
de Technische Hogeschool Twente. 
CoCr-films worden gekenmerkt door een 
domeinmagnetisatie loodrecht op de 
film, zodat de Larmor-precessiehoek 
per laag bij loodrechte transmissie 
een directe maat is voor de laag-
dikte. 

Depolarisatie-experimenten aan films 
met diktes 0,9, 3,9 en 4,8 ym zijn 
uitgevoerd ter bepaling van de gemid
delde domeingrootte in het vlak. Nu 
blijkt dat voor alle onderzochte filns 
de effectieve laagdikte voor de neu
tronen systematisch 50 tot 557. van de 
werkelijke laagdikte bedraagt en de do
meingrootte in het vlak ongeveer één
vijfde is van deze effectieve laagdikte. 

Een verklaring hiervoor i.« ^«vonden 

in het zogenaamde 'spike model' waarin 
aan het oppervlak tegengestelde ge
magnetiseerde spikes de magnetische 
lading aan het oppervlak verkleinen. 
Computersimulatie van dit model geeft 
een verklaring voor het voor 40% mag
netisch inert zijn van de laag voor 
de neutronenpolarisatie. Resultaten 
van dit onderzoek zijn gedeeltelijk 
reeds tot een publikatie [C 21] ver
werkt en gedeeltelijk nog in bewerking. 

- Zigzag wanden in FeSi-éénkristal: 
Het onderzoek aan zigzag wanden in 
FeSi-éénkristal is in het afgelopen 
verslagjaar met een publikatie afge
sloten (geaccepteerd door J.Phys.B). 
Hierin bevestigen de resultaten van 
plaatsafhankelijke metingen de resul
taten van eerdere hoekafhankelijke me
tingen over een over de breedte van 
het kristal sterk verlopende zigzag 
amplitude van de wand. 

C2.2. Uitbreiding kristalpolarimeter 

De technische voltooiing van fase B 
van de nieuwe kristalpolarimeter voor 
polarisatie-analyse van verstrooide 
neutronen nadert zijn eindfase. Medio 
1984 werd het laatste mechanische deel 
afgeleverd. De hoekstapmechanismen 
werden getest zodat het instrument 
binnenkort geplaatst kan worden. 

C2.3. Neutronenspiegels 

De opdampapparatuur bij de afdeling 
der Technische Natuurkunde van de 
Technische Hogeschool Delft is zodanig 
verbeterd dat twee metalen onafhanke
lijk van elkaar opgebracht kunnen wor
den, waardoor een beter gedefinieerde 
samenstelling van het spiegelmateriaal 
verkregen wordt. Bovendien werd beslo
ten als neutronenabsorber in plaats 
van de legering Gd2oTiao> <̂ e verbin
ding GdsMn23 te kiezen, die betere 
eigenschappen bezit voor de vangst 
van de neutronen met negatieve spin 
die het spiegelmateriaal CoFe passe
ren. 

Alhoewel het opdampingsproces nog niet 
volmaakt is, zijn de voorlopige re
sultaten met deze spiegels zeer be
moedigend. Daarom is het oude spiegel-

53 



W E T E N S C H A P P E L I J K V E R S L A G 

systeem van de spiegelpolarimeter reeds 
door deze nieuwe spiegels vervangen. 
Resultaat van deze vervanging is een 
factor vier hogere intensiteit en een 
factor 1,5 hogere flipverhouding I+/I-
van de gepolariseerde bundel. 

C2.4. Si-kristal neutronenreflector 

Het onderzoek naar de reflectie-eigen
schappen van gebogen perfecte Si-één-
kristallen is door student H. de Waard 
voortgezet op de diffractometer Manus. 
De reflectiviteit van 0,4 nm golflengte 
neutronen aan het (lll)-vlak is onder
zocht bij verschillende oriëntaties 
van de cilindrische buigingsas ten op
zichte van het verstrooiingsvlak. Af
hankelijk van deze oriëntatie verandert 
de oriëntatie van de reflecterende vo
lumes in de kristallen. Goede over
eenstemming met de theoretische ver
wachting werd gevonden. Met de bui
gingsas in het verstrooiingsvlak 
waarbij de reflecterende volumes lood
recht staan op de verstrooiingsvector 
zijn reflectiviteiten van 65% gemeten 
over een hoekgebied van + 0,1 graad. 
Voor de energieanalyse van de neutro
nen op de spiegelpolarimeter werd 
besloten af te zien van scintillatie-
detectoren wegens te hoge achtergrond, 
en gebruik te maken van de 1,25 cm 
diameter 3He-buizen (30 stuks) die bij 
de RKS II vrijkomen. 

C2.5. Toepassing van gepolariseerde 
neutronen 

Met de Fysicagroep van het ECN werd 
een afspraak gemaakt over samenwerking 
op het gebied van onderzoek met gepo
lariseerde neutronen. Alhoewel in 
eerste instantie over directe samen
werking gedurende één dag per week 
werd gedacht, is dit in de praktijk 
niet haalbaar gebleken door te weinig 
personele inzet vanuit het ECN en 
werd de samenwerking beperkt tot in
cidentele advisering en incidenteel 
onderzoek door ons op de gepolari
seerde-neutronenopstelling van het ECN. 

C2,6. Diversen 

Voorbereidingen zijn getroffen voor 
temperatuurafhankelijke metingen aan 

Dy met het doel om de domeinstructuur 
in de FM+AF-fase-overgang te bestude
ren. De verwachting is dat de domeinen 
in deze overgang naaldvormig worden, 
hetgeen met de depolarisatietechniek 
goed is waar te nemen. Een literatuur
studie is gemaakt over magnetische 
supergeleiders met het doel de moge
lijkheden voor depolarisatie-experi-
menten in deze materialen te verkennen. 
De resultaten van deze studie hebben 
geleid tot een aanvraag voor de per
sonele beleidsruimte van het IRI voor 
een post-doc om verkennende depolari-
satiemetingen aan deze materialen uit 
te voeren. 

Ten behoeve van de verbetering van de 
polarisatiekristallen is een bereke
ning uitgevoerd van de verwachte depo-
larisatie in deze kristallen als 
functie van de oriëntatie en opgelegd 
magneetveld. Het blijkt dat de symme
trie van de magnetisatierichting es
sentieel is voor de veldsterkte waar
bij het kristal verzadigt. Na testen 
van deze theorie door testmetingen op 
de gepolariseerde-neutronenopstelling 
C0P0L te Petten, zal hierover een 
artikel worden geschreven. 

C3- MÖSSBAUERSPECTROMETRIE 

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

C3.1. Karakterisering katalysatoren 

Biraetallische katalysatoren op drager 
vormen een bijzonder belangrijke klas
se katalysatoren voor de chemische in
dustrie. Het in-situ mössbaueronder-
zoek concentreert zich op de bestu
dering van de structuur van zulke ka
talysatoren, die bestaan uit Fe en 
één van de groep-VIII-metalen (M)Ru, 
Rh, Pd, Ir en Pt op verschillende 
dragermaterialen [C 22, C 23, C 24]. 
Hiertoe worden de katalysatoren ver
rijkt in de mössbauer-isotoop 57Fe, 
en vervolgens bestudeerd als functie 
van verschillende behandelingen: 
reductie in H2 bij verschillende tem-
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peraturen, chetnisorptie van CO, oxy-
datie in lucht en chemisorptie van H2 

bij kamertemperatuur. 

De toestand van het edelmetaal in de 
bimetallische katalysatoren op S1O2 
is in samenwerking met ir. C.F.J. 
Flipse van het Laboratorium voor 
Fysische Chemie, Rijksuniversiteit 
Groningen met behulp van XPS-(X-ray 
Photo-electron-Spectroscopy)-metingen 
bepaald [C 25]. Voorts is een artikel 
ingediend voor publikatie bij Journal 
of Catalysis. 

Naast de Fe:M = 1:1 zijn ook de Fe:M = 
1:5 bimetallische katalysatoren op 
S1O2 systematisch onderzocht. Student 
R.C.H. Nonnekens heeft voor zijn I2-
studie onderzoek verricht aan FeRu/ 
Ti02~katalysatoren in de Fischer 
Tropsch-synthese, waarbij de verhou
ding Fe/Ru varieerde. Het blijkt dat 
een toenemende Ru-concentratie de 
reductie van de katalysatoren verge
makkelijkt en dat de FeRu/Ti02-kataly-
satoren veel overeenkomst vertonen 
met de eerder bestudeerde bimetalli
sche katalysatoren op SiÜ2 [y 3]. 

Dit onderzoek, in samenwerking met 
drs. F. Stoop van het Laboratorium 
voor Chemische Technologie, Techni
sche Hogeschool Eindhoven, heeft 
het opmerkelijke feit aan het licht 
gebracht dat behandeling van de 
katalysatoren met H2~gas bij toene
mende temperatuur in plaats van een 
verdergaande reductie van de ijzer
atomen, een toename van de Fe3+-fase 
oplevert. Deze Fe3+-fase bevindt 
zich aan het oppervlak. Dit opmerke
lijke verschijnsel is ook aangetoond 
voor een FeRu/Si02~katalysator. 

Katalysatoren voor de ontzwaveling 
van zware aardoliefracties en vloei
bare steenkoolprodukten worden in toe
nemende mate belangrijk. In samen
werking met ir. C.K. Groot en dr.ir. 
V.H.J. de Beer van het Laboratorium 
voor Anorganische Chemie, Technische 
Hogeschool Eindhoven, wordt Fe op 
koolstofdrager-katalysatoren onder
zocht om te trachten een goede en 
goedkope katalysator te ontwikke
len. 

De katalysatoren zijn actief in gesul-
fideerde toestand. Mössbauer-spectro-
metrie aan oxydische voorlopers heeft 
belangrijke informatie opgeleverd over 
de dispersie en thermische stabiliteit 
in relatie tot beladingsgraad [C 26], 
bereidingsprocedure en soort koolstof
drager. De resultaten, vermeld in de 
hoofdstukken 2, 3, 4 en 7 van het 
proefschrift van C.K. Groot*, zullen 
worden gepubliceerd. 

C3.2. Inteivnetallische verbindingen 

- 57Fe mössbauerspectrometrie: 
Dit onderzoek vindt plaats in samen
werking met dr. K.H.J. Buschow van 
het Philips Natuurkundig Laboratorium 
CC 27]. 

Gebruik makend van de reeds eerder 
bepaalde constanten die optreden in 
het model van Miedema en Van der 
Woude, dat de geëxtrapoleerde waarde 
van de Fe isomere verschuiving in 
Mi_x Fex amorfe legeringen (M = metaal 
of metalloid) in de limiet voor grote 
verdunning beschrijft, blijkt dat er 
geen correlaties bestaan tussen het 
gemiddelde effectieve magneetveld en 
zowê'i intra- als inter-atomaire elek
tronenoverdracht, zoals vaak wordt be
weerd. Wel is een correlatie gevonden 
tussen het gemiddelde effectieve mag
neetveld en de vormingswarmte van de 
legeringen, hetgeen een directe aan
wijzing is dat korte-afstandsorde in 
de samenstelling van de amorfe lege
ring bepalend is voor het magnetisch 
gedrag [C 28]. 

De invloed van korte-afstandsorde op 
de grootte van het effectieve magne
tische veld blijkt eveneens uit een 
onderzoek aan Vj_ x Fex geordende en 
niet geordende legeringen. Een manu
script is ter publikatie aangeboden. 

ie 

C.K, Groot - Carbon-supported i ron 
su l f ide c a t a l y s t s : s t r u c t u r e and 
a c t i v i t y for hydrogenolysis and hy-
drogenation of model compounds and 
coal derived l i q u i d s . P roe f schr i f t 
Technische Hogeschool Eindhoven (1984) 
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- Zeldzame-aarden mössbauerspectro-
metrie: 

Daar de reactor in Petten in het ver
slagjaar niet in bedrijf was, is 
slechts een beperkt aantal 169Tm-mö"ss-
bauermetingen gedaan. 169Tm-mössbauer-
speetroscopie aan TmCus toont aan dat 
ook deze verbinding - evenals een 
aantal andere al eerder bestudeerde 
kubische Tm-verbindingen [C 29] -
een elektrische quadrupoolsplitsing 
vertoont. Dit wijst op een distortie 
van het rooster, die eventueel dyna
misch van karakter is. 

169Tm-mössbauermetingen aan Tm2Nii7 
laten zien dat de belangrijkste 
kristalveldparameter V° voor de 
twee Tm-plaatsen een gelijk teken 
heeft en van dezelfde orde van 
grootte is (200 + 50 K). Dit in 
tegenstelling tot eerdere publikaties 
in de literatuur. 

Met een in de HOR geactiveerde opge
sloten hoeveelheid (Gd0,5 Dyo,s) F3, 
verrijkt in het isotoop 160Gd, is 
een aantal 161Dy-mössbauermetingen 
verricht. *61Dy-mössbauermetingen aan 
DV2C017 en DyaFemB tonen aan dat de 
magnetische verschillen tussen de bei
de Dy-plaatsen in beide verbindingen 
minimaal zijn. Uit de temperatuur-af-
hankelijkheid van quadrupoolsplitsing 
en hyperfijnveld blijkt dat het mole-
culairveld op de Dy-plaatsen in 
Dy2PeiifB bijna 1,5 x zo groot is als 
in Dy2Fei7 en Dy2Coi7. Zowel het 
onderzoek aan Tm2Nii7 als aan de boven
genoemde Dy-verbinding verschaffen in
formatie die relevant is voor het ma
ken van goede permanente magneten. 

C3.3. 19 3Ir-mössbauerspeotrometrie 

Student J.A.C, van Kaam heeft in het 
kader van zijn I2-studie de beweging 
van de bron in de Oxford Instruments 
cryostaat voor zowel gekoelde bron 
als absorber tot T = 4,2 K, in orde 
gemaakt door een stroomgestuurde aan
drijf eenheid te ontwikkelen. Tevens 
heeft hij aangetoond dat de combina
tie van massa van bron en bronhouder, 
gemonteerd op de lange (90 cm) holle 
aandrijfstang, zich gedraagt als een 
extra massa-veer systeem, zodat stu

ring met een driehoekvormig signaal 
principieel tot a-lineariteiten aan
leiding geeft. Alleen sturing met een 
sinusvormig signaal is goed. Met deze 
opstelling is een begin gemaakt met 
193Ir-mössbauerspectrometrie. 

De bron is verkregen door de interme-
tallische verbinding OsTi (NaCl-struc
tuur) gedurende 10 uur te bestralen 
in de HOR. In figuur C-7 zijn de eer
ste l93Ir-mössbauerspectra gegeven van 
Ir-metaal, dat als ijkabsorber dienst 
zal doen, en van Ir(10%)/Si02 als 
eerste poging om aan een Ir-houdende 
katalysator te meten. 
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Fig. C-7 
i**Ir-mössbauerspeatra van Ir-metaal, 
Ir(10%)/Si02-katalysator en YfFeo^os 
^0,95^2 intermetallische verbinding 
big T = 432 K. De brontemperatuur is 
eveneens 4,2 K. 

Met ingang van november zijn in - s i tu 
metingen (onder H2S( \07.) f&i-atmosfeer) 
mogelijk geworden door het gereed
komen van de speciale in -s i tu appa
ratuur, gemaakt door de Instrumen
t a t i e en Software groep van de vak
groep . 
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C3.4. Diversen 

In samenwerking met ir. H.H. Siebers 
en prof. H. Donze van de vakgroep 
Civiele Gezondheidstechniek, Tech
nische Hogeschool Delft, is onderzoek 
gaande aan sedimenten van de AndeLse 
Maas (zie Jaarverslag 1983, blz. 60). 
Dit onderzoek ondervindt vertraging 
door het vertrek van ir. Siebers van 
de Technische Hogeschool Delft. 

In samenwerking met prof.dr. J. Ree
dijk van de subfaculteit Scheikunde, 
Rijksuniversiteit Leiden, is het 
onderzoek naar high-spin-, low-spin-
overgangen in trimeren [C 31] en 
monomeren voortgezet. 

Het onderzoek in samenwerking met 
drs. J. Scheele en dr.ir. A.P.G. 
Kieboom van de vakgroep Anorganische 
Chemie, Technische Hogeschool Delft, 
naar de sterkte van complexvorming 
van FeCl3 opgelost in nitromethaan 
in verschillende organische vloei
stoffen, heeft nog geen begrijpelijke 
resultaten opgeleverd. 

C4. INSTRUMENTATIE- EN S0FTWAREGR0EP 

J. de Blois 
M. Broere 
F.J.M. Dalhuisen 
H. van der Made 
B.W.J. Maaskant 
E.A. Osterholt 

H.P.E. Perre 
0. Pinto 
J.C. van Rijs 
A. Verveer 
J. van der Zanden 

C4.I. Elektronische instrumentatie 

De ontwikkeling van een algemeen toe
pasbaar meetgeheugen werd voortgezet 
en voltooid. Na een tweede prototype, 
waarvan de print met CAD - extern -
werd vervaardigd, kon de produktie 
ter hand worden genomen. Een publika-
tie over dit onderwerp is geaccep
teerd door het tijdschrift Nucl. 
Instr. Methods en een IRI-rapport is 
in voorbereiding. 

Van het voor mössbauerspectrometrie 
(data-opslag) benodigde applicatie-
gedeelte van het meetgeheugen werd 
een prototype gebouwd en getest. Ver
gelijking met de oude apparatuur 
leidde tot goede resultaten. De aan

drijf versterkers van de mössbauer-
transducers waarvan door de mössbauer-
groep (J. van Kaam) een verbeterd pro
totype is gebouwd, werden in produktie 
genomen. Telefonische communicatie met 
de mössbauerapparatuur werd gereali
seerd via de uitvoering van twee 
praktikantenprojecten. 

Bij het testen van de nieuwe elektro
nica van de RKS II traden verschillen
de problemen on. Zowel in de hard- als 
in de software werden verbeteringen 
aangebracht. Het systeem werkt nu be
vredigend. Enkele van de ontwikkelde 
modulen vergen echter nog na-ontwikke
ling. De aandrijving van de motoren 
van choppers en kristal wordt in sa
menwerking met de Centraal Elektro
nische Dienst van de Technische Hoge
school Delft verbeterd. Voor het 
applicatiegedeelte van de bovenge
noemde me etgeheugens, die ook bij de 
roterend-kristalspectrometers worden 
ingebouwd, worden plannen uitgewerkt. 

Een begin werd gemaakt met de werk
zaamheden ten behoeve van decentra
lisering van de data-opslag en de 
computerbesturing van de polarimeters. 
Voor de aangeschafte apparatuur voor 
hoekinstelling werd een Camac inter
face ontwikkeld. Een video-driver 
werd gebouwd volgens een vroeger ont
werp. Deze zal worden gebruikt voor 
de display van meetresultaten. Ook 
hier zal een meetgeheugen worden ge
bruikt voor de data-opslag. Bij de 
draaitafel van de spiegelpolarimeter 
werd een nieuwe stappenmotorsturing 
geïnstalleerd. 

De technische mo 
trekking tot de 
detectie werden 
legd in een IRI-
af oktober werd 
breiding van het 
vroeger toegepas 
wordt ook de wij 
verbeterd. 

gelijkheden met be-
plaats-afhankelijke 
nagegaan en vastge-
rapport CC 35]. Van-
gewerkt aan de uit-
systeem volgens het 
te principe. Hierbij 
ze van uitvoering 

Ter verbetering van de huidige situa
tie met betrekking tot de datacommu
nicatie werd gewerkt aan plannen 
voor een netwerk (LAN) [C 36], Een 
capro 68 K werd besteld ter vervanging 
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van de centrale capro 6800. Een eerder 
bestelde winchesterschijf, met een op
slagcapaciteit van 18 Mbytes, werd af
geleverd. Naast programmatuur kunnen 
hierop tijdelijk meetdata worden opge
slagen wanneer de IRI-computer niet 
beschikbaar is. 

De aanschaf van een geavanceerde pro
grammer biedt de mogelijkheid com
pactere elektronica te bouwen door 
toepassing van programmable logic 
arrays. Ook kon ter verbetering van 
het instrumentarium een nieuwe logic 
analyser worden besteld. 

CA.2. Mechanische instrumentatie 

Bij de beproeving met de reactor op 
2 MW is het niet gelukt de koude-
neutronenbron langer dan 14 uur 
achtereen in bedrijf te houden (zie 
ook paragraaf Cl.3. blz. 50). De 
totale gemeten warmtebelasting was 
300 W, waarvan 240 W door snelle 
neutronen en gammastraling. Een 
analyse van stralingsprodukten door 
H.C. de Leng van de vakgroep Stra-
lingschemie leverde niets onver
wachts wat betreft produktverdeling; 
de omzetting van het methaan is 1,5% 
per MWh. 

Het stoppen van de koude bron bleek 
te worden veroorzaakt door onvoldoen
de snelle afvoer van geproduceerd 
waterstofgas naar de buffertank. Door 
fouten bij spoelprocedures is een ver
stopping opgetreden, waardoor het 

kerndeel van de koude bron moet worden 
vervangen. Bij deze vervanging zullen, 
gebruik makend van de ervaringen, ver
beteringen worden aangebracht. 

De deelprojecten van fase B van de 
nieuwbouw kristalpolariraeter (zie ook 
Jaarverslag 1983, blz. 61) zijn ge
reed en worden in de werkvoorberei
dingsruimte samengebouwd. Zodra mecha
nica, elektronica en software gereed 
en beproefd zijn, zal de polarimeter 
bij het kristalpolarimeterblok in de 
reactorhal worden geïnstalleerd. 

Gedurende de zomerstop van de HOR is 
in de shutterruimte van een bestra-
lingsbuis ten behoeve van de vloei-
stofdiffractometer een nieuwe neutro-
nencollimator (CIDIC Ltd.) aangebracht. 

De in het vorige Jaarverslag (blz. 62) 
genoemde ultra-hoog vacuümopsteiling 
om in-situ het mössbauereffect aan 
katalysatoren te kunnen meten, is ge
reed. Door het aanbrengen van een af-
geveerd zwaar tafelblad konden de door 
de toegepaste turbomoleculairpomp ge
produceerde en voor de meting fnui
kende trillingen worden geëlimineerd. 
Ten behoeve van restgasanalyse is een 
eenvoudige massaspectrometer inge
bouwd die thans de totaaldruk meet. 
In het uitgestookte systeem inclusief 
reactor is een totaaldruk gemeten 
(vnl. waterstof) van ~ 10~8Pa. 
Voorts zijn ten behoeve van het kata-
lysewerk drie gasmengpanelen en drie 
reactoren geproduceerd. 
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D. REACTORFYSICA 

Hoogleraar : dr.zr* #. van Dam 
Secretaresse: rm. E. iïuns-van der Meer 

Het reactorfysisch onderzoek wordt uit
gevoerd door de vakgroepen Reactor-
fysica van het IRI en van de afdeling 
der Technische Natuurkunde van de Tech
nische Hogeschool Delft, die in feite 
een eenheid vormen. Voor het onder Dl. 
beschreven onderzoek ligt het zwaarte
punt in het IRI, voor het onder D2. be
schreven onderzoek bij de Technische 
Hogeschool Delft. 

In het verslagjaar werden de volgende 
buitenlandse bezoekers ontvangen: 
- dr. B, Nielsen, Brookheven National 

Laboratory, Upton LI, New York, USA; 
- drs. I. Lemahieu, Rijksuniversiteit 

Gent, België; 
- dr. M. Dorikens, Rijksuniversiteit 

Gent, België; 
- dr. L. Dorikens-Vanpraet, Rijks

universiteit Gent, België; 
- dr. S.M. Myers, Sandia National 

Laboratories, Albuquerque, USA; 
- dr. J.H. Evans, AERE Harwell, 

Oxfordshire, UK; 
- dr. I. Szondi, Universiteit van 

Boedapest, Hongarije. 

Tot onze spijt moeten wij ook melding 
maken van het overlijden op 19 mei van 
dr.ir. L.M. Caspers, die vele jaren het 
Stralingsschadeonderzoek heeft geleid. 

Dl. STATICA, DYNAMICA EN RUIS VAN KERN
REACTOREN 

* 

dr.ir. H. van Dam dr,ir. E.B.J. Kleiss 
J.J. Gorten ir. P.F.A. de Leege 
D.W. de Haas ir. B.M. van Meulen-
dr.tr. J.E. Hoogen- broek 

hoorn J.F.G. Schut 
De nadruk valt binnen dit onderzoek
thema op het reactorruisonderzoek. Dit 
onderzoek is gericht op de bestudering 
van fluctuatieverschijnselen, die zich 
voordoen in de signalen van verschil
lende soorten detectoren in een kern
reactor. Daar deze fluctuaties het dy-

formatie TH Delft 
formatie THD; dubbelbenoeming IRI-THD 
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namisch gedrag van de reactor weer
spiegelen, is het door middel van 
ruisanalyse in principe mogelijk de 
overdrachtsfuncties te bepalen waar
mee het dynamisch proces beschreven 
kan worden, en de drijvende krachten 
van de fluctuaties, de ruisbronnen, te 
identificeren. 

Ruisbronnen van belang in een kernreac
tor zijn het stochastische karakter 
van de neutronenvermenigvuldiging, 
stochastische verschijnselen bij de 
warmte-overdracht, eventuele stoom-
vorming, mechanische trillingen, stro-
mingswervels etc. 

Behalve deze meer fundamentele doel
stelling van ruisonderzoek zijn er be
langrijke praktische toepassingen. 
Wegens de grote gevoeligheid en selec
tiviteit kunnen veranderingen in het 
gedrag van een reactor en zijn compo
nenten met ruisanalyse vroegtijdig 
worden opcespoord. Een hierop geba
seerd beveiligingssysteem kan in be
langrijke mate bijdragen aan vergro
ting van de veiligheid van een reactor 
en een efficiënte bedrijfsvoering. 

Naast het ruisonderzoek wordt aandacht 
besteed aan statische en dynamische 
neutronen- en gammafluxverdelingen in 
verschillende reactorsystemen. Hiertoe 
worden met verschillende omvangrijke 
computerprogramma's berekeningen uit
gevoerd . 

D1.1. Kookdeteatie-onderzoek 

De bruikbaarheid van ruisanalyse voor 
de vroegtijdige detectie van verande
ringen in een reactorsysteem wordt 
onderzocht met een experiment voor 
kookdetectie in een splijtstofelement 
van de HOR. Voor experimenteel onder
zoek is in voorgaande jaren een op
stelling gebouwd, bestaande uit een ge
simuleerd splijtstofelement van de HOR 
met drie elektrisch te verhitten pla
ten en een koelcircuit, waarmee onaf
hankelijk van de reactor uiteenlopende 
condities qua warmteproduktie, koel
waterstroom en inlaattemperatuur van 
het koelmiddel ingesteld kunnen worden. 
De opstelling kon in het verslagjaar 
bij de kern van de HOR geplaatst worden. 

http://dr.tr


W E T E N S C H A P P E L I J K V E R S L A G 

Bij het bedrijven van de opstelling 
bleek het via de stookplaten te ont
wikkelen vermogen niet voldoende om 
bij normale koeldebieten duidelijke 
kookverschijnselen te kunnen waarne
men. Dit wordt geweten aan de te 
grote warmtelek naar het omringende 
bassinwater. Om toch duidelijke kook
verschi jnselen te kunnen opwekken, is 
in de toevoerleiding van het koelwater 
naar het element een aparte verhit-
tingsdraad aangebracht om het koel
water voor te verwarmen. 

Uit een serie ruismetingen - juist 
voor de zomerstop van de reactor - met 
signalen van de thermokoppels in de 
verhittingsplaten en van een aantal in 
het element aangebrachte neutronen-
detectoren konden vele interessante 
verschijnselen worden geconstateerd. 
Na aanvullende metingen na de reactor-
stop, kon het volgende voorlopige 
beeld op een internationale conferen
tie worden gerapporteerd: 

Uit kruiscorrelatie van zich op ver
schillende hoogten bevindende thermo
koppels is in twee van de vier koel
kanalen de koelmiddelsnelheid te bepa
len. Deze snelheden verschillen ver
moedelijk door verschillen in in-
stroomgeometrie van het element. De 
mogelijkheid tot snelheidsbepaling 
verdwijnt indien zich kookverschijnse
len gaan voordoen. 

De frequentiespectra van de neutronen-
detectorsignalen vertonen onderling 
grote coherentie bij relatief lage 
temperaturen en geen faseverschillen. 
Vanaf zekere temperatuur nemen de 
spectra echter in grootte toe en neemt 
de coherentie boven ] Hz sterk af. Dit 
moet geweten worden aan het optreden 
van kookverschijnselen (zie figuur 
D-l). Bij nog hogere temperaturen zijn 
tussen verschillende neutronendetec-
toren looptijden uit het fasegedrag af 
te leiden. De hiermee overeenkomende 
transportsnelheden bleken echter dermate 
groot te zijn, dat zij niet verklaard 
kunnen worden uit het transport van 
stoombellen door de koelkanalen. Moge
lijk worden deze hoge snelheden veroor
zaakt door stromingsinstabiliteiten. 
Deze en andere gevonden verschijnselen 

behoeven nog nader onderzoek. Gezien 
de gebleken beperkingen van de huidi
ge opstelling, wordt gewerkt aan het 
ontwerp van een verbeterde versie. 

Naast deze zgn. Tin-core' opstelling 
is een analoge opstelling in bedrijf 
buiten de reactorhal. In plaats van 
metingen met stralingsdetectoren zijn 
bij deze 'ex-core* opstelling onder 
meer optische metingen mogelijk, daar 
in de wanden van het element een aan
tal kijkvensters is aangebracht waar
door de processen in het element ook 
visueel geïnspecteerd kunnen worden. 
Met deze experimenteeropstelling zijn 
onder andere verkennende metingen uit
gevoerd met de koelmiddelstroom in 
neerwaartse richting door het element. 

Deze situatie doet zich ook bij de 
echte splijtstofelementen in de HOR 
voor. Doordat de opwaartse druk op de 
stoombellen nu tegengesteld is aan de 
stromingsrichting van het koelwater, 
kunnen zich bij koken gecompliceerde 
stromingspatronen voordoen, waarvoor 
uit de metingen dan ook indicaties 
werden verkregen. 

Daar het van belang is voor de in-core 
opstelling de hoeveelheid geproduceer
de damp in het element te kennen bij 
gegeven omstandigheden, wordt met de 
ex-core opstelling getracht de damp-
fractie te meten door de verandering 
van de verzwakking van een gammabundel 
door een koelkanaal te bepalen. Ge
tracht is vooral de meting van de 
dampfractie snel te kunnen uitvoeren 
(< 1 s) met acceptabele statistische 
onzekerheid, teneinde ook variaties 
in de dampfractie te kunnen volgen. 
De computerprogrammatuur voor dit ex
periment werd eveneens aangepast voor 
quasi-continue metingen. 

Met een aparte, vereenvoudigde opstel
ling ten opzichte van de ex-core op
stelling, waarin echter de debieten 
door de vier koelkanalen in het gesi
muleerde splijtstofelement afzonder
lijk in te stellen zijn, werden nauw
keurige metingen verricht van koel-
middelsnelheden, zowel door correla
tie van thermokoppelsignalen als door 
correlatie van lichttransmissie-sig-
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nalen. Behalve voor zeer lage Reynold 
fetallen (< 200) was er zeer goede 
overeenscearning. Ook werd de over
dracht van temperatuurtluctuaties in 
het koelkanaal naar een thermokoppel 
in de wand gemeten door een extra 
thermokoppel in de koelvloeistof, 
dicht bij de wand aan te brengen. 

s- Over beide laatste onderzoeken verd 
een artikel geaccepteerd voor publi-
katie. 
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01.2. RUIS VAN KOKEND-WATERREACTOREN 

Dit deel van het onderzoek van de 
vakgroep is voornamelijk gericht op 

het ontwikkelen van metho
den voor het verkrijgen 

-. — van informatie uit de 
T««i<*cJj ruis van kokend-water

reactoren. Experimenteel 
werk wordt daarbij ver
richt in de kerncentrale 
te Do^*"'aard. 

Bel*.. ijke resultaten 
zijn dit jaar geboekt bij 
het onderzoek naar het 
gebruik van gamma-detec-
toren voor het bepalen 
van de snelheid van de 
koelmiddelstroming in de 
splijtstofelementen. 
Reeds vorig jaar was de 
principiële mogelijkheid 
hiervoor aangetoond met 
de in de groep ontwikkel
de tweeling 'self-powered' 
gammadetector (TSPCD). Dit 
jaar kon naast de TSCPD 
een nieuwe neutronende
tector (TSPXD) worden ge
instal leerd. 

Fig. D-1 
Genormeerde verrojer.s,i''?r.iheiijspe?tr-z J2K 
neutronenJeiejtcvstm?K.~'xl hi: to^y.er-s'iie ui 
temperatuur :TK ket kozUiiter. 

Overeenkomstig een eenvoudig theore
tisch model werd een faseverschil tus
sen de thermokoppelsignalen gemeten, 
dat een component bevat, evenredig met 
de wortel uit de frequentie. Ten 
slotte werd met deze opstelling ook 
een model getoetst dat de invloed van 
twee verschillende koelmiddelsnelheden 
in koelkanalen aan weerszijden van 
een verhittingsplaat beschrijft. Ge
bruikmakend van de resultaten van dit 
model was het mogelijk onder geschikt 
gekozen omstandigheden beide snelheden 
uit het fase- en coherentiegedrag van 
thermokoppels in de plaat af te leiden. 

Hierna was het mogelijk 
om de bij identieke reac-

//' \ torcondities verkregen 
"•*x'~'~ resultaten van gamma- en 

neutronendetectoren onder
ling te vergelijken. Zo 

blijkt dat de snelheid die gemeten 
wordt met de gammadetectoren aanzien
lijk hoger is dan die welke gemeten 
wordt met de neutronendetectoren, 
voornamelijk in het bovenste deel van 
de reactorkern. 

Een sluitende verklaring kan worden 
gevonden als wordt aangenomen dat de 
gammadetectoren een groter gezichts
veld hebben in de splijtstof dan de 
neutronendetectoren en dat bovendien 
een radieel snelheidsprofiel binnen 
het element bestaat. De neutronende
tector observeert voornamelijk de 
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langzame stroming in de hoeken van het 
element, terwijl de gammadetector ge<-
voeliger is voor de snellere stroming 
dieper in het element. Vergelijking 
met thermohydraulische berekeningen 
toont aan dat de snelheid, gemeten met 
de gammadetector, het meest represen
tatief is voor de stroming in het 
element (zie figuur D-2). 

Velocity 

< •/• ) 

A gamma detector ( 5-20Hz) 

O neutron det. ( S-20H*) 

D „ (30-45Hz) 

OJ void-
drift. 

(164 W t h . 70b«r) 

Elevation (ca) 

50 100 
i USL 

Fig. D-2 

Stoomsnelheden gemeten met een tweeling 
neutronen- respectievelijk gammadetector 
en berekende waarden. 

Hierbij moet worden aangetekend dat 
internationaal over het algemeen 
slechts met neutronendetectoren wordt 
gewerkt! 

Voor de verklaring van het grotere ge
zichtsveld van de gammadetector is de 
in de groep ontwikkelde methodiek op 
basis van verstoringtheorie uitgebreid 
met een beschouwing over het gamma

transport. Hierover is een artikel ge
accepteerd voor publikatie. 

Met de N.V. GKN werd een contract af
gesloten voor de ontwikkeling van een 
gammadetector voor meting 'an de sta
tionaire gammaflux ten behoeve van 
vermogensijking van de reactor. Op 
basis van de eerder ontwikkelde de
tectoren werden enkele verbeteringen 
aangebracht in het ontwerp - andere 
materialen, toepassen van vacuum-iso
lator - om het signaal te vergroten en 
de stabiliteit te verbeteren. 

Experimenten werden uitgevoerd bij de 
60Co-bron en de Van de Graaff elek
tronenversneller van het IRI. Hiermee 
kon inzicht worden verkregen in de 
stabiliteit van de detectorsignalen en 
in de afhankelijkheid van de detector-
efficiency van de gamma-energie. 

Tegenwoordig is een belangrijk punt 
van onderzoek de stabiliteit van 
kokend-waterreactoren. Zowel Ie 
thermohydraulische als de reactor-
kinetische stabiliteit kunnen worden 
onderzocht met ruistechnieken. Een 
research-contract werd afgesloten met 
de N.V. GKN voor de ontwikkeling van 
een methodiek voor snelle snelheids-
metingen, waardoor ook de fluctuaties 
in de snelheid bestudeerd kunnen wor
den. Een uitgebreid experiment is ver
richt waarbij de stabiliteit van de 
reactor experimenteel wordt gecontro
leerd met ruismetingen, met regel-
staafstappen en met drukoscillaties. 
Uitwerking zal in het begin van 1985 
plaatsvinden. 

Er is enige aandacht besteed aan het 
uitbreiden van een model voor de be
schrijving van de reactordynamica. Een 
artikel hierover is geaccepteerd voor 
publikatie. 

Op verzoek van de N.V, KEMA werden 
analyses verricht van thermokoppel
signalen in het reactorvat ter bepa
ling van de recirculatiesnelheid. 

D1.3. Reactor fysische computer
programma's en dataverwerking 

De vakgroep Reactorfysica onderhoudt 
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een uitgebreid pakket van grote com
puterprogramma's en gegevensbestanden 
voor berekeningen aan reactorkernen 
en vergelijkbare systemen, zowel wat 
betreft neutronentransport, kritici-
teit, kinetica, splijtstofopbrand, 
afscherming en thermohydraulica. Het 
pakket is voor gebruik beschikbaar 
op de centrale rekenmachine van de 
Technische Kogeschool Delft (Amdahl 
470 V7B). 

Behalve voor eigen werkzaamheden en 
ter ondersteuning van de Reactor
bedrijfsgroep van het IRI, vervult 
het pakket ook een rol in het be
schikbaar hebben van middelen en er
varing op dit gebied in nationaal 
opzicht. Het operationeel maken van 
nieuwe programma's of programma
versies vraagt een aanmerkelijke 
voortdurende inspanning. 

Het programmapakket is dit verslag
jaar onder andere gebruikt voor ver
dere berekeningen aan de HOR ten 
dienste van het nieuwe veiligheids-
rapport, aan een mogelijke kern
configuratie van de HOR met beryllium 
(-oxyde) reflectorelementen ter ver
hoging van de neutronenflux en voor 
berekening van reactiviteitswaarden 
van regelstaven van de HOR. Voor dit 
laatste zijn voor het eerst drie
dimensionale berekeningen uitgevoerd, 
die zeer veel rekentijd vergen. 

Voorts werden berekeningen gedaan in 
het kader van een zgn. bench-mark-
probleem - een goed gedefinieerd pro
bleem waarvan de resultaten met die 
van anderen vergeleken kunnen worden 
ter verificatie van de gebruikte reken-
raethodiek - bestaande uit een reac
torkern zoals die van de HOR. Dit 
heeft geleid tot enige aanpassingen 
in de tot dusver toegepaste methodiek 
van generatie van werkzame door
sneden voor gehomogeniseerde splijt
stofelementen. Een rapport hierover is 
in voorbereiding. 

Ook werd uitgebreid aandacht besteed 
aan de juiste methodiek voor bereke
ning van opbrand van splijtstof. Veel 
aandacht moest worden gegeven aan het 

verbeteren van enkele standaard-pro
gramma's voor generatie van werkzame 
doorsneden voor fijne energiegroepen, 
uitgaande van basisgegevens. 

Te zamen met het ingenieursbureau 
NUCON in Amsterdam en het ECN te 
Petten werd overlegd over de opzet van 
een programma ter modernisering van 
computerprogramma's voor afschermings
berekeningen. 

Begonnen werd met berekeningen voor 
neutronendosimetrie van een opstelling 
voor in-vivo bepaling van het cadmium-
gehalte in menselijke nieren. Dit 
project wordt uitgevoerd te zamen met 
de Stralingsbeschermingsdienst en de 
vakgroep Radiochemie. 

Te zamen met de vakgroep Stralings-
fysica wordt gewerkt aan een methode 
voor correctie van meervoudige ver
strooiing in monsters bij neutronen
diffractie en inelastische neutronen
verstrooiing, gebaseerd op de gead-
jungeerde Monte-Carlo-methode. 

Ook werd deelgenomen aan een bench-
mark-probleem betreffende analyse 
van ruissignalen van verschillende 
typen reactoren. 

Voor de eigen vakgroepcomputer, een 
PDP-11/60, zijn de schijfeenheden, die 
ernstige mankementen gingen vertonen, 
vervangen door een grote nieuwe schijf. 
Het beperkte interne geheugen van de 
computer doet zich steeds meer als een 
knelpunt gevoelen. Ook deden zich en
kele perioden voor met voortdurende 
storingen, waarvoor uiteindelijk op
lossingen werden gevonden. 

Verbeteringen en uitbreidingen werden 
aangebracht aan het meetsysteem ter 
analyse van ruissignalen, gebaseerd 
op snelle Fourier-transformatie. Een 
set computer-bestuurbare filters werd 
in gebruik genomen. Aan het einde 
van het verslagjaar werden de data-
verwerkings- en piotprogramma's van 
de Andahl-computer van het Reken
centrum van de Technische Kogeschool 
Delft overgezet naar de juist opera
tioneel geworden centrale instituuts-
computer VAX-750. 
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D2. STRALINGSSCHADE IN MATERIALEN 

t* * 
dr.ir. L.M. Caspers K. Roos 

c -k-k * 

ir. G.J. van der Kolk dr. A. van Veen 
dr. D. Segers K.T. Westerduin 
T. Heyenga M.R. ïpma* 
J. de Roode H. Schut 

Het stralingsschade-onderzoek richt 
zich op de fundamentele aspecten van 
stralingsschade in materialen, zoals 
de eigenschappen van primaire bestra-
lingsprodukten (vacatures en zelf-
interstitielen) en stralingsgeïndu-
ceerde gassen (H en He), hun onderlinge 
interactie en wisselwerking met reeds 
in de metalen aanwezige defectstructu
ren (dislocaties) an vreemde atomen. 
De verkregen gegevens zijn van belang 
voor de beschrijving van de schadepro
cessen in metalen die blootstaan aan 
extreme stralingscondities, met name 
de constructiematerialen in snelle 
reactoren en fusiereactoren, maar ook 
voor materialen die door middel van 
ionenbundels gemodificeerd worden 
voor toepassing op andere terreinen, 
bij voorbeeld halfgeleiderfysica..,-.'*; ;%' 

De gebruikte experimentele technieken 
zijn heliumdesorptiespectrometrie 
(HDS), transmissie-elektronenmicro-
scopie (TEM) en positronannihilatie-
metingen (PA), waarbij computersimula
tieberekeningen dienen ter theoretische 
ondersteuning. 

D2.1. Heliumdesorptiespectrometrie 

Het onderzoek aan geïmplanteerde me
taalatomen in wolfraam is in het be
gin van het verslagjaar afgesloten 
met een proefschrift (zie verder bij 
Onderwijs, blz. 75). Als laatste 
onderdeel werden clusterverschijnse-
ler. van de geïmplanteerde atomen onder
zocht. Alleen Ag, dat het slechtst op
losbaar is van de onderzochte atomen 
Ag, Cu, Mn, Cr, Al en In, bleek met 
HDS waarneembare clusteringsverschijn-
selen te vertonen soortgelijk aan wat 
eerder was waargenomen bij clustering 

t overleden 19 mei 1984 
* formatie TH Delft 
** FOM-plaats 

van krypton. Bij implantat iedoses 
> I0 1 3 cm~2(Ag+ 10 keV) en u i t g loe i en 
boven 1400 K bleek er heliumbinding 
te z i jn aan c l u s t e r s van Ag. 

De c l u s t e r i n g vindt p l a a t s t i jdens 
he t u i t g l o e i e n in het temperatuur in-
t e rva l 800-1400 K, waarin voldoende 
- en voldoende s t e rk gebonden - vaca
tures rond he t geïmplanteerde atoom 
aanwezig z i j n om t ranspor t van het 
vreemde atoom mogelijk te maken. Boven 
1400 K v e r l i e z e n de door toeva l l ige 
ontmoetingen gevormde Ag-c lus te rs het 
merendeel van de gebonden vaca tu re s . 
Helium bindt aan deze complexen met 
een bindingsenergie hoger dan gevonden 
voor s u b s t i t u t i o n e e l Ag. Het kan n i e t 
worden u i t g e s l o t e n dat er ook al t i j 
dens de implan ta t i e enig t ranspor t van 
zilveratomen is door tussenkomst van 
z e l f - i n t e r s t i t i ë l e n v ia de r e a c t i e 

AgK ( s u b s t . ) + I •*• Ag (mobiel) 

De geldigheid van deze reactie werd 
in een onafhankelijk experiment aange
toond. Voor de andere metaalatomen 
werd geen of slechts in lichte mate 
(Cu-)clustering gevonden. De conclu
sie is dat binding van vacatures aan 
de atomen van doorslaggevende beteke
nis is voor het optreden van cluste
ring. 

De meetopstelling is gedurende de 
rest van het jaar enerzijds gebruikt 
voor implantatiewerkzaamheden (zie 
onder Variabele-energie positronen, 
blz. 66) en anderzijds gerevideerd en 
gereedgemaakt voor experimenten met 
een gepulste laser. Hierbij zal worden 
nagegaan wat de invloed is van een 
kortstondige laserpuls (10 ns) op 
goed gedefinieerde defecten die zich 
in de oppervlaktelagen van een kristal 
bevinden (0-100 nm). 

HDS-metingen aan goud werden afgerond 
en geanalyseerd, waarbij duidelijk 
werd vastgesteld dat een Het"-defect 
in goud niet dissocieert zoals in 
and°re fcc-metalen (Cu, Ni; zie ter 
vergelijking figuur D-3) en de bcc-me-

V - vacature; I = interstitieel 
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talen Mo en W, maar als geheel naar 
het oppervlak diffundeert onder in
vloed van thermische vacatures. De 
diffusie kan beschreven worden met 
een diffusieconstante. 

D = D exp (-Q/kT) 

met DQ = 0,1 cm en Q = 1,7] eV. De 
activêringsenergie Q is 0,1 eV lager 
dan de activeringsenergie voor zelf-
diffusie wegens de binding tussen het 

X 

<z 
cc z o 

o. 
cc o 

H«V * He + V 

dissociatie 

10 10 

HeV + V - HeV, 

0 HOG 800 1200 

CRYSTAL TEMPERATURE «Kl 

Fig. DS 

Heliumdesorptiespectra van nikkel en 
goud verkregen met 1.25 x 1012 He+/cm2 

(Z keV ionenenergie). De ontgas sing in 
Ni (piek H) verloopt via een eenstaps 
dissociatieproces HeV -*• He + V (V = va
cature), maar in Au wordt diffusionele 
ontgassing waargenomen o.a. af te leiden 
uit de sterke verbreding van de piek 
(D). Het ontgas singsproces verloopt dan 
via tussenkomst van thermische vacatu
res HeV + Vthermisah t HeVz (mobiel). 

Heï-'-defeet en de ingevangen thermische 
vacature (̂  0,1 eV). 

Metingen vanaf 120 K (heliuminjectie-
temperatuur) geven sterke aanwijzingen 
dat interstitieel helium pas mobiel 
wordt bij 250 K, hetgeen zou overeen
komen met een migratie-energie van 
0,7 eV (voor Mo en W is een lagere 
energie gevonden van ca. 0,3 eV). 

In het verslagjaar is een opstelling 
gereedgekomen waarin het mogelijk is 
heliumdesorptiemetingen uit te voeren 
vanaf een temperatuur van 5 K. Hier
toe is een UHV-doorstroomcryostaat 
geïnstalleerd die het toelaat het af
gekoelde kristal kortstondig te ver
hitten tot temperaturen boven 1000 K 
(verhittingstempo ^ 20 K/s). 

D2.2. Transmissie -elektronenmicro -
saopie 

Injectie van goudr'olies (25 nm dik) 
met hoge doses lage-energie heliutn-
ionen, die op zich zelf geen blijvende 
schade kunnen veroorzaken in goud, 
bleek aanleiding te geven tot.bellen
vorming dicht onder het oppervlak 
(< 5 nm). Heliumdesorptiemetingen bij 
toenemende heliumdoses gaven aan dat 
er sprake moet zijn van een zeif-trap
ping en clustering van het helium na
bij het oppervlak, een en ander gesti
muleerd door de geringe mobiliteit van 
het helium. 

Molybdeenpreparaten met (110)-oriënta-
tie zijn voorzien van Hen7-defecten 
(n *v» 20 He) en daarna met zware ionen 
van lage energie beschoten teneinde 
zelf-interstitiëlen in het preparaat 
te introduceren. Bij TEM-inspectie 
bleken zich dislocatieringen, be
staande uit zelf-interstitiëlen, ge
vormd te hebben rond de Hen7-defecten. 
Dit vormt een bevestiging van de hypo
these dat heliumclusters als vangst
centra dienen voor zelf-interstitiëlen 
en is een belangrijke stap op weg naar 
het gecontroleerd laten aangroeien van 
dislocatieringen, hetgeen nieuwe moge
lijkheden biedt voor studie ervan. 

Apparatuur is gereedgekomen voor het 
implanteren van microscooppreparaten 
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met ionen terwijl ze gemonteerd blij
ven in de microscooppreparaathouder. 
Introductie van de houder gaat via een 
sluis-systeem. 

D2.3. Positronannihilatte 

In het verslagjaar is de interactie 
van waterstof met vacatures en vaca-
tureclusters bestudeerd. Wolfraam 
ëënkristallen zijn bestraald zowel 
met de elektronenversneller van het 
IRI als met het cyclotron te Eindho
ven (MeV protonen). Aan de hand van 
positronlevensduurmetingen bleken 
de met protonen bestraalde kristal
len vacatures en dislocatieringen te 
bevatten maar geen clusters van vaca
tures (voids). 

Bij uitgloeien tot 800 K vond cluste
ring van vacatures tot voids plaats. 
Decoratie van de voids met water
stof door middel van 2 KeV H2+-ionen-
bombardement leidt tot afname van de 
positronlevensduur in de voids. 

Opnieuw uitgloeien van het kristal 
leidt tot herstel van de oude toe
stand via (400-500 K) ontgassing van 
moleculair waterstof uit de voids en 
(500-600 K) ontgassing van opper
vlakte-gebonden waterstof uit de 
voids. Het waargenomen herstel is in 
overeenstemming met schattingen van 
de respectievelijke waterstofdissoci
atie-energieën. 

Qua instrumentatie is door de vakgroep 
Instrumentatie Stralingsonderzoek - sa
menwerkingspartner op dit gebied - een 
tweede levensduurspectrometer opgebouwd. 
Binnen de vakgroep is een vacuumoven ge
bouwd om in situ het defectherstel te 
kunnen volgen met doppler-verbredings-
en ievensduurmetingen. In deze oven 
worden Co-positronbronnen toegepast; 
Ni-folies zijn in de HOR bestraald om 
deze bronnen te produceren. 

- Variabele-energie positronen: 
Een aantal onderdelen - te weten een 
vacuümbuis voor het positronentrans
port en magneetspoelen - van het va
riabele-energie positronbundel systeem 
is gereedgekomen. De bundel wordt 
ondergebracht in de bunker bij barak B, 

die hiertoe in gereedheid is gebracht. 
Met de Stralingsbeschenningsdienst is 
overleg geweest over de te nemen maat
regelen bij het hanteren van de toe 
te passen 150 mCi 8Co-bron. 

Op uitnodiging van K.G. Lynn van 
Brookhaven National Laboratory, Upton, 
USA, is een van de medewerkers gedu
rende de maanden oktober en november 
in Brookhaven geweest om een experi
ment op het gebied van stralingsde
fecten uit te voeren met de positron
bundel aldaar. Hiertoe is een ionen
bron uit Delft gekoppeld aan de tar
ge tkamer van het bundelsysteem (zie 
figuur D-4). De eerste experimenten 
met positronen variërend in energie 

Fig. D-4 

De targetkamer en een gedeelte van de 
de bundellijn van de Variabele-energie 
positronen bundel f'aciliteit (VEP) te 
Brookhaven USA. Van de ionenbundel uit 
Delft is slechts het uiteinde zicht
baar (brongedeelte). De ionenbundel 
wordt over 45° afgebogen en komt 
daarna uit op het target in het cen
trum van de targetkamer. Uiterst 
rechts bevindt zich de Ge-Li detec
tor voor detectie Van de annihilatie-
straling. 
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WV-Fluoreseentiespeatra verkregen door middel van 2 keV elektronenbombar dement 
voor Al en Sn folies die heliumbellen bevatten. De aontinuiim straling (maximum 
bij "80 nm) wordt veroorzaakt door deëxaitatie van He He* exaimeer moleculen. 

van 100 eV to t 30 keV, toonden aan 
dat schade geproduceerd door 3 keV He 

D2.:>. Toepassingen en 
projecten 

3amenwerkings-

en Ar-ionen (doses > 5 x 10 cm" ) 
goed gedecteerd kon worden met een 
combinatie van positroniumreëmissie 
en doppler-verbredingsmetingen. De 
metingen geven o . a . informatie over 
de gemiddelde d iep te van de defec ten; 
het hers te lgedrag kan in s i t u geobser
veerd worden. De samenwerking met 
Brookhaven National Laboratory wordt 
gedurende 1985 voor tgezet . 

D2.4. Modelberekeningen 

Een aanta l berekeningen met schade-
beschrijvingsprogramma's i s uitgevoerd 
t e r ondersteuning van het experimente
le werk. Defectberekeningen zi jn u i t 
gevoerd voor vreemde metaalatomen in 
wolfraam. Nieuwe programmatuur (Monte-
Carlo type) i s ontwikkeld om de de-
fectopbouw en de veranderende d e f e c t 
popula t ie t i j dens implantat ie en 
decora t i e van defecten te kunnen b e 
schr i jven . Een soor tge l i jk programma 
i s ontwikkeld om diepte-afhankel i jke 
positronenvangst te beschri jven 
(POSTRAP). 

De aanwezige f a c i l i t e i t e n voor water 
s t o f i n j e c t i e z i jn succesvol gebruikt 
om korrelgrenzen in zonnecelmateriaal 
(poly-Si ) te pass iveren in samenwer
king met de vakgroep FCM, Tussenafde
l i n g der Me taalkunde van de Tech
nische Hogeschool Delft . 

Waters to fdecora t ie van defecten in 
wolfraampreparaten ten behoeve van 
vers toorde hoekcorrelat iemetingen in 
samenwerking met de R i j k s u n i v e r s i t e i t 
Groningen, bewerkte veranderingen in 
de PAC-resultaten die aangewend z i jn 
om w a t e r s t o f d e f e c t i n t e r a c t i e s met 
deze meettechniek te bes tuderen. 

Voor het Centrum voor Submicron Tech
nologie b i j de afdel ing der Technische 
Natuurkunde van de Technische Hoge
school Delft z i jn fo to re s i s tma te r i a l en 
beschoten met 15 keV In- ionen. 

In samenwerking met de vakgroep Atoom-
en Molecuul fysica van de Ri jksuniver 
s i t e i t Utrecht i s onderzoek gedaan 
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naar de Vacuüm-Ultra-Violet fluores
centie van heliumbellen in dunne 
Al- en Sn-folies onder invloed van 
elektronenbestraling (100-3000 eV). In 
de meeste gevallen wordt een continuüm, 
culminerend bij 80 nra, waargenomen 
hetgeen veroorzaakt wordt door de ex

citatie van excimeermoleculen HeHe*. 
Variatie van de elektronenenergie 
geeft informatie over de diepte waar
op de bellen zich bevinden. Voor het 
eerst is het gelukt fluorescentie 
vaar te nemen van heliumbellen in een 
Al-éénkristal (zie figuur D-5) [D 12]. 
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E. STRALINGSHYGIËNE EN DOSIMETRIE 

dr. A.J.J. Bos 
dr. C.E. Rasmussen 
ir. M.H, van Wijngaarden 

In het verslagjaar was de onderzoek
inspanning geconcentreerd op de thermo-
luminescentiedosimetrie (TLD). 

El. Dosimetrie 

Teneinde de mogelijkheden voor simul
tane bepaling van neutronen- en gamma— 
doses experimenteel te kunnen onder
zoeken aan de hand van analyse van de 
gloeicurve van TLD's, dient de TLD-
uitleesapparatuur aan stringente spe
cificaties te voldoen. Onderzoek van 
verschillende TLD-materialen vraagt 
tevens een grotere versatiliteit in 
het stookprofiel dan aanwezig is in 
commercieel verkrijgbare TLD-readers. 

In het verslagjaar is de TLD-uitlees-
apparatuur gemodificeerd en uitgebouwd 
tot een experimenteeropstelling van 
zeer goede kwaliteit. Een aantal tech
nische verbeteringen van de Harshaw-
2000 TLD reader hebben geleid tot een 
zeer lage achtergrond en een grote re
produceerbaarheid, waardoor de onder
ste detectiegrens zeer sterk is ver
laagd (bijv. voor LiF TLD-70O tot 
10 uGy). De betrouwbaarheid van de 
temperatuuraflezing werd aanzienlijk 
verbeterd, en de opwarmsnelheid ver
hoogd van 25 tot 80 K/s. De gereali
seerde vergroting van het oplossend 
vermogen bracht een in de literatuur 
nog niet gesignaleerde 'fijnstructuur' 
van de gloeicurve aan het licht. 

De software is zodanig aangepast dat 
diverse meetprogramma's volledig auto
matisch kunnen worden uitgevoerd. 
Stookprofiel en gloeicurve kunnen op 
een grafische display zichtbaar worden 
gemaakt; verdere gloeicurve-analyse is 
mogelijk door middel van een datalijn 
met de PDP-11/70 computer van het in
stituut. 

Testmetingen gedurende een tijdvak van 
ruim drie weken, hebben een grote sta
biliteit en betrouwbaarheid van de 
opstelling aangetoond, De meting van 

de bij het 1RI gebruikte TL-persoons-
dosimeters heeft met deze opstelling 
sterk aan gevoeligheid en betrouwbaar
heid gewonnen. 

Apparatuur en programmatuur zijn be
schreven in een IRI-rapport [E 1]; een 
artikel bestemd voor het tijdschrift 
Radiation Protection Dosimetry is 
voorbereid. 

In het kader van een door het ministe
rie van VR0M gesubsidieerd project is 
een aanvang gemaakt met de bestudering 
van de dosimetrische aspecten van cad-
miumbepaling in lever en nieren met 
behulp van in-vivo neutronenactive-
ringsanalyse. Het is de bedoeling het 
literatuuronderzoek naar behoefte aan 
te vullen met berekeningen en enkele 
fantoommetingen. 

E2. Diversen 

Op de 'know-how' en apparatuur van de 
groep wordt geregeld een beroep gedaan 
voor dosimetrische problemen buiten 
het directe taakverband van de Stra-
lingsbeschermingsdienst. In het ver
slagjaar betrof dit onder meer: 
- homogeniteitsmetingen bij een 60Co-
bestralingsfaciliteit van de Konink
lijke Landmacht en Organisatie Be
scherming Bevolking; 

- dosisbepalingen ten behoeve van het 
Academisch Ziekenhuis Utrecht; 

- werkbezoeken van medewerkers van de 
Erasmus Universiteit en het Antoni 
van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amster
dam voor informatie over onze TLD-
apparatuur; 

- begeleiding van twee studenten van 
de afdeling der Technische Natuur
kunde van de Technische Hogeschool 
Delft in het kader van hun onderzoek 
naar verband tussen lichtdoorlatend-
heid en stralingsgevoeligheid van 
TLD-materiaal. 

Dr, Rasmussen had zitting in twee com
missies van de Gezondheidsraad die ad
vies uitbrachten over 'Lozingsnormen 
voor radioactieve afvalstoffen en Klas
se-indeling van radionuclidenlaborato-
ria' en 'Stralingsbescherming in Neder
land' , en werd uitgenodigd zitting te 
nemen in een derde commissie. 
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F. INSTRUMENTATIE STRALfNGS-
ONDERZOEK* 

Hoogleraren : dr.-Cr. B. van Nooijen 
dr. A.H. Wapstra 

Secretaresse: mJ. CE. Heydeman-
Paauwe 

ir. V.R. Bom dr.ir. R.W. Hollander 
ing. J. Dirkev dr.ir. H. van 
ir. J.H. Duijn Krugten 
dr.ir. C.W.E. van dr.ir. W. Lourens 

Eijk ir. W.J.C. Okx 
L. Fraase Storm drs. P. Schotanus 
E. van der Spek ir. J. de Vries 

De eerste fase van het onderzoek ii»ar 
de mogelijkheden om röntgenfoto's te 
vervangen door opnamen gemaakt met 
behulp van dradenkamers, werd afge
rond. Voor een grootschaliger toepas
sing van de zeer snelle bepaling -
binnen 300 ns - van de plaats van ab
sorptie van röntgenstraling, met een 
nauwkeurigheid van 150 ym voor 6 keV, 
is een tweede generatie van elektro
nica nodig. Een groot aantal aanbeve
lingen kon worden gedaan om tot deze 
tweede generatie te komen. Een eerste 
toepassing ervan zal plaatsvinden bij 
de ééndimensionale plaatsbepaling van 
een röntgendiffractiepatroon (zie 
hieronder). In een later stadium zal 
het tweedimensionale werk zo mogelijk 
worden voortgezet. 

In het kader van hetzelfde project 
- THBR: 'Plaatsbepaling met gasge-
vulde detectoren' - werd rekenwerk 
verricht op de CYBER-205 van SARA in 
Amsterdam. Tien uur CPU-tijd werd 
door de firma CÜC in Rijswijk voor 
dit doel beschikbaar gestald, omdat 
er geen fondsen gevonden konden wor
den om de vanwege het ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen doorbere
kende capaciteit te betalen. De uit
komsten van de berekeningen maken 
het mogelijk de signaal vorming in een 
gecompliceerde elektrostatische geo
metrie van een dradenkamer te voor
spellen. 

Deze signaalvonring hangt ook af van 
de beweeglijkheid van ionen in gassen 
onder de invloed van het aangelegde 

elektrische veld. De mobiliteit werd 
gemeten met behulp van een speciaal 
vervaardigde, zeer dunne proportio-
naalteller. Daartoe werden signalen 
uit de detector gedurende zeer korte 
tijdsintervallen - 32 ns - bemonsterd, 
gedigitaliseerd en op magneetschijf 
opgeslagen. Analyse van de signalen 
leverde een kwantitatieve bepaling 
van de mobiliteit als functie van 
de elektrische veldsterkte, maar ook 
een waarde van de diffusiecoëfficiënt 
voor geladen deeltjes uit de ladings
wolk voor verschillende gassen en 
gasmengsels. Publikaties en een proef
schrift zijn in voorbereiding. 

Het onderzoek naar de mogelijkheden 
om het diffractiepatroon, geprodu
ceerd in een Guinier-De Wolff-camera, 
te registreren met behulp van een 
ééndimensionale, plaatsgevoelige de
tector, had succes. Met behulp van 
een gebogen detector met een 'scheer
mes' als anode kunnen nu diffractie
patronen worden geregistreerd. Een 
detector die speciaal is ontworpen 
voor de standaardcamera's van Enraf-
Nonius is in aanbouw. Een aantal para
meters is gewijzigd om de plaats
resolutie te vergroten. Eveneens is 
een onderzoek gestart om de optimale 
procedure te vinden voor het verwerken 
van de data die door de gebogen detec
tor worden geleverd. De dataverwer
king, die nu software geschiedt, zal 
in een later stadium grotendeels 
hardware dienen te gebeuren om grote 
telsnelheden te kunnen toestaan. 

Met de kleine gasscintillatiedetector 
werd voor 6 keV röntgenstraling een 
energieresolutie van i\% gehaald. Voor 
verdere optimalisering - 8% is theore
tisch mogelijk - zal de geometrie van 
de detector worden gewijzigd. Het 
gasbehandelingssysteem blijkt uitste
kend te voldoen. Bij het bestuderen 
van de eigenschappen van de detector 
als functie van de tijd, is gebleken 
dat het Xe-gedeelte goed stabiel is; 
het gedeelte voor de detectie van uv-
licht is echter moeilijk stabiel te 
houden in verband met het TMAE. 

TH Delft; gastgroep bij het IRI 
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Bij gebruik van een fotomultiplicator-
buis voor de detectie van uv-licht is 
het mogelijk röntgenstraling in coïn
cidentie te meten. De hoogspanning 
over het absorptiegebied moet daartoe 
zó hoog worden opgevoerd, dat in dit 
gebied ook gasscintillatie plaats
vindt, zij het in geringe mate. Voor 
het testen van uv-detectoren werd een 
'flitslamp' geconstrueerd met behulp 
van een met xenon gevuld en van een 
kwartsvenster voorzien buisje. 

In samenwerking met de vakgroep Lage 
Temperaturen is een onderzoek ge
start naar de mogelijkheden om harde 
röntgen- en gammastraling te detecte
ren met een hoog energie-oplossend 
vermogen met behulp van vloeibaar en 
vast xenon. Een cryostaat werd hier
toe ontworpen en gebouwd. Het daad
werkelijke onderzoek zal een aanvang 
nemen zodra een systeem beschikbaar 
is voor het zuiveren van xenon. 

Het THBR-project 'Een nieuwe gamma
camera' werd gestart. Een onderzoek 
naar de temperatuur-afhankelijkheid 
van de eigenschappen van de te gebrui
ken scintillator (BaF2) is in volle 
gang. Voorts werd een detector ge
bouwd die zal worden gebruikt voor 
het meten van de quantum-efficiënties 
van verschillende materialen voor de 
absorptie van het door BaF2 uitge
zonden uv-licht. 

Het materiaalonderzoek met behulp van 
positronannihilatie, een samenwer
kingsverband met de vakgroep Reactor-
fysica (stralingsschade), is voort
gezet. Een levensduurspectrometer met 
een zeer hoog tijdscheidend vermogen 
is al meer dan een jaar probleemloos 
in gebruik bij het materiaalonder
zoek. Een tweede tijdspectrometer 
werd opgebouwd om routinemetingen bij 
variabele temperatuur mogelijk te 
maken. 

Bij pogingen om het tijdscheidend 
vermogen van de spectrometers opnieuw 
te verbeteren zijn metingen gedaan 
met detectoren, samengesteld uit een 
BaF2-scintillator en een 'micro-
channelplate photomultiplier'. Hier

uit zijn conclusies getrokken omtrent 
de bouw van een nieuwe testopstelling, 
die nu in volle gang is. 

De metingen aan waterstof in wolfraam 
zijn verder uitgebreid met het opvul
len van wolfraam monsters met laag-
energetische waterstof en het uitsto
ken daarvan, en tevens zijn wolfraam 
monsters beschoten met elektronen uit 
de versneller van het IRI om verge
lijking met de schadevorming door 
protonen mogelijk te maken. De ver
wachting is dat deze metingen binnen
kort in een groter geheel kunnen wor
den geplaatst. 

De voor de analyse van de meetgegevens 
van het laatste OMICRON-experiment -
de reactie pion+nucleon «*• 2 pionen+ 
nucleon - benodigde bepalingen van: 
1. de juiste plaats van de driftkamers, 
2. het gedrag van deze detectoren in 
sterke magneetvelden, en 3. het rende
ment ervan, werden door de analyse van 
de zgn. Cosmic Ray tapes uitgevoerd. 
Deze analyse, waarmee in de vorige 
verslagperiode een begin werd gemaakt, 
werd voltooid. De gegevens, die be
trekking hebben op drie meetperioden, 
werden ter beschikking van de inter
nationale collaboratie gesteld. Een 
goed inzicht in het gedrag van de 
detectoren werd verkregen. 

Ten behoeve van het intermediaire
energie-onderzoek met behulp van de 
MEA versneller van het NIKHEF in Am
sterdam werd een routing systeem ont
wikkeld voor het gebruik van een in 
principe onbeperkt aantal ADC's. Dit 
systeem werd in Amsterdam bij experi
menten ingezet en eveneens bij expe
rimenten op het SIN in Zwitserland. 
Voor het testen van het pionenkanaal 
met behulp van alfadeeltjes werd een 
dradenkamer geconstrueerd, die werkt 
bij lage druk en voorzien is van zeer 
dunne vensters. Met behulp van deze 
kamer werd vastgesteld welke correc
ties dienden te worden aangebracht op 
de afbuigmagneten, opdat een goede 
focussering kan worden verkregen. 
Voorts werd gestart met de bouw van 
een tweede generatie plaatsgevoelige 
detectoren voor de telescopen 
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in de strooikamer van de Vrije Univer
siteit in Amsterdam. Naast plaatsbepa
ling in horizontale richting wordt nu 
ook verticale plaatsbepaling geïntro
duceerd. De eerste resultaten van ex
perimenten, uitgevoerd met behulp van 
in Delft ontwikkelde apparatuur, zijn 
inmiddels gepubliceerd. 

In het kader van een internationale 
samenwerking waarin de vakgroepen 
Instrumentatie Stralingsonderzoek en 
Lage Temperaturen participeren, wer
den voorbereidende studies verricht 
voor het centrale gedeelte van een 
zeer grote opstelling - kosten MSfr. 
10 - waarmee in het CERN te Genève de 
breking van tijdomkeringsinvariantie 
zal worden gemeten. 

Door de Université Catholique de 
Louvain la Neuve in België werd tijd 
toegekend voor het gebruik van de 
ionenbundel van het cyclotron aldaar 

ten behoeve van de door de vakgroep 
ontwikkelde halfgeleiderspectrometer. 
In samenwerking met de spectroscopie-
groep van de Katholieke Universiteit 
Leuven werden de betaspectra van een 
aantal indium- en tin-isotopen geme
ten. Een publikatie is in voorberei
ding en een gedeelte van de resulta
ten werd reeds gepresenteerd op de 
conferentie voor Atomic Masses and 
Constants. Met genoemde metingen is 
het onderzoek met behulp van de half
geleiderdetector beëindigd. Een proef
schrift is in voorbereiding. 

De experimentele resultaten van het 
onderzoek van |l,8Sm en 150Sm zijn ge
heel uitgewerkt en opgeschreven: het 
wachten is nu nog op een theoretische 
onderbouwing via de uitkomsten van 
modelberekeningen. De voor de analyse 
van de meetgegevens benodigde pro
grammatuur - een zgn. IBA2-model -
kon, door gebrek aan mankracht, niet 
volledig worden ontplooid. 
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a . RADIOCHEMIE 

Evenals in voorgaande jaren was er 
een aanmerkelijke bi jdrage door leden 
van de vakgroep aan het cu r so r i sch 
onderwijs in het i n s t i t u u t . Dit wordt 
nader samengevat b i j de bet ref fende 
paragraaf ( b l z . 75) . 

Drs. Th .J . Aalbers promoveerde op het 
p roe f sch r i f t 'Cardiovascular Diseases 
and Trace Elements' aan de Technische 
Hogeschool Del f t , waarbij p r o f . i r . 
J.P.W. Houtman a l s co-promotor op t r ad . 

I r . A.A. van Barneveld promoveerde op 
he t p roe f sch r i f t 'Trace Element Ab
sorpt ion and Retention Studies in Mice' 
aan de Katholieke U n i v e r s i t e i t Nijmegen, 
waarbi j d r . C.J.A. van den Hamer a l s 
co- re fe ren t o p t r a d . D i p l . i n g . Z. Kolar 
t rad op a l s co- re fe ren t b i j de promotie 
van d r s . G. Fl ik aan de Katholieke 
U n i v e r s i t e i t Nijmegen. 

a l . ONDERWIJS IN RELATIE TOT DE TECH
NISCHE HOGESCHOOL DELFT 

vacature 

In afwachting van de benoeming van een 
nieuwe ordinarius aan het IRI en aan de 
afdeling der Scheikundige Technologie 
van de Technische Hogeschool Delft, 
werd het college Kernchemie in het 
voorjaarssemester gegeven door ir. G. 
Brouwer en prof.dr.ir. J.J.M, de Goeij. 
Een zestal studenten volgde het colle
ge, van wie er twee in het verslagjaar 
tentamen aflegden. Daarnaast begeleid
de prof. De Goeij een drietal studen
ten van de afdeling der Scheikundige 
Technologie bij het schrijven van een 
scriptie. 

o2. ONDERWIJS IN RELATIE TOT DE TECH
NISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN 

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

Ten gevolge van een overschakeling bij 
de Technische Hogeschool Eindhoven van 
het collegerooster van een semester
systeem naar een trimestersysteem, 
valt nu het college .iadioisotooptech-
nieken over twee opeenvolgende ver
slagjaren. Voorts werd het college op 

verzoek van de betrokken afdelingen 
gesplitst in twee blokken, te weten 
negen uur voor studenten Scneikundige 
Technologie in het wintertrimester en 
18 uur voor studenten Scheikundige 
Technologie en studenten Technische 
Natuurkunde in het voorjaarstrimester. 

Het eerste blok gedurende het winter
trimester 1984/1985 werd door 20 stu
denten gevolgd. Tevens legden in het 
verslagjaar zes studenten van de af
delingen der Scheikundige Technologie 
en der Technische Natuurkunde tentamen 
af. 

Bij onderwijs en onderzoek van diverse 
vakgroepen betreffende de produktie 
en/of toepassing van radioisotopen en 
ioniserende straling werd assistentie 
verleend. Dit omvatte o.a. begeleiding 
van een drietal afstudeeronderzoeken, 
drie stage-opdrachten en negen onder
zoekprojecten, waaronder vier promo
tieonder 7"'•ken. De drie afstudeer-
onderzoet*.... , die betrekking hadden op 
de produktie van zuiver I2 I en 18F 
ten behoeve van de nucleaire diagnos
tiek, werden afgesloten met het be
halen van het ingenieursdiploma. 

Ook in het verslagjaar werd veel aan
dacht besteed aan instructie en we
tenschappelijke advisering in het ka
der van de stichting CYGNE, die tot 
doel heeft het leveren van radiofarma-
ca op basis van kortlevende radionu
clide^ zoals 1 2 3I, 9lRb/8imKr, S2Fe, 
en 87Y/87mSr. 

Bij vier promoties aan verschillende 
deelnemende instellingen te weten de 
Universiteit van Amsterdam, de Vri;e 
Universiteit en de Katholieke Univer
siteit Nijmegen trad prof. De Goeij 
op als lid van de promotiecommissie, 
en bij twee tevens als lid van de 
manuscript- c.q. beoordelingscommis
sie. 

a3. ONDERWIJS IN RELATIE TOT DE RIJKS
UNIVERSITEIT UTRECHT 

dr. ir. M. de Bruin 

Het college Gebruik van nucleaire 
technieken bij wetenschappelijk onder-
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zoek werd in het najaarssemester ge
volgd door een twintigtal studenten. 
De werkgroep Radionuclidetechnieken 
verzorgde in het verslagjaar negen 
cursussen. De vier één-weekse cursus
sen, vooral gericht op het veilig 
werken met radionucliden, werden ge
geven voor personeel verbonden aan 
het Academisch Ziekenhuis en aan 
enkele andere ziekenhuizen in en om 
Utrecht. 

De vijf cursussen van twee weken waren 
meer algemeen gericht op het gebruik 
van radionuclidetechnieken bij weten
schappelijk onderzoek, en werden ge
volgd door studenten en medewerkers 
van verschillende -faculteiten van de 
Rijksuniversiteit Utrecht. 

Het onderzoek aan labellingseffecten 
door enkele doctoraalstudenten werd 
voortgezet. Daarbij werd met name 
aandacht besteed aan het scheiden en 
kwantificeren van wel- en niet-gejo-
deerde vormen van I(*C-verbindingen. 
Het onderzoek naar mogelijkheden voor 
produktie van n C , I3S en 150 met 
behulp van een kleine Van de Craaff 
versneller werd afgerond. Eén ver
sneller wordt nog geschikt gemaakt 
voor geregelde produktie ten behoeve 
van medisch en biologisch onderzoek. 

De bijdragen van enkele studenten van 
de Rijksuniversiteit Utrecht aan het 
IRI-onderzoek zijn vermeld in het ge
detailleerd verslag wetenschapsbeoefe
ning. In het voorjaar 1984 werd een 
bijdrage geleverd aan de opleiding 
Radionucleair laborant, die in Utrecht 
door de Stichting Raad Beroepsoplei
ding voor Radiologisch Laboranten 
georganiseerd werd. 

3. STRALINGSCHEMIE 

Verschillende studenten en promovendi 
van de vakgroepen Biofysica van de 
Vrije Universiteit, Organische Chemie 
van de Rijksuniversiteit Leiden en 
Organische Chemie van de Universiteit 
van Amsterdam waren betrokken bij het 
onderzoek van de vakgroep Stralings-
chemie. 

Dr. J.M. Warman trad op als referent 

bij een promotie bij de Rijksuniver
siteit Leiden. Het college stralings-
chemie van prof .dr. A. Hurane 1 werd 
verschoven naar het volgend jaar in 
verband met de reorganisatie van het 
s tudieprogramma. 

Y- STRALINGSFYSICA 

Door prof.dr. J.J. van Loef werd aan 
de afdeling der Technische Natuur
kunde van de Technische Hogeschool 
Delft een college neutronen- en stra-
lingsfysica gegeven van twee uur per 
week. In dit vak legden acht studenten 
tentamen af voor het ingenieursexamen. 
Vijf studenten verrichtten vierde 
respectievelijk vijfdejaars onderzoek 
in de vakgroep Stralingsfysica, van 
wie er twee in de afgelopen perio<!e 
afstudeerden. 

Voorts gaf prof. Van Loef gedurende 
twee periodes van acht weken een 
eerstejaars college warmteleer van 
twee uur per week voor studenten van 
de afdelingen der Lccht- en Ruimte
vaarttechniek en Mijnbouwkunde. In 
het kader van het college Vaste-Stof 
fysica voor natuurkundestudenten gaf 
hij een uur college over fononen, ge
meten met behulp van inelastische neu
tronenverstrooiing, terwijl dr. M.Th. 
Rekveldt een uur college gaf over do
meinen en blochwanden. 

Studenten in de Technische Natuur
kunde van de Technische Hogeschool 
Delft sluiten hun kandidaatswerk in 
het derde studiejaar af met een eind
onderzoek van nominaal 50 halve dagen. 
In 1984 zijn drie studenten een eind
onderzoek onder leiding van dr.ir. 
J.B. van Tricht begonnen terwijl vijf 
studenten hun eindonderzoek afsloten. 

De ontwikkeling van een computerpro
gramma dat novieten de beginselen 
toont van de uitkomsten van vloeistof
structuuronderzoek met behulp van neu
tronen en röntgendiffractie is voort
gezet. Drie studenten van de afdeling 
der Technische Natuurkunde van de 
Technische Hogeschool Delft en een 
stagiair van het Instituut voor Hoger 
Beroepsonderwijs te Eindhoven besteed
den hun eindonderzoek aan dit onder-
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werp. Door één student werd een eind
onderzoek verricht naar de stabiliteit 
van een neutronendiffractieopstelling 
met e-n ^laatsgevoelige neutronen
detector na het installeren van een 
lokaal geheugen. Dit verk wordt door 
een opvolger voortgezet, die zich 
bezighoudt met het optimaliseren van 
de afscherming en het aanpassen van 
dataverwerkingsprograanatuur. 

Door dr.ir. J.B. van Tricht werd 
tweemaal bijgedragen aan de cursus 
Stralingsbescherming niveau 3 van 
het IR1 waarin het onderdeel Statistiek 
werd verzorgd. Ten behoeve van de cur
sus Diffractietechnieken voor derde
jaars Hetaalkundestudenten werd voor 
de laatste maal een introductie op het 
gebruik van neutronen voor materiaal
onderzoek verzorgd. De twee fasen-
structuur is aanleiding om het onder
wijs anders in te richten. 

6. REACTORFYSICA 

Door prof.dr.ir. H. van Dam werden in 
de Afdeling der Technische Natuurkunde 
van de Technische Hogeschool Delft de 
colleges Reactorkunde, Reactorkunde 
bijzondere onderwerpen en Afscherming 
van stralingsbronnen gegeven. Het bij-
zondere-onderwerpen college was dit 
jaar gewijd aan dynamica en stochas-
tiek van kernreactoren. In deze vakken 
legden 13 studenten tentamen af. Voorts 
verzorgde prof. Van Dam een college 
Mechanica, vaste stoffen en vloeistof
fen, voor studenten in de Scheikundige 
Technologie aan de Technische Hoge
school Delft. 

Op 14 juni promoveerde ir. G.J. van 
der Kolk aan de Technische Hogeschool 
Delft tot doctor in de technische we
tenschappen op het proefschrift 'Thermal 
helium desorption spectrometry applied 
to metallic implants in tungsten [ D M ] 
(zie ook paragraaf D2.1., biz. 64). 
Promotoren waren prof.dr.ir. H. van Dam 
en prof.dr. J.Th.M. de Hosson van de 
Rijksuniversiteit Groningen. Dr.ir. 
L.M. Caspers en dr. A. van Veen droegen 
bij aan de begeleiding bij het tot 
stand komen van dit proefschrift. 

Eén student van de vakgroep legde het 

eerste gedeelte en één student het 
tweede gedeelte van het doctoraal 
examen voor natuurkundig ingenieur af 
aan de Technische Hogeschool Delft. 
Een student van de Rijksuniversiteit 
Leiden voltooide zijn afstudeerwerk 
bij de vakgroep. Aan het einde van 
het verslagjaar namen tien studenten 
deel aan het reactorfysisch onderzoek, 
waarvan één van de Rijksuniversiteit 
Utrecht. Voorts verrichtten tien stu
denten van de Technische Hogeschool 
Delft experimenten in het kader van het 
derdejaars onderzoek en werd gastvrij
heid verleend aan vier stagiairs van 
het MBO /HBO. 

Het practicum Reactorfysische Metingen 
onder leiding van dr.ir. J.E. Hoogen-
boom werd door zes studenten gevolgd 
(zie ook onder Cursorisch onderwijs, 
blz. 77). 

C. CURSORISCH ONDERWIJS 

Het cursorisch onderwijs bij het IRI 
wordt met ingang van 1984 verzorgd 
docr de werkgroep Cursorisch Onder
wijs, waarin de vakgroepen Radiochemie 
en Reactorfysica en de groep SBD/SHD* 
participeren. \ 

De cursussen werden vanuit de speci
fieke invalshoeken van de deelnemende 
groepen gegeven, waarbij de integra
tie van dit onderwijs in het eerste 
jaar van dit werkgroepverband vooral 
tot uiting kwam in de coördinatie van 
de cursussen en de daarbij behorende 
materiële zaken, zoals aanschaf en 
gebruik van apparatuur. 

Cl. RADIOCHEMIE 

ir. 0. drcu-jer nj. .%..*/. Liern 
in-j. F.A. .ïirrtisen 3.7..V. van Soldz 
W. ien Holl-v-ifSP 

Vanuit de vakgroep Radiochemie werden 
de volgende cursussen verzorgd: 
Twee basiscursussen Nucleaire meet- en 
analysemethoden voor totaal 18 cur
s i s t en van wie 14 uit deelnemende i n -

Stralingsbeschermingsdienst/Stra 
lingshygié'ne en Dosimetric 
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stellingen en 4 uit het bedrijfsleven 
en de ziekenhuiswereld. 

De derde cursus Radiofarmacie voer 
ziekenhuisapothekers. Deze postacade
mische cursus telde 9 deelnemers. 

Voor het HLO en HBO werden evenals 
vorige jaren de cursussen Radioisoto-
pentechnieken in de biochemie verzorgd 
voor in totaal 72 cursisten. De betrok
ken scholen waren het Van Leeuwenhoek 
Instituut in Delft en het Van 't Hoff 
Instituut in Rotterdam. Aan deze cur
sussen nam één cursist van TNO en één 
van de Rijksuniversiteit Utrecht als 
gast deel. 

Ten behoeve van de derde cursus 
In-vitrotechnieken in de nucleaire 
geneeskunde werden tweemaal het eerste 
en tweede practicumblok gegeven voor 
in totaal 25 cursisten. 

Verder werd meegewerkt aan door diver
se instituten verzorgde opleidingen, 
o.a. tot deskundigheid op niveau 3 
(C-bevoegdheid, zie ook bij Stralings
hygiëne en Dosimetrie), te weten: 
- IRI-cursus Stralingsbescherming 
voor in totaal 46 cursisten; 

- de Applicatiecursus Ioniserende 
Straling van de HTS-Rotterdam, in 
totaal 17 cursisten; 

- de door de afdeling der Technische 
Natuurkunde van de Technische Hoge
school Twente gegeven C-cursus, 
voor 17 cursisten. 

In vergelijking met voorgaande jaren 
kan worden opgemerkt dat de intro
ductiecursus voor tweedejaars studenten 
van de afdeling der Scheikundige Tech
nologie van de Technische Hogeschool 
Delft aldaar definitief is geschrapt 
uit het programma bij invoering van de 
twee-fasenstructuur. 

De cursus Stralingsmeting van de afde
ling der Technische Natuurkunde van dt 
Technische Hogeschool Twente is omge
zet in een volwassen C-cursus. 

In het hoger beroepsonderwijs werd de 
overgang van HBO naar HLO merkbaar, Voor 
het HLO verzorgen de scholen de theo
rievoorbereiding en is de cursusduur 
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afhankelijk van de studierichting: 
vijf dagen voor de richtingen Bio
chemie en Technologie en drie dagen 
voor medische en zoölogische studie
richtingen. 

Door ir. G. Brouwer werd een bijdrage 
geleverd aan het leerboek Veiligheid 
in het Laboratorium [e 2] en door 
ing. F.A. Garritsen aan het leerboek 
Nucleaire Geneeskunde [e 3], 

e2. STRALINGSDOSIMETRIE EN STRALINGS
BESCHERMING 

dr. CE. Rasmussen 
ir. W. de Vries 
dr. J. Weber 
ir. W.A.T. Kotterman 

Door de groep SBD/SHD werden twee 
cursussen voor opleiding tot deskun-
digheidsniveau 3 georganiseerd voor in 
totaal 51 deelnemers; 22 daarvan waren 
afkomstig van deelnemende instellingen. 
Daarnaast werden, samen met de vak
groep Radiochemie, practica verzorgd 
op C-niveau ten behoeve van de HTS 
Rotterdam, waaraan 18 mensen deelna
men en de Technische Hogeschool Twente, 
met 15 deelnemers. Verder trad dr. 
C E . Rasmussen op als docent bij de 
Nederlandse Vereniging voor Stralings
hygiëne in Nijmegen voor een twee
daagse bijscholingscursus. 

Ook kwam de vierde druk tot stand van 
het boek Stralingsbescherming van 
Weber en Rasmussen met bijdragen van 
dr. W.F. Passchier en ir. W. de Vries 
[e 1], 

In het verslagjaar werden voorberei
dingen getroffen voor een cursus op 
niveau 2, die in samenwerking met het 
IRS in 1985 zal plaatsvinden. 

Interuniversitair Instituut voor 
Radiopathologie en Stralenbescher-
ming te Leiden 
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e3- REACTORFYSICA 

dr.ir. J.E. Hoogenboom* 
W.B. Zeper* 

Het practicum is bedoeld als aanvul
ling op de colleges Reactorkunde en 
Afscherming van stralingsbronnen, aan 
de Technische Hogeschool Delft gegeven. 
Het staat echter ook open voor andere 
belangstellenden. 

De practica worden op afspraak indivi
dueel gevolgd. In 1984 schreven zich 
hiervoor zes studenten in en samen met 
twee eerder ingeschreven studenten 

bracht dit het cursistenaantal op 8. 
Totaal werd 78 middagen practicum ge
geven. 

Voor het experiment ter calibratie van 
het vermogen van de Hoger Onderwijs 
Reactor met behulp van folie-active
ring werd gewerkt aan een uitbreiding, 
teneinde ook de ijking van de telop-
stelling door middel van $-y-coïnci-
dentie door de praktikant te laten 
uitvoeren. 

Technische Hogeschool Delft 

Tabel 3. Overzicht herkomst en geleding deelnemers aan basiscursussen 
Radiochemie 

ge leding herkomst 

THD RUL RUU EUR UVA TUT TNO IRI Div, 

studenten 
academici 
analisten 

1 1 17 

Tabel 4. Overzicht van de deelnemers aan de IRI-cursus Stralingsbescherming en 
de C-examens in het verslagjaar 1984 

herkomst op leidingsniveau 

totaal IRI deeln. 
inst. 

overigen aoad. stud. HBO/ 
HTS 

overigen 

Cursus 
1984 I 22 1 10 11 11 9 2 0 

Cursus 
1984 II 24 1 12 11 13 7 4 0 

C-examen 

deeln. 
mei 1984 : 21 1 9 11 12 6 2 1 
waarvan 
geslaagd : 14 0 7 7 10 3 0 1 

deeln. 
dec. 1984: 29 2 13 14 15 8 6 0 
waarvan 
geslaagd : 20 1 9 10 12 5 3 0 
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G. ALGEMENE DIENST 

Beheerder : drs, J. Boersma 
Bedrij fsingenieur: ir, T.K, Tio 
Secretaresse : rm. W. Van den Berg 

G1. HOGER ONDERWIJS REACTOR (HOR) 

ir. J.W. de Vries 

G1.1. Bedrijfsvoering 

In 1984 is de reactor 3749 uur op een 
vermogen van 2 MW bedreven. Dit resul
teert in een 2 MW-beschikbaarheidsgraad 
van ca. 67% (zie tabel 5). De in het 
jaar 1984 vrijgemaakte energie bedraagt 
ca. 27 TJ of ruim 7,5 miljoen kWh, 
overeenkomende met een splijtstofver-

n ) e 

bruik van 395 gram U. De reactor
kern werd in totaal driemaal herladen. 

Ten behoeve van de beproeving en in-
bedrij f stelling van een koude-neutro-
nenbron in de maand januari is de 
kernconfiguratie bij die gelegenheid 
aangepast. Voorts is in de loop van 
het jaar een tweetal splijtstofwisse-
lingen geëffectueerd in verband met 
de noodzakelijke compensatie van het 
splijtstofverbruik. Aangezien het 
functioneren van de koude-neutronen-
bron niet aan de verwachtingen vol
deed, is deze in mei voor nader 
onderzoek en modificatie uit het 
rooster verwijderd. 

In maart heeft een inspectie en lek-
dichtheidsbeproeving plaatsgevonden 
van de reactorveiligheidsomhulling 
(de reactorhal inclusief uitwendige 
ventilatiekanalen). Hierbij werd een 
defect geconstateerd in de ringlei
ding van het ventilatiesysteem. Na 
reparatie is de beproeving met goed 
resultaat herhaald. Gedurende de 
zomerstopperiode zijn de gebuikelijke 
onderhouds- en calibratiewerkzaam-
heden ten uitvoer gebracht, terwijl 
één van de bundelopstellingen werd 
gewijzigd. 

G1.2. Splijt stofvoorziening 

In mei zijn zestien splijtstofelemen
ten in Delft afgeleverd. Na ontvangst 
werd een lichte transportschade ge-
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constateerd bij vier elementen. Bij 
grondige inspectie bleken de bescha
digingen echter van zodanig geringe 
betekenis te zijn dat er geen conse
quenties zijn met betrekking tot de 
toepassing van de elementen. Er zijn 
maatregelen getroffen om dit soort ge
beurtenissen in de toekomst uit te 
sluiten. 

De ontwikkeling buiten het IRI van 
splijtstoffen met lage verrijkings
graad is in 1984 in het algemeen be
vredigend en volgens plan verlopen. 
Dit betekent dat het beproevings
schema van splijtstoftypen die ook 
voor de HOR geschikt zijn, naar ver
wachting in 1986 zal worden voltooid. 
De algemene commerciële kwalificatie 
zou dan in 1987 kunnen volgen. De 
feitelijke mogelijkheden tot opwerking 
van splijtstoffen met lage verrijkings
graad zijn echter tot op heden nog 
onzeker. 

G1.3. Overige activiteiten 

In juni werd aan twee kandidaten de 
operator-bevoegdheid verleend, nadat 
zij eerder het desbetreffende examen 
met goed gevolg hadden afgelegd. 

In het verslagjaar werd vier maal een 
introductielezing over de reactor 
verzorgd voor nieuwe medewerkers van 
het instituut met aansluitende rond
leiding bij de reactor. 

Ongeveer dertig groepen van diverse 
samenstelling - studenten, cursisten, 
individuele bezoekers - bezichtigden 
de reactor en experimenteeropstel
lingen. Vier groepen studenten af
komstig uit het hoger beroeps- en 
wetenschappelijk onderwijs werden 
ontvangen in verband met voorlichting 
over de reactor, In het kader van het 
Reactorfysisch meetpracticum werden 
vijf studenten geïnstrueerd en bege
leid bij de uitvoering van practicum-
proeven met de reactor. 

De jaarlijkse inventarisatie en mel
ding van splijtstoffen, voortvloeiend 
uit Euratom-verdragen, vond plaats 
in oktober, gevolgd door een inspectie 
van Euratom, 
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Tabel 5. HOR-bedrijfsoverzicht 

2 MW-bedrijf 
Start- en stopproc^dure 
Splijtstofwisseling en calibratie 
Opleiding en metingen 
Reactoronderhoud en modificaties 
Modificatie experimenteerfaciliteiten 
Lekdichtheidsbeproeving veiligheidsomhulling 
Niet-geplande bedrij fsonderbrekingen 
Bedrijfsvoering gestopt in verband met 

bijzondere omstandigheden 

Energieproduktie : 313 MWd 

Aantal uitgevoerde bestralingen: 
buizenposten I t/m 4 : 855 
snelle buizenpost : 2839 
befa's : 193 

3749 uur 66,6% 
294 uur 5,2% 
195 uur 3,5% 
36 uur 0,6% 

640 uur 11,4% 
252 uur 4,5% 
39 uur 0,7% 
314 uur 5,6% 

110 uur 1,9% 

5629 uur 100% 

G2. VAN DE GRAAFF ELEKTRONENVERSNELLER 

•tr. L, H. Lutkjens 

De totaal beschikbare versnellertijd 
van 253 werkdagen in de verslagperiode 
is als volgt verdeeld: 
- beschikbaar voor experi
menten (stralingschemie 
+ andere vakgroepen en 
gasten) 206 d (81,4%) 

- reparatie, testen en 
kleine modificaties 10 d ( 4 %) 

- totale revisie en om
bouw vacuümsysteem 37 d (14,6%) 

De problemen met de stabiliteit vermeld 
in het verslagjaar 1983 zijn opgelost, 
mede door vervanging van de sterk ver
vuilde versnelbuis bij de revisie van 
het vacuümsysteem. Tevens is vastge
steld dat een uit de zetting geraakte 
rubber afdichtingsring van een schuif-
afsluiter de elektronenbundel gedeelte
lijk onderschepte. 

De zeer storingsgevoelige voorversterker 
van de hoogspanningsstabilisator is ver
vangen door een minder storingsgevoelig 
ontwerp van de Centrale Elektronische 
Dienst van de Technische Hogeschool Delft, 
gebouwd met moderne, goedkope en gemakke
lijk te verkrijgen componenten. 

De totale ombouw van het vacuümsysteem, 
noodzakelijk om een schoner restgas te 
verkrijgen en een beter eindvacuüm 
voor het tegengaan van vergiftiging 
der oxidekatodes, heeft vrij veel tijd 
in beslag genomen. Dit is grotendeels 
veroorzaakt door combinatie met een 
groot onderhoud als gevolg van de eer
der vermelde problemen en de construc
tie van een totaal nieuwe ophanging 
voor de driftbuissectie en scanner, 
los van het tussenplateau. 

Het vacuümsysteem is naar het ontwerp 
van de versnellergroep geproduceerd 
door Keltorr b.v. in Broek op Langen-
dijk. Als direct resultaat van deze 
ombouw kan worden aangemerkt: 
a. een factor 10 beter eindvacuüm met 

een schoon restgas door toepassing 
van metalen afdichtingen; 

b. een betere mechanische stabil t 
van het bundelsysteem door gebruik 
van een zeer rigide uitlijn- en op-
hangsysteem met behulp van optische 
bank-componenten; 

c. goede stabiliteit van de hoogspan
ning (~2%0) en een zeer korte con
ditioneringstijd; 

d. ladingsmeting op ten ingebouwd co
axiaal target van eig^n ontwerp, 
waardoor dit voor alle opstellin
gen gelijk is; 
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e. minder radio-frequentiestoring ten 
gevolge van een beter elektrisch con
tact tussen de onderdelen van het 
vacuümsysteem door de metalen af
dichtingen; 

f. gebruik van een vacuum-ionenpomp zon
der bewegende delen, naast een TM-
pomp voor het snel evacueren na be
luchting* 

Voor het scannervenster is een bundel-
stop gemaakt die het mogelijk maakt het 
te bestralen object daaraan te bevesti
gen zodat de gehele bundellading terug
gevoerd wordt en radio-frequentiesto
ringen tot een minimum teruggebracht 
worden. 

De laser-eenheid voor de aansturing 
van de kathode-pulser is buiten de iso-
latiegastank gemonteerd om veelvuldige 
beschadiging bij overslagen te voor-
komen. Het laserpulssignaal wordt via 
een speciale lichtgeleiderconstructie 
in de druktank gevoerd. 

In het nieuwe vacuümsysteem is tevens 
de mogelijkheid aanwezig om een Nd-YAG-
laserbundel, die via een 5 m lang gat 
van 10 cm diameter in de betonnen 
vloer uit '«en naburig laboratorium 
komt, op de versnellerkathode te rich
ten. Dit gebeurt met een systeem van 
reflectieprisma's via een venster in 
het vacuümsysteem. 

Dit heeft tot doel het uittesten 
van de mogelijkheden om met behulp 
van laser-foto-emissie uit de kathode 
in de versneller kortere - 10 ps -
pulsen van hoge intensiteit te produ-
ceren, nadat in principe de werking 
in de proefopstelling met een continu 
HeNe-laser en een gepulste robijn
laser is aangetoond. 

Het onderzoek aan het formeringsproces 
van de Eimac Y646 kathode-rooster-
structuren heeft aangetoond dat de 
gasconditie in de beginfase van het 
proces zeer kritisch is voor het ver
dere verloop, met name ten aanzien 
van het aanlopen van de emissi°. bij 
lage spanning. 

Ook is gebleken dat de kathodes ge
formeerd met zgn, open - dwz. 1 ca 

diameter gat - anode wel aanvankelijk 
veel stroom leveren, maar zeer snel 
achteruitgaan wegens inhomogene emis
sieverdeling over het oppervlak (het 
zgn. hot-spot effect). Daardoor is het 
nog niet zinvol deze procedure in de 
versneller uit te voeren. Het onder
zoek wordt voor beperkte tijd voort
gezet in samenwerking met Varian Eimac 
Division in Salt Lake City, USA. 

G3. COMPUTERSYSTEEM 

ir» J,G. Kromme 

G3.1. Apparatuur 

Centraal in dit verslagjaar stond de 
vervanging van het PDP-11/70 computer
systeem door een combinatie van een 
VAX-I1/750 en een PDP-I1/44 systeem. 
Deze vervanging, die in 1984 overigens 
nog niet geheel werd gerealiseerd, was 
noodzakelijk geworden door o»a. tech
nische veroudering - met daaraan ver
bonden relatief hoge onderhoudskosten 
en verminderde betrouwbaarheid - en 
capaciteitsgebrek van de 11/70. 

De VAX, die op 3 december 1984 opera
tioneel werd, moet in de nieuwe com
puterconfiguratie samer. met de PDP-
11/44 die naar verwachting in maart 
1985 in gebruik zal worden genomen, 
de rol vervullen van centraal IRI-
computersysteem, dwz. verkeersknoop
punt zijn voor de PDP-11- en LSI-I1-
systemen van de vakgroepen Instrumen
tatie Stralingsonderzoek, Radiochemie, 
Reactorfysica en Stralingschemie, met 
gemeenschappelijke faciliteiten voor 
real-time verwerking, data-opslag, 
plotten en afdrukken. 

Ook de communicatie met de centrale 
digitale installatie van het Reken
centrum van de Technisch Hogeschool 
Delft valt onder de taak van de VAX/ 
PDP-combinatie. De oude centrale in
stallatie, de PDP-1I/70, bleef tot nu 
toe beschikbaar voor die taken die 
nog niet door de PDP-11/^j konden 
worden overgenomen, met -,jme real
time verwerking. Het li i l in de be
doeling dat de PDP-II/44, evenals de 
overige perifere computers, via DECNET 
met de VAX. verbonden zal worden. 
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Aan nieuwe randapparatuur werden onder 
meer twee schijfgeheugens, een regel
drukker, een elektrostatische plotter 
en een tri-density magneetbandeenheid 
geïnstalleerd. 

De gehele vervangingsoperatie, inclu
sief ruimtelijke voorzieningen (zie 
G3.2) werd uitgevoerd in nauwe samen
werking met de Computer Beleidscom
missie (CBC), de groep Projecten ei 
de groep Installaties van de Algemene 
Dienst, en uiteraard de leveranciers 
DEC en Arsycom. 

G3.2. Huisvesting 

In de computerruimte werden structu
rele verbeteringen aangebracht in de 
vorm van een verhoogde vloer en de 
verhuizing van stof-producerende 
randapparatuur zoals printers, een 
plotter en een kaartlezer, naar een 
aangrenzende ruimte, 

G3.3. Projecten 

In het verslagjaar kwam een video-
georiënteerd agendasysteem ten be
hoeve van de centrale registratie van 
instituutsactiviteiten en de daarmee 
samenhangende zaal- en kamerreserve
ringen gereed. Er werd voorts gewerkt 
aan hardware en programmatuur ten 
behoeve van een toegangscontrolesys
teem voor het instituut. 

G3.4. Computerbesohikbaarheid3 
-gebruik en support 

Mede door de reeds gememoreerde ruim
telijke verbeteringen en een door 
DEC uitgevoerde herbekabeling, kon 
enige verbetering worden gerealiseerd 
in de beschikbaarheid van de centrale 
computer (93%). De eerder gesigna
leerde trends naar meer tekstverwer
king en een verschuiving van real
time verwerking naar decentrale sys
temen hebben zich in de verslagperio
de voortgezet. Het computergebruik 
werd onder meer ondersteund in de 
vorm van directe adviezen, cursussen 
(zie G3.5), nieuwsbulletins, 'trouble 
shooting' enzovoorts. De systeemwis
seling aan het eind van het jaar ver
liep zonder noemenswaardige storingen. 
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G3.5. Cursussen 

De reeds bestaande PDP-cursus werd in 
het verslagjaar vier maal gegeven voor 
in totaal 25 cursisten. Daarnaast wer
den nieuwe cursussen ontwikkeld en 
gepresenteerd op het gebied van real
time programmeren (1 maal, voor 10 
deelnemers) en het nieuwe VAX-systeem 
(3 maal voor in totaal 58 deelnemers). 

Ten behoeve van het agendasysteem werd 
een incidentele instructie gegeven 
Wcaraan door 1I personen werd deelge
nomen. In totaal namen 104 personen 
deel aan cursusactiviteiten van de 
Computersysteemgroep. 

Van de zijde van de Technische Hoge
school Delft - de afdelingen Geodesie 
en Scheikundige Technologie - bleek 
belangstelling te bestaan voor deel
name aan, dan wel overname van mate
riaal van, de VAX-cursus. 

G4. PROJECTEN 

B. Morïen 

Naast diverse onderhoudswerkzaamheden 
aan de technische installaties en aan 
het gebouw, is ook een aantal labora
toriumruimten gerenoveerd. 

De vervanging van barak A door een 
nieuwe kantoorunit is eveneens in dit 
verslagjaar gerealiseerd. 

In overleg met betrokken overheids
instanties werd een toegangscontrole
systeem geselecteerd. Dit systeem is 
opgebouwd uit componenten van Duits 
en Engels fabrikaat. De elektronische 
samenhang van het geheel werd in 
hoofdzaak door een IRI-medewerker 
uitgevoerd (zie G3.3) 

Door stakingen in Duitsland en Engeland 
alsmede door projecten met een hogere 
prioriteit zoals die ten behoeve van de 
Computersysteemgroep, voorts door het 
vertrek van de nardware/software spe
cialist die zich in deze materie had 
ingewerkt, ondervond dit project zeer 
ernstige vertraging. Voor zover thans 
kan worden overzien, zal begin 1985 een 
proefperiode met het systeem ingaan. 
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G5. INSTALLATIES 

P.W. Gerz 

G5.I. Wijzigingen aan installaties 

Een algehele renovatie van zowel de 
hoogspannings- als de laagspannings-
ruimte heeft in het verslagjaar plaats' 
gehad. Beide installaties voldoen nu 
geheel aan de nieuwe voorschriften 
NEK 1010. 

Bij dez^ renovatie is tevens de oude 
hoofdverdeelinrichting vervangen door 
een nieuwe, bestaande uit 24 velden 
voor kracht- en lichtnet, hierbij re
kening houdend met mogelijke uitbrei
ding en indeling per verdieping/vleu
gel. Mede op aanwijzing van de arbeids 
inspectie is het aardgasnet zodanig 
gewijzigd dat per ruimte de gastoe
voer thans kan worden afgesloten door 
in elke toevoerleiding een zogenaamde 
B-klep op te nemen. Ooi; zijn de gas
kranen in de diverse laboratoria ver
nieuwd . 

In verband met geluidsoverlast zijn 
in het luchtafvoerkanaal van de labo
ratoriumruimte in de Zuidvleugel ge
luiddempers geplaatst. 

Er worden noodvoorzieningen in een 
schakelkast aangelegd in verband met 
de werkzaamheden aan de laaasvanning. 

G5.2. Energieverbruik 

Door de renovatiewerkzaamheden aan de 
hoogspannings- en laagspanningsruimte 

is het niet mogelijk geweest het 
elektriciteitsverbruik van 1984 gedu
rende de periode maart tot oktober op 
te meten. 

Het gemeentewaterveioruik was in 1984 
ca. 9Z lager dan in het verslagjaar 
1983; deze afname is voornamelijk 
veroorzaakt door minder koelwaterge
bruik. 

Het aardgasverbruik is zoals verwacht 
toegenomen met 9% ten opzichte van 
het vorige jaar, mede doordat aan het 
eind van het verslagjaar de nieuwe 
kantoorunit in gebruik is genomen. 
Het olieverbruik ten behoeve van de 
centrale verwarming geeft slechts 
een geringe toename te zien in verge
lijking met het verbruik in 1983. 

G6. WERKPLAATSEN EN TEKENKAMER 

5. van der Helm 

De in de jaren van zestig opgebouwde 
outillage van gereedschappen en 
machines is in de afgelopen jaren ge
faseerd vervangen door moderne machi
nes. Voor de bankwerkerij/lasserij 
heeft dit geresulteerd in de aanschaf 
van een puntlasmachine en een hydrau
lische guillotineschaar, die qua af
metingen is aangepast aan de maximaal 
te verwerken plaatafmetingen. Voor de 
mstrumentmakerij is eind 1984 de be
stelling geplaatst voor een nieuwe 
draaibank ter vervanging van een 
draaibank uit 1961. 

In de verslagperiode was voor ca. 6 
maanden een medewerker van de Centrale 
Werkplaats van de Technische Hoge
school Delft bij het IRI gedetacheerd. 

G6.1. Tekenkamer 

Ten behoeve van hbt cursorisch onder
wijs is een aluminium frame gecon
strueerd. Dit verleent een grote me
chanische stijfheid aan een meetbalk 
van ca. 5 m lengte, nodig voor een 
centrale bestralingsfaciliteit voor 
calibratiedoeleinden met *aCo- en 1 3 7Cs-
bronnen. Tevens wordt een nauwkeurig 
instelbaar positioneersysteem voor de 
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toe te passen telbuizen ontworpen. 
Hiermee is het mogelijk geworden de 
labiliteit en het gewicht - beide 
oorzaak van meet-onnauwkeurigheden -
in de hand te houden. 

Voor het up-to-date houden van het 
veiligheidsrapport van de HOR werd 
een groot aantal tekeningen bijge
werkt, 

G6.2. Instrumentmakerij 

Voor de vakgroep Radiochemie is een 
computer-gestuurde elektrisch/pneuma
tische preparatenwisselaar in bewer
king, die in 1985 zal worden geïn
stalleerd. Met deze preparatenwisse
laar zullen de te bestralen en be
straalde monsters volautomatisch naar 
en van de reactor worden gedirigeerd 
en met behulp van de computer op be
paalde plaatsen in de wisselaar 
worden opgeborgen voordat verdere 
behandelingen worden toegepast. 

Majrga aan het werk aan een freesbank 
in de instrumentmakerij. 

Teneinde informatie te verkrijgen 
over de invloed van de hydrodynamische 
omstandigheden op het ionentransport, 
met als directe toepassing de regene
ratie van ionenwisselaars, is voor 
de groep Radioisotooptoepassingen een 
doseerapparaat vervaardigd. Met dit 
apparaat wordt vrijwel zonder tijd

verlies een radiotracer met een door
snee van ca. 1 mn in een laminaire 
stroming gestoten en wordt gelijk
tijdig een elektronische telling met 
behulp van tellerbuizen gestart die 
de mate van overdracht nauwkeurig 
registreert. 

Verscheidene * cellen' voor de micro
golf geleidingsmethode van de vakgroep 
Stralingschemie zijn vervaardigd. 
Deze cellen, die geschikt zijn voor 
bestralingen zowel met (laser)licht 
als met elektronen uit de Van de 
Graaff versneller, worden toegepast 
voor de bestudering van ladings
migratie in o.a. gehydrateerde bio-
polymeren en synthetische polymeren. 

G6.3. Bankwevkerij/l^asserij 

De gunstige resultaten die door de 
vakgroep Stralingschemie zijn bereikt 
met in eigen beheer gemaakte Faraday-
kcoïen voor afscherming tegen zeer 
korte-golfstraling van storingsgevoe-
lige componenten, hebben geleid tot 
meer van dergelijke opdrachten. Later 
zijn ook - in samenwerking met de 
timmerwerkplaats - speciale labora-
toriuratafels met een 'zachte tussen
laag' vervaardigd. 

Voor de vakgroep Stralingsfysica is 
in de reactorhal een gasmengpaneel 
geconstrueerd en vervaardigd. Met dit 
paneel is het mogelijk diverse, voor 
de proeven benodigde, gassen op ver
schillende drukken af te regelen en 
veilig met elkaar te mengen. 

G6.4. Timmerwerkplaats 

De activiteiten van de vakgroepen 
hebben voor de werkplaats de verbou
wing en aanpassing van diverse ruim
ten tot gevolg gehad, ür>k de akoes
tische bekleding van een computer
ruimte en de herinrichting van enkele 
laboratoria zijn in eigen beheer 
gedaan. 
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H . STRALINGSBESCHERMINGSDIENST 

Hoofd : dr. CE. Rasmussen 
Plv . hoofd : d r . A.J.J. Bos 
Hoofd Meet- en 

Kontrolegroep: CC. Frtetman 
Secre ta resses : mui. R.L. Baarslag-

van Zetten 
mi. I.A.G.M. B2*oekhans-

de Waal 

De Stralingsbeschermingsdienst ziet toe 
op de naleving van de wettelijke voor
schriften bij het werken met stralings
bronnen in het IRI. Daartoe worden o.a. 
de door personen in het IRI ontvangen 
stralingsdoses gemeten, alsmede stra-
lings- en activiteitsniveaus in het ge
bouw en in de naaste omgeving. 

Voorts wordt de radioactiviteitsconcen
tratie gemeten in de via de 60 m hoge 
ventilatieschacht afgevoerde lucht, en 
in het afvalwater dat in het riool 
wordt geloosd. De SBD verzorgt de in
zameling, controle en eventuele voor
bewerking van het radioactieve labora-
toriumafval, alvorens dit aan instan
ties buiten het IRI wordt overgedragen. 

Over het veilig werken met ioniserende-
stralingsbronnen in het instituut wordt 
door de SBD advies en voorlichting ge
geven; nieuwe medewerkers ontvangen een 
instructie in de stralingshygiëne. 
Medewerkers van de Meet- en Kontrole
groep (MKG) houden zo nodig toezicht 
bij gecompliceerde werkzaamheden met 
stralingsbronnen. Ook het veilig wer
ken met lasers behoort tot het werk
terrein van de MKG. 

De medewerkers van de SBD zijn nauw 
betrokken bij het cursorisch onderwijs 
in de stralingshygiëne (zie bij Onder
wijs, blz. 76). 

Hl. GEBEURTENISSEN BIJ ONDERZOEK EN 
BEDRIJFSWERKZAAMHEDEN 

Incidenten met stralingshygiënische 
aspecten zijn in de verslagperiode niet 
voorgevallen (zie ook H3, persoons-
dosimetrie). 

In 18 gevallen werd bij personen een 
uitwendige radioactieve besmetting aan 

handen, kleding of schoeisel geconsta
teerd, die steeds van geringe impor
tantie was en via een eenvoudige de-
contaminatieprocedure kon worden ver
wijderd. 

Door de vakgroep Stralingschemie werd 
een Febetron 701 600 kV rontgenapparaat 
in gebruik genomen. Daaraan voorafgaand 
heeft de SBD afschermingsberekeningen 
uitgevoerd en werden dosismetingen 
verricht in de omgeving van het toe
stel [E 2]. 

H2. INSTRUMENTATIE 

Het operationeel maken van het continu 
werkende stralings- en activiteitsmeet
systeem werd tegen het einde van het 
verslagjaar voltooid. Aanvankelijk werd 
veel hinder ondervonden van storingen, 
die thans drastisch zijn teruggedrongen 
door o.a. een grondige herziening van 
de bekabeling, netspanningsstabilisatie 
en vervanging van enkele detectoren 
door andere typen. 

De calibratie van de detectoren werd 
voltooid, waarbij vooral de in-situ 
ijking van de Ar-monitor in de venti
latieschacht vermelding verdient [E 3]. 
De lozing van ^Ar, die tot dusverre 
voor &en deel slechts door berekening 
werd vastgesteld (zie ook H4, radio
actief afval en lozingen) kan nu in 
zijn totaliteit worden gemeten. 

Voor de in het vorige verslag vermelde 
bestralingsfaciliteit voor calibratie-
doeleinden is een positionerings-uit-
leessysteem ontworpen, ten behoeve van 
de op afstand instelbare meetsystemen. 
Realisering hiervan kon nog niet door 
de instruzientmakerij ter hand worden 
genomen, evenmin als het verhelpen van 
een geconstateerde vervorming van de 
draagconstructie voor de meetsystemen, 

H3. PERS00NS00SIMETRIE 

De stralingsdoses ten gevolge van het 
werk in het instituut zijn voor het 
overgrote deel van de medewerkers niet 
te onderscheiden van de dosis ontvangen 
uit natuurlijke stralingsbronnen. 
Naast de TNO-filmbadges voor de radio
logische werkers, worden aan alle 
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Tabel 6. Overzicht persoonsdosimetrie IRI (TLD-kwartaaldosimeters) doses in mSv 

Periode 19S4 Aantal dragers Aantal uitslagen per dcsisgroep 

0-0, 3 o» J-h ,0 h ,0--2,0 > 2 

175 165 9 1 0 

187 185 2 0 0 

127 125 I 1 0 

156 150 6 0 0 

lste kwartaal 

2de kwartaal 

3de kwartaal 

4de kwartaal 

personen die in het IRI aan een ver
hoogd stralingsniveau kunnen bloot
staan, gevoelige thermoluminescentie-
dosimeters (TLD) verstrekt. De met TLD 
gemeten persoonsdoses zijn samengevat 
in tabel 6. In alle gevallen bleven 
deze doses ruim beneden de wettelijke 
grenswaarden. Met ingang van het 
derde kwartaal zijn de radiologische 
werkers opnieuw ingedeeld aan de hand 
van gewijzigde richtlijnen van de 
Arbeidsinspectie. Als gevolg hiervan 
is het aantal dosimeterdragers geredu
ceerd . 

Vier personen werden in 1984 bij de 
totale-lichaamsteller te Leiden onder
zocht op in het lichaam aanwezige ra
dionuclides Daarbij werden geen in
wendige besmettingen geconstateerd. 

Hk. RADIOACTIEF AFVAL EN LOZINGEN 

De lozing van radioactiviteit met af
valwater in het openbaar riool bleef 
als steeds ruim beneden de door de 
Kernenergiewetvergunning gestelde 
grenswaarden, zie tabel 7. 

Lozing via de ventilatieschacht van 
stofvormig radioactief materiaal was 
niet detecteerbaar ten opzichte van 
de natuurlijke luchtactiviteit. De 
lozing van lkr uit de reactorhal be
droeg slechts een kleine fractie van 
de vergunningsgrenswaarde. De lozing 
van "^Ar vanuit het pneumatische 
buizenpostsysteem is volgens bereke
ning minder dan 4 TBn per jaar (bij 
continu reactorbedrijf). 

In het verslagjaar werd het ophalen 
en verwerken van radioactief afval. 

dat tot dusverre geschiedde door het 
ECS, overgenomen door de COVRA BV, 
eveneens gevestigd in Petten. Deze 
situatie ging gepaard met een dras
tische tariefsverhoging. De SBD heeft 
getracht hiervoor enige compensatie 
te vinden door via interne maatrege
len het aanbod van afval aan COVRA BV 
te reduceren. In verband hiermede 
heeft in 1984 geen transport van radio
actief afval plaatsgevonden; wel is 
een transport voorbereid dat begin 
1985 is gepland. 

Tabel 7. 

Per kwartaal uit de afvalwatertanks in 
het riool geloosde activiteit (boven
grenzen) in 1984 

Periode Vo lume (m1) Acti viteit (l-Bq) 

a 0 Y 

lste kw. 626 0,3 5,3 5,5 

2de kw. 402 0,2 2,8 3,8 

3de kw. 339 0,2 4,4 3,0 

4de kw. 429 0,2 3,7 4,2 

Totaal 1796 0,9 16,2 16,5 

H5- VOORLICHTING 

In 1984 werden 5 introductiecursussen 
voor nieuwe medewerkers gegeven. Het 
stralingsbeschermingsgedeelte (waaraan 
een practicum is verbonden) werd ge
volgd door 37 personen. Hiervoor werd 
een nieuwe handleiding vervaardigd [E 4], 
Voorts kwam een nieuwe editie van de 
IRI-veiligheids instruc ties gereed. 
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H6. ADVISERING EN DIENSTVERLENING 

Door leden van de SBD werden aan per
sonen en instellingen buiten het IRI 
tal van adviezen en andere diensten 
verstrekt. Hierbij verdient de advi
sering van de stralingsdeskundige 
van de Technische Hogeschool Delft 
bijzondere vermelding. Bij genoemde 

instelling werden alle ingekapselde 
radioactieve bronnen op lekdichtheid 
gecontroleerd; hetzelfde gebeurde met 
een veertigtal bronnen van andere in
stellingen. 

Rasmussen en Frietman namen deel aan 
werkgroepen van de Interuniversitaire 
Adviescommissie voor Veiligheids- en 
Milieuwetgeving (IAVM) . 
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De getallen achter de namen van niet-IRI-medewerkers verwij*zen naar de instelling 
waaraan deze zijn verbonden. Een lijst van de gebruikte getalcodes is aan het 
einde van dit hoofdstuk opgenomen (zie p. ) . 

RADIOCHEhIE 

STRALINGSMETING EN DATAVERWERKING 

[Al] M. de Bruin 

CA 2] 

CA 3] 

CA 4] 

[A 5] 

CA 6] 

CA 7] 

M. de Bruin 
H.Th. Wolterbeek 

H.Th. Wolterbeek 
J. van Luipen 
M. de Bruin 

M. de Bruin 
H.Th. Wolterbeek 

A.A. Goede 
M. de Bruin 

A.A. Goede 
M. de Bruin 

P. Bode 
M. de Bruin 

Onderzoek naar de herkomst van zware metalen 
in de atmosfeer door middel van neutronen-
activeringsanalyse. 
Energiespectrum 8̂  (1984) 4-9 
(IRI 133-84-21) 

Identification of sources of heavy metals 
in the Dutch atmosphere using air filter 
and lychen analysis. 
Proceed. 5th Intern. Conference on Nuclear 
Methods in Environmental and Energy Research, 
Mayaquez, Puerto Rico, April 1984, 266-276 
(IRI 133-84-22) 

Non-steady state xylem transport of fifteen 
elements into the tomato leaf as measured 
by gamma-ray spectroscopy: A model. 
Physiol. Plant. 61 (1984) 599-607 
(IRI 133-84-28; 

The use of high-resolution gamma-ray 
spectroscopy in the study of trace element 
transport in plants. 
Proceed. 5th Intern. Conference on Nuclear 
Methods in Environmental and Energy Research, 
Mayaquez, Puerto Rico, April 1984, 768-774 
(IRI 133-84-24) 

The use of bird feather parts as a monitor 
for metal pollution. 
Env. Poll, (series B) 8 (1984) 281-298 
(IRI 133-84-26) 

The use of bird feather for indicating 
heavy metal pollution. 
Proceed. 5th Intern. Conference on Nuclear 
Methods in Environmental and Energy Research, 
Mayaquez, Puerto Rico, April 1984, 174-183 
(IRI 133-84-25) 

Use of perturbed y_Y directional correla
tion measurements in energy and environment
al research. 
Proceed. 5th Intern. Conference on Nuclear 
Methods in Environmental and Energy Research, 
Mpyaquez, Puerto Rico, April 1984, 540-548 
(IRI 133-84-20) 
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CA 8] M. de Bruin 
P. Bode 
P.J.M. Korthoven 

[A 9] M. de Bruin 

CA 10] Advisory Group 

A layman's system for instrumental neutron 
activation analysis. 
Proc. Int. Symposium 'Use and development 
of low and medium flux research reactors', 
Cambridge, Mass., USA (1983) 633-689 
(IRI 133-84-13) 

Gamma-ray spectroscopy in neutron activa
tion analysis; sources of error. In: 
Quality assurance in biomedical neutron 
activation analysis, IAEA TECDOC 323, 
Wenen, 1984, p. 162-177 
(IRI 133-32-16) 

Quality Assurance in Biomedical Neutron 
Activation Analysis; report of an advising 
group of the International Atomic Agency, 
Vienna, Austria. 
Anal. Chim. Acta. 165 (1984) 1-29 

NUCLEAIRE BIOMEDISCHE STUDIES 

[All] G.J. van den Berg 
C.J.A. van den Hamer 

[A 12] W.J.M. Lenglet (105) 
A.J.J. Bos (105) 
C.C.A.H. van der Stap (105) 
R.D. Vis (105) 
H. Delhez 
C.J.A. van den Hamer 

Trace metal uptake in liver cells; I. In
fluence of albumin in the medium on the 
uptake of copper by hepatoma cells. 
J. Inorg. Biochera. 22̂  (1984) 73-84 

Discrepancies between histological and 
physical methods for trace element mapping 
in the rat brain. 
Histochem. 81 (1984) 305-310 

[A 13] C. Cornelisse (412) 
C.J.A. van den Hamer 
J. van der Sluys Veer (410) 
J.J.M. Binsma 

[A 14] T.U. Hoogenraad (410) 
C.J.A, van den Hamer 
J. van Hattutn (410) 

Investigation of the zinc status of 
surgical patients. 
Int. J. Nucl. Med. Biol. JJ_ (1984) 143-147 
(IRI 133-85-01) 

Wilson's disease: effective therapy with 
oral zinc sulphate. Two case reports. 
Brit. Med. J. 289 (1984) 273-275 

[A 15] C.J.A. van den Hamer 
T.U. Hoogenraad (410) 
E.R.K. Klompjan (410) 

Persistance of the antagonistic influence 
of zinc in the copper absorption after 
cessation of zinc supplementation for more 
than 5 days. 
Trace El. Med. 1 (1984) 88-90 

Advisory Group: door de IAEA samengestelde internationale adviesgroep, 
bestaande uit 11 personen, waaronder vanuit Nederland de IRI-medewerkers 
dr.ir. M. de Bruin en prof.dr.ir. J.J.M, de Goeij 
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[A 163 A.A. van Bameveld 
C.J.A. van den Hamer 

[A 17] A.R. Janssens (407) 
F.T. Bosman (407) 
D.J. Ruiter (407) 
C.J.A. van den Hamer 

[A 18] A.R. Janssens (407) 
M.J. van Noord (407) 
C.J.G. Hoek (407) 
D.J. Ruiter (407) 
M.J. Mauw (407) 
C.J.A. van den Hamer 

[A 19] L.G.J. Engels (408) 
C.J.A. van den Hamer 
J.H.M, van Tongeren (408) 

[A 20] P.S. Tjioe 
C.J.A. van den Hamer 
J.J.M, de Goeij 
J.G. McVie (205) 

Intestinal passage and absorption of simul
taneously administered 6l*Cu and 65Zn and 
the effect of feeding in mouse and rat. 
Nutr. Rep. Int. 29 (1984) 173-182 

Immunohistochemical demonstration of the 
cytoplasmic copper-associated protein in 
the liver in primary biliary cirrhosis. 
Liver 4_ (1984) 139-147 

The lysosomal copper concentration in the 
liver in primary biliary cirrhosis. 
Liver 4 (1984) 396-401 

Iron, zinc and copper balance in short 
bowel patients on oral nutrition. 
Amer. J. Clin. Nutr. 40_ (1984) 1038-1041 

Interaction of platinum with selenium and 
other trace elements in mice treated with 
the antitumor agent cisplatin. 
In: P. Bratter and P. Schramel, Trace 
Element Anal. Chem. in Medicine and Biology, 
Berlin, 1984, 483-490 
(IRÏ 133-84-37) 

[A 21] Th. G. Aalbers 

[A 22] Th.G. Aalbers 
J.J.M, de Goeij 

Cardiovascular Diseases and Trace Elements. 
Proefschrift, Delft, 1984 

Sampling and sample handling in trace-
element analysis of samples from autopsies 
of human bodies. 
IRI 133-84-32 

[A 23] A.A. van Barneveld 

[A 24] A.A. van Barneveld 
C.J.A. van den Hamer 

[A 25] C.J.A. van den Hamer 
H.W. Prins 
J.L. Nooijen 

[A 26] J.J.M, de Goeij 

Trace Element Absorption and Retention 
Studies in Mice. 
Proefschrift, Nijmegen, 1984 

The influence of Ca en Mg on manganese 
transport and utilization in mice. 
Biol. Trace El. Res. 29_ (1984) (in press) 

Metallothioneine beschermt tegen zware 
metalen. 
Chem. Mag. 1984, 258-261 

Act iver ingsana lyse : aan t rekke l i jke techniek 
voor bepal ing van spoorelementen. 
LAB ABC 5 (november, 1984) 10-13 
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CA 27] Advisory Group Quali ty Assurance in Biomedical Neutron 
Act iva t ion Analys is . 
I n : Qual i ty Assurance in Biomedical Neutron 
Act iva t ion Analysis (R.M. Parr e d . ) , 
IAEA-TECDOC-325, I n t e r n a t i o n a l Atomic 
Energy Agency, Wenen, Oos tenr i jk , 1984, 
9-37 

[A 28] J . J .M, de Goeij 

[A 29] J .J .M, de Goeij 

[A 30] Th.G. Aalbers 
J . J .M, de Goeij 

Er ror sources involved in p r e - i r r a d i a t i o n 
s e p a r a t i o n s . 
In : Quali ty Assurance in Biomedical Neutron 
Act iva t ion Analysis (R.M. Par r e d . ) , 
IAEA-TECDOC-325, I n t e r n a t i o n a l Atomic 
Energy Agency, Wenen, Oos tenr i jk , 1984, 
121-124 (In J aa rve r s l ag 1983 reeds vermeld 
a l s IRI- rappor t 133-83-10) 

Error sources involved in radiochemical 
p rocess ing . 
In : Qual i ty Assurance i n Biomedical Neutron 
Act iva t ion Analysis (R.M, Parr e d . ) , 
IAEA-TECDOC-325, I n t e r n a t i o n a l Atomc 
Energy Agency, Wenen, Oos tenr i jk , 1984, 
153-159 (In J a a r v e r s l a g 1982 reeds vermeld 
a l s IRI- rappor t 133-82-24) 

Levels of Magnesium, Manganese, I ron , 
Copper, Zinc, Cadmium and Lead in Human 
Hair : Can and Do They Reflect Tissue 
Levels? 
IRI 133-84-02 

[A 31] P .S . Tjioe 
K.J. Volkers 
J . J . Kroon 
J .J .M, de Goeij 
S.K. The (207) 

Determination of gold and platinum t r aces 
in b i o l o g i c a l ma te r i a l s as a p a r t of a 
mult i -e lement radiochemical a c t i v a t i o n 
ana ly s i s system. 
I n t . J . Environ. Anal. Chem. J_7 (1984) 
13-24 

[A 32] C.J.A. van den Hamer 
T.U. Hoogenraad (410) 

6l*Cu Loading t e s t s for monitoring zinc 
therapy in Wilson's d i s e a s e . 
Trace E l . Med. 1 (1984) 84-87 

[A 33] J . P . van Wouwe 
M.M. van Weel-Sipman (407) 
M.A.H. Giesberts (407) 
D.J. Ruiter (407) 
H.H. van Gelderen (407) 

Effec t ive D-penicil laraine treatment of an 
ea r ly diagnosed p a t i e n t with Wilson's 
d i s e a s e . 
Eur. J . P e d i a t r . 143 (1984) p . 77 

Advisory Group: door de IAEA samengestelde i n t e r n a t i o n a l e adviesgroep, 
bestaande u i t II personen, waaronder vanui t Nederland da IRI-medewerkers 
d r . i r . M. de Bruin en p r o f . d r , i r . J . J .M, de Goeij 
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RA0IOIS0TOOPTOEPASSINGEN 

[A 34] Z. Kolar 
J.J.M. Binsma 
B. Subotic (312) 

CA 35] Z. Kolar 
J.J.M. Binsma 
B. Subotic (312) 

P r e c i p i t a t i o n of barium f luor ide micro-
c r y s t a l s from e l e c t r o l y t i c s o l u t i o n s : the 
inf luence of the composition of the p r e 
c i p i t a t i n g s o l u t i o n s . 
Journal of Crys ta l Growth 66_ (1984) 179-188 

Formation of orthorhombic barium f luor ide 
and i t s t ransformation in to cubic barium 
f luor ide during the p r e c i p i t a t i o n from 
aqueous s o lu t i on . 
I n d u s t r i a l C r y s t a l l i z a t i o n 84 (edi ted by 
S.J . Jancic and E . J . de Jong) E l sev ie r 
Science Publ i shers , Amsterdam, 1984, 
401-403 

[A 36] Z. Kolar 
J.J.M. Binsma 
B. Subotic (312) 

The influence of temperature and the con
centration of the precipitating components 
on the formation and the properties of 
£-BaF2 microcrystals. 
Industrial Crystallization 84 (edited by 
S.J. Jancic and E.J. de Jong) Elsevier 
Science Publishers, Amsterdam, 1984, 
405-408 

[A 37] J.J.M. Binsma 
Z. Kolar 

[A 38] S.E. Wendelaar Bonga (108) 
G. Flik (108) 
J.C. van der Meij (108) 
Z. Kolar 
J.C. Fenwick (356) 

Study of the Dynamic Equilibrium in the 
CaF2/Aqueous Solution System using **

5Ca2 

as Radiotracer. 
Faraday Discussions cf the Chemical Society 
77_ (1984) 257-263 

Prolactin and Calcium Metabolism in the 
Teleost Fish Sarotherodon mossarnbicus. 
Abstract 
General and Comparative Endocrinology 53_ 
(1984) 494 

STRALINGSCHEMIE 

[B 1] C.A.M. van den Ende 
J.M. Warman 
A. Hummel 

[B 2] J.M. Warman 
J . Eden 
Z.L. Mei 

Geminate recombination and scavenging of 
charged species in i r r a d i a t e d l i qu id 
n-hexane, cyclohexane and i sooc tane . 
Radiat . Phys. Chem. 23 (J984) no. J -2 , 
55-59 (In Jaa rve r s l ag 1982 reeds vermeld 
a l s IRI-rapport 134-82-19) 

The e f f ec t of H202 on the e l ec t ron and 
proton conduct iv i ty t r a n s i e n t s in pulse 
i r r a d i a t e d i c e . 
Radiat . Phys. Chem. 23_ (1984) no. 112, 
37-41 (In Jaa rve r s l ag 1982 reeds vermeld 
a l s IRI-rapport 134-83-01) 
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E. de Kruijk (101) 
H. Siebers (101) 

P.C.M. Gubbens 
A.M. van der Kraan 
K.H.J. Buschov (201) 

A.A. van Well 
P. Verkerk 
I.M. de Schepper 
L.A. de Graaf 
J.C. van Rijs 
C. Bruin (101) 

S7Fe Mossbauer effect in amorphous Fe-base 
alloys: significance of charge transfer and 
short range atomic ordering. 
Micro Mossbauer Conferentie. 
Delft, 5 april 1984 

Small partiele effects in supported iron 
catalysts. 
Micro Mossbauer Conferentie. 
Delft, 5 april 1984 

A memory for experimental-data handling. 
Micro Mossbauer Conferentie. 
Delft, 5 april 1984 (poster) 
Symposium Industrial Applications of the 
Mossbauer Effect, at the 1984 International 
Chemical Congress of Pacific Basin So
cieties. 
Honolulu, 20 december 1984 (poster) 

Freshwater sediments of the Andelse Maas 
Basin, studied by 5 7Fe-Mb"ssbauer spectro
scopy. 
Micro Mossbauer Conferentie. 
Delft, 5 april 1984 (poster) 

Spin-lattice relaxation in TmNis above its 
Curie temperature. 
Micro Mossbauer Conferentie. 
Delft, 5 april 1984 (poster) 
EPS Conference on Electronic Structure and 
Properties of Rare Earth and Actinide 
Intermetallics. 
St. Pölten, 4 september 1984 (poster) 

Warmte- en geluidsmodes in vloeistoffen. 
NNV Voorjaarsvergadering. 
Amsterdam, 26 april 1984 (poster) 

N. Stüsser 
T. Spruijt 
M.Th. Rekveldt 

J.W. Niemantsverdriet 
J.A.C. van Kaam (101) 
C.F.J. Flipse (101) 
A.M. van der Kraan 

Neutronen depolarisatie experimenten in Fe. 
N W Voorjaarsvergadering. 
Amsterdam, 26 april 1984 (poster) 

Mossbauer- en XPS-onderzoek aan bimetal-
lische katalysatoren op drager: FeRu, FeRh, 
FePd, Felr en FePt op Si02. 
KNCV Symposium Sectie Katalyse. 
Delft, 9 mei 1984 (poster) 
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J.B. van Tricht 

J.H. Builtjes (101) 
W.E. Dolman (101) 
H. Fredrikze 
B.J. Thijsse (101) 
J.B. van Tricht 
H.W. van Zeijl 

J.W. Niemantsverdriet 
A.M. van der Kraan 

H. Fredrikze 

H. Fredrikze 

A.A. van Well 

A.A. van Well 

P.C.M. Gubbens 
A.M. van der Kraan 
K.H.J. Buschow (201) 

Neutron diffraction and RISM studies of 
liquid CO2 and CS2. 
Nordic Molecular Physics Days. 
Svendborg, 28-30 mei 1984 (poster) 

Preliminary results of a diffraction study 
of amorphous nickel sulphate. 
Studiedag Interuniversitair Contactgroep 
voor Vaste Stof Fysica van FNRS-NFWO. 
Luik, 29 mei 1984 (poster) 

In situ Mössbauer spectroscopy of iron-
containing catalysts. 
25th Mössbauer discussion group meeting of 
the Royal Society of Chemistry. 
Oxford, 4 juli 1984 

Isothermal density dependence of the pair 
correlation function in liquid krypton at 
200 K from neutron diffraction data. 
2nd EMLG Conference; Beyond the one 
molecule approach. 
Nice, 3-8 september 1984 

Neutron diffraction and RISM study of 
liquid C02. 
2nd EMLG Conference; Beyond the one 
molecule approach. 
Nice, 3-8 september 1984 

Short-wavelength heat and sound modes in 
liquids. 
2nd EMLG Conference; Beyond the one 
molecule approach. 
Nice, 3-8 september I984 

Can depolarized Rayleigh scattering spectra 
of simple liquids be described in terms of 
inelastic neutron scattering spectra? 
2nd EMLG Conference; Beyond the one 
molecule approach. 
Nice, 3-8 september I984 

The induced magnetic moment singlet triplet 
system TmBi2• 
Quadrupole splitting observed in cubic 
TmCu5 by means of Tm Mössbauer spectro
scopy. 
EPS Conference on Electronic Structure and 
Properties of Rare Earth and Actinide 
Intermetallics. 
St. Pölten, 4 september J984 (poster) 
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L.A. de Graaf Neutron studies of the dynamics in atomic 
liquids. 
XVIth European Symposium on Dynamical 
Properties of Solids. 
Mürren, Zwitserland, 20 september 1984 

J.J. van Loef 

L.A. de Graaf 

Thermal transport behaviour of Van der 
Waals solids and liquids in the neighbour
hood of the solid-liquid phase transition. 
XVIth European Symposium on Dynamical 
Properties of Solids. 
Mürren, Zwitserland, 16-20 september 1984 
(poster) 

Neutronenonderzoek van de dynamica in 
atomaire vl--rstoffen. 
Colloquium V , turkundig Laboratorium, 
CU Amsterdam, l. oktober 1984 

H. Fredrikze Neutron diffraction experiments on mole
cular and monoatomic liquids and gasses. 
Colloquium N.R.C. Solid State. 
Ottowa, Canada, 16 oktober 1984 

J.J. van Loef Thermisch transport in vaste stoffen en 
vloeistoffen (Van der Waalssystemen). 
Vaste Stof Fysica Seninarium. 
Delft, 14 november 1984 

L.A. de Graaf 

M.Th. Rekveldt 

Neutronenonderzoek van de dynamica in 
atomaire vloeistoffen. 
Symposium Dynamica van Moleculaire Systemen 
in de Gecondenseerde Fase. 
Nijmegen, 21 november 1984 

Toepassing van gepolariseerde neutronen in 
oppervlaktestructuren. 
Afdeling Metaalkunde, TH Delft. 
Delft, 22 november 1984 

N. Stüsser 
T. Spruijt 
M.Th. Rekveldt 

K. Hemmes (103) 
W.H. Kraan 
M.Th. Rekveldt 
J.C. Lodder (103) 

Kritische exponenten in Fe. 
FOM bijeenkomst. 
Veldhoven, 10-11 december 1984 (poster) 

Neutrondepolarisatie in dunne CoCr lagen 
met loodrechte anisotropie. 
Veldhoven, 10-11 december 1984 (poster) 

A.M. van der Kraan 
W.L.T.M. Ramselaar 
C.K. Groot (102) 
V.H.J. de Beer (102) 
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Application of Mossbauer spectroscopy to 
the study of carbon-supported iron HDS 
catalysts. 
Symposium Industrial Applications of the 
Mossbauer Effect, at the 1984 International 
Chemical Congress of Pacific Basin Societies. 
Honolulu, 20 december 1984 
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J.W. Niemantsverdriet 
J.A.C, van Kaam (101) 
R.C.H. Nonnekens (101) 
J.J. van Loef 
A.M. van der Kraan 

Characterization of supported Bimetallic 
Catalysts for CO hydrogenation. 
Symposium Industrial Applications of the 
Mossbauer Effect, at the 1984 International 
Chemical Congress of Pacific Basin Societies. 
Honolulu, 20 december 1984 (poster) 

REACTORFYSICA 

E.B.J. Kleiss 

E.B.J. Kleiss 
W.J. Oosterkamp (KEMA) 

B.M. van Meulenbroek 
E.B.J. Kleiss 
B.M. van de Wakker 
J.G.F. Schut (101) 
J.E. Hoogenboom (101) 
H. van Dam 

Use of incore gamma detector for BWR steam 
velocity measurements. 
IMORN-17. 
Karlsruhe, BRD, 11 mei 1984 

Experience with in-core neutron and gamma 
detectors for BWR coolant velocity measure
ment s. 
Specialists's meeting on Reactor Noise. 
Dijon, Frankrijk, 15-19 oktober 1984 
(pester) 

Noise investigation on boiling detection 
in a simulated MTR-type fuel assembly. 
Specialists's meeting on Reactor Noise. 
Dijon, Frankrijk, 15-19 oktober 1984 
(poster) 

B.M. van Meulenbroek Introductory measurements from a boiling 
detector experiment with an incore simulated 
MTR-type fuel assembly. 
IMGRN-17. 
Karlsruhe, BRD, 11 mei 1984 

J.H. Evans (301) 
A. van Veen (101) 
J.Th.M. de Hosson (106) 

G.J. van der Kolk (202) 
A. van Veen (101) 
L.M. Caspers (101) 
J.Th.M. de Hosson (106) 

G.J. van der Kolk (202) 
A. van Veen (101) 
J.Th.M. de Hosson (106) 

Nucleation of helium precipitates in 
materials observed by TEM and HDS tech
niques. 
Metalen F0M-TN0. 
Veldhoven, 24-25 mei 1984 (poster) 

Binding of helium to metallic impurities 
in tungsten. 
EPS Conferentie. 
's-Gravenhage, 19-22 maart 1984 

Clustering van metaalonzuiverheden in 
wolfraam onderzocht met THDS. 
Metalen F0M-TN0. 
Veldhoven, 24-25 mei 1984 (poster) 
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G.J. van der Kolk (202) 
K. Post (106) 
A. van Veen (101) 
F. Pleiter (106) 
J.H.Th, de Hosson (106) 

G.J. van der Kolk (202) 

Thermisch herstel aan Ag-vacature complexen 
in wolfraam; een vergelijkend THDS/PAC 
onderzoek. 
Metalen F0M-TN0. 
Veldhoven, 24-25 mei 1984 (poster) 

Metallische onzuiverheden in wolfraam be
studeerd met thermische heliumdesorptie-
spectrometrie. 
TH Delft. 
Delft, 23 mei 1984 

A. van Veen (101) 
W.B. Zeper (101) 
A.S. Hydra (101) 
K.T. Westerduin (101) 
J.H. Evans (301) 
J.Th.M. de Hosson (106) 

Het gedrag van helium in goud onderzocht 
met THDS en TEM. 
Metalen FOM-TN0. 
Veldhoven, 24-25 mei 1984 (pos te r ) 

A. van Veen (101) 
J.H. de Vries 
J. Rozing (101) 
C. Griffioen (101) 
,A. Straver (101) 
,C. Otte (101) 
,A. Montie (101) 

A. 

Lourens (101) 

van Veen (101) 

J . de Vries (101) 
A. van Veen (101) 
J .A. Straver (101) 
C.C. Griff ioen (101) 
W.C. Otte (1C1) 

Posi t ron a n n i h i l a t i e metingen aan wa te r 
s tofvacature complexen in wolfraam. 
Metalen F0M-TN0. 
Veldhoven, 24-25 mei 1984 (pos te r ) 

Helium and pos i t rons as a probe for sub
surface defec ts in m e t a l s . 
BNL, Upton L I . 
New York, USA, 14 november 1984 

Posi t ron ann ih i l a t i emet ingen aan protonen 
bes t raa ld wolfraam. 
Voorjaarsvergadering N.N.V. 
Amsterdam, 26 a p r i l 1984 (pos te r ) 

STRAUNGSBESCHERMINGSDIENST/STRALINGSHYGIENE EN DOSIMETRIE 

C E . Rasmussen Normstellingen en dosimetrie bij inwendige 
besmetting met radionucliden: van ICRP-2 
naar ICRP-30. 
Wetenschappelijke vergadering Belgische 
Vereniging voor Stialingsbescherming. 
Brussel, 6 april 1984 
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INSTRUMENTATIE STRALINGSONDERZOEK 

J.F.M. d'Achard van Enschut 
C.W.E. van Eijk 
W. Lourens 
A.H. Wapstra 
e t a l . 

Anomalous s t rong i n t e r a c t i o n in pionic 
atoms of Mg and Al. 
Ned. Nat. Ver., ECN, Petten, 19 oktober 
1984 

J.F.M. d'Achard van Enschut 
et al. 

Pionic and muonic y-ray studies of 237 Np. 
Ned. Nat. Ver . , ECN, Pe t t en , 19 oktober 
1984 

J.F.M. d'Achard van Enschut 
e t a l . 

2 0 8, Strong interaction effects in pionic Pb. 
Ned. Nat. Ver., ECN, Petten, 19 oktober 
1984 

V.R. Bom 
R.W-. Hollander 
et al. 

Accurate mass determination of neutron 
deficient Indium nuclei. 
Ned. Nat. Ver . , ECN, Pe t t en , 19 oktober 
1984 

C.W.E. van Eijk Modern radiation detection techniques in 
science, industry and medicin. 
Colloquium Physics Dept., College of 
William and Mary, Williamsburg VA, USA, 
25 oktober 1984 
VF-nr. TN 02 83 32 

C.W.E. van Eijk Modern radiation detection techniques in 
science, industry and medicin. 
Colloquium Physics Dept., Furtnan Univ., 
Greenville SC, USA, 27 oktober 1984 
VF-nr. TN 02 83 32 

A. van Veen 
J. de Vries 

Posi t ron a n n i h i l a t i e metingen aan water
s to f - vaca ture complexen in wolfraam. 
Poster 
Metalen FOM/TNO, 24-25 mei 1984 

J. de Vries 
C.W.E. van Eijk 

Time r e s o l u t i o n measurement of a BaF -
microchannel p l a t e d e t e c t o r , 
Ned. Nat. Ver . , ECN, Pett i ïn, 19 oktober 
1984 

A.H. Wapstra The 1983 atomic mass tab le and beyond. 
Ned. Nat, Ver , , ECN, P e t t e n , 19 oktober 
1984 
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RADIOCHEMIE 

M. de Bruin 
P. Bode 

M. de Bruin 

J.J.M. Binsma 
Z. Kolar 

J.J.M, de Goeij 

P.S. Tjioe 
C.J.A. van den Hamer 

G.J. van den Berg 

G.J. van den Berg 
C.J.A. van den Hamer 
J.P. van Wöuwe 

G.J. van den Berg 
J .P. van Wouwe 
C.J.A. van den Hamer 

P.S. Tjioe 
C.J.A. van den Hamer 

M. de Bruin 

P.J.M. Korthoven 

J.J.M. Binsma 
Z. Kolar 

Z. Kolar 

5th International Conference on Nuclear 
Methods in environmental and Energy 
Research. 
Mayaquez, Puerto Rico, 2-6- april 1984 

Bezoek aan National Bureau of Standards. 
Washington DC, USA, 9-10 april 1984 

Faraday Discussion No. 77 of the Royal 
Society of Chemistry on Interfacial 
Kinetics in Solution. 
Hull, UK, 9-11 april 1984 

First Research Coordination Meeting on 
Significance of hair mineral analysis as 
Means for Assessing Internal Body Burdens 
of Environmental Pollutants. 
International Atomic Energy Agency. 
Wenen, Oostenrijk, 11-13 april 1984 

3rd Workshop Trace Element Analytical 
Chemistry in Medicine and Biology. 
Neuherberg, BRD, 16-18 april 1984 

Federatieve Vergadering van Medisch-Biolo-
gische Verenigingen. 
Rotterdam, 17-19 april 1984 

2nd International Symposium on Trace Ele
ments, Human Health and Hair Analysis. 
Amsterdam, 19 mei 1984 

Stoornissen in de huishouding van spoor-
elementen. 
Bijeenkomst Interne Geneeskunde, St. Rad
boud Ziekenhuis. 
Nijmegen, 24 mei 1984 

5th International Symposium on Trace Ele
ment Metabolism in Man and Animals (TEMA-5). 
Aberdeen, UK, 29 juni - 4 juli 1984 

Universiteit Trondheim, reis t.b.v. onder
zoek aan zware metalen in trekvogels. 
Noors Lapland, 29 juni - 8 juli 1984 

Decus Europe Symposium. 
Amsterdam, 24-28 september 1984 

9th Symposium on Industrial Crystallization. 
Den Haag, 25-28 september 1984 

International Conference on Nuclear and 
Radiochemistry. 
Lindau, BRD, 8-12 oktober 1984 
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J . P . van Wouwe 
C.J.A. van den Hamer 

Spoorelementen in de voeding. 
Nederlandse Vereniging v . Voedingsleer & 
Levensmiddelentechnologie. 
Wageningen, 24 oktober 1984 

J . J .M. Binsma Photoelectrochemistry and c a t a l y s i s : i n t e r -
S.W.F.M, van Hövell t o t Wester f l ie r f a c i a l processes on semiconductor ma te r i a l s . 
Z. Kolar Workshop van de Koninklijke Nederlandse 

Academie van Wetenschappen. 
Amsterdam, 12-14 december 1984 

STRALINGSCHEMIE 

A. Hummel 

J.M. Warman 

A. Hummel 
J.M. Warman 

A. Hummel 

J.M. Warman 

J.M. Warman 

J.M. Warman 

J.M. Warman 

J.M. Warman 

J.M. Warman 

International conference on Radiation pro
cessing for plastics and rubber. 
Canterbury, UK, 28-30 maart 1984 

Chemistry Division, Danish National Labora
tory. 
Ris^, Denemarken, 12-17 februari 1984 

Gordon Research Conference on Radiation 
Chemistry. 
Wolfeboro, New Hampshire, USA, 24-29 juni 
1984 

Broökhaven National Laboratory. 
Upton, New York, USA, 2-6 juli I984 

Physics Division, National Research Council 
of Canada. 
Ottawa, Canada, 1-2 juli 1984 

Chemistry Department, Clarkson College of 
Technology. 
Potsdam, New York, USA, 3-4 juli 1984 

Radiobiology Department, Case Western 
Reserve University. 
Cleveland, Ohio, USA, 5-8 juli 1984 

Radiation Laboratory, University of Notre 
Dame. 
Notre Dame, Indiana, USA, 9-15 juli 1984 

Chemistry Division, Argonne National Labora
tory. 
Argonne, Illinois, USA, 16-25 juli 1984 

Chemistry Department, University of Chicago. 
Chicago, Illinois, USA, 26 juli 1984 

Discussion leader, 25 juni 1984 
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M.P. de Haas 

J.M. Warman 

8th International Conference on Conduction 
and Breakdown in Dielectric Liquids. 
Pavia, Italië, 24-27 juli 1984 

Gordon Conference on Donor Acceptor Inter
actions. 
Plymouth, New Hampshire, USA, 12-17 augus
tus 1984 

L.H. Luthjens 

J.M. Warman 

3rd Meeting on Radiation Interaction. 
Leipzig, DDR, 23-29 september 1984 

Chemistry Department, University of 
Melbourne. 
Melbourne, Australië, 5 oktober - 24 novem
ber 1984 

J.M. Warman 

J.M. Warman 

J.M. Warman 

Chemistry Department, University of Western 
Australia. 
Perth, Australië, 1-2 november 1984 

Chemistry Department, University of Sydney. 
Sydney, Australië, 5 november 1984 

Australian Insitute of Nuclear Science and 
Engineering, Conference on Radiation 
Chemistry. 
Lucas Heights, New South Wales, Australië, 
6-9 november 1984 

J.M. Warman 

M.P. de Haas 
J.M. Warman 

Physics Department, Australian National 
University. 
Canberra, Australië, 12 november 1985 

International Workshop on Photoelectro-
chemistry and Catalysis: Interfacial Pro
cesses and Semiconductor Materials. 
Amsterdam, 12-14 december 1984 

STRALINGSFYSICA 

L.A. de Graaf 
J.J. van Loef 
P. Verkerk 
A.A. van Well 
H. Fredrikze 
J.B. van Tricht 

4th General Conference of the Condensed 
Matter Division of EPS. 
Den Haag, 19-22 maart 1984 

J.J. van Loef Satellite Conference of the Condensed 
Matter Division of EPS on Chaos and Non-
Linear Systems. 
Den Haag, 23 maart 1984 

Discussion leader, 16 augustus 1984 
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L.A. de Graaf 

A.M. van der Kraan 

H. Fredrikze 
J.H. Builtjes (101) 

J.B. van Tricht 

J.W. Niemantsverdriet 

J.W. Niemantsverdriet 
W.L.T.M. Ramselaar 

P. Verkerk 

L.A. de Graaf 

P.C.M. Gubbens 

H. Fredrikze 
A.A. van Well 

L.A. de Graaf 
J.J. van Loef 

J.J. van Loef 

H. Fredrikze 

NATO-Advanced Research Workshop on Con
densed Matter Research Using Neutrons, 
Today and Tomorrow. 
Abingdon, UK, 26-29 maart 1984 

1984 International Magnetics Conference 
(Intermag) 
Hamburg, BRD, 9-13 april 1984 

Disordered Systems, Studiedag van de Inter
universitaire Contactgroep voor Vaste Stof 
Fysica van FNRS-NFWO. 
Luik, België, 29 mei 1984 

Nordic Molecular Physics Days. 
Svendborg, Denemarken, 28-30 mei 1984 

Mossbauer Discussion Group Meeting 
Royal Society of Chemistry. 
Oxford, UK, 2-4 juli 1984 

Surface spectroscopie investigations on 
real catalysts. 
Munster, BRD, 9 juli 1984 

Symposium on Neutron Scattering. 
Berlijn, BRD, 6-8 augustus 1984 

SNO Workshop on Neutron Scattering. 
Maria Laach, BRD, 3-5 september 1984 

EPS Conference on Electronic Structure and 
Properties of Rare Earth and Actinide 
Intermetallics. 
St. Pölten, Oostenrijk, 3-6 september 1984 

2nd EMLG Conference 'Beyond the one 
molecule approach'. 
Nice, Frankrijk, 3-8 september 1984 

XVIth European Symposium on Dynamical Pro
perties of Solids. 
Mürren, Zwitserland, 16-20 september 1984 

SNO Scientific Council. 
Jülich, BRD, 3-4 oktober 1984 

Werkbezoek National Research Council. 
Ottawa, Canada, 13-30 oktober 1984 

A.M. van der Kraan 
W.L.T.M. Ramselaar 

Second Workshop Meeting on Hydrotreating 
Catalysts. 
Louvain-la-Neuve, België, 29-30 oktober 
1984 
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I.M. de Schepper 

A.M. van der Kraan 

Rockefel ler Univers i ty 
New York, USA, 15-30 november 1984 
Univers i ty of Guelph 
Canada, 1 december 1984 

Symposium I n d u s t r i a l Appl ica t ions of the 
Mossbauer Ef fec t , a t the 1984 I n t e r n a t i o n a l 
Chemical Congress of Pac i f i c Basin Socie
t i e s . 
Honolulu, Hawaï, USA, 16-21 december 1984 

REACTORFYSICA 

H. van Dam 
J.E. Hoogenboom (101) 
E.B.J. Kleiss 
B.M. van Meulenbroek 

IMCRN-17, 
Karlsruhe, BRD, 9-11 mei 1984 

H. van Dam 
J.E. Hoogenboom (101) 
E.B.J. Kleiss 

E.B.J. Kleiss 
J.J. Gorten 
D.W. de Haas (101) 
J. de Roode (101) 
K.T. Westerduin (101) 
W.B. Zeper (101) 

G.J. van der Kolk (202) 
A. van Veen (101) 

A. van Veen (101) 

Specialists' Meeting on Reactor Noise 
SM0RN-IV. 
Dijon, Frankrijk, 15-I9 oktober I984 

Bczoek aan verschillende laboratoria in 
Erigeland, o.a. JOINT European Tures (JET) 
Oxford, UK, 1-5 oktober 1984 

EPS conferentie, 
Den Haag, 19-22 maart 1984 

Brookhaven National Laboratory, 
Upton LI, New York, USA, 8 oktober 
r.ovember 1984 
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STRALINGSBESCHERMINGSDIENST/STRALINGSHYGIENE EN DOSIMETRIE 

C E . Rasmussen 
J . Weber 

A.J.J. Bos 

A.J.J. Bos 

A.J.J. Bos 

óth International Congress of the Inter
national Radiation Protection Association. 
West-Berlijn, BRD, 7-12 mei 1984 

5th Symposium on neutron dosimetry. 
Neuherberg, BRD, 17-21 september 1984 

Advanced Radiological Protection Course. 
Harwell, UK, 1-26 oktober 1984 

Bezoeken aan University of Swansea en 
University of Birmingham. 
UK, 30-31 oktober 1984 
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S A M E N W E R K I N G 

In he t navolgende overz icht wordt de samenwerking met andere i n s t i t u t e n op het 
gebied van wetenschappelijk onderzoek to t ui tdrukking gebracht i n mensjaren. 

Onderwerp 

A. RADIOCHEMIE 

AI-01 Geologisch onderzoek 

A1-02 Geologisch onderzoek 

Al-03 Zuiveringsslib 

Al-04 Leverbiopten 

Al-05 Se in nagels en bloed 

Al-06 Spoorelementen in planten 

Al-07 Sublethale effecten van Cd 

Al-08 Zware metalen in vogels 

Al-09 Cd in bodem Kempen 

AI—10 Diverse projecten 

Relatie Globale in- Tekst 
zet in 

mensjaren 

Geologisch Instituut A' dam 0.1 26/27 

IVA Utrecht 0.2 26/27 

TH Delft/KIWA Rijswijk < 0.1 27 

RU Utrecht 0.1 27 

Preventicon Utrecht 0.1 27 

RU Utrecht 1.5 25 

RU Utrecht, TNO, NI0Z 0.2 26 

Univ. v, Trondheim 0.1 25 

VELT 0.2 25 

Universiteiten en Hoges ;chol en 0.2 

A2-01 Prenataal onderzoek aan 
fibroblasten en vrucht-
watercellen m.b.v. 6tfCu 

A2-02 Zinkstofwisseling in ge
val van ziekte van Wilson 

A2-03 Zink-deficiëntie bij 
kinderen 

A2-04 Zink-huishouding bij 
chirurgische patiënten 

A2-05 Interaktie van Pt met 
andere spoorelementen 

A2-06 Koper- en zinkbelastings-
testen 

A2-07 Bepaling van koper en zink 
in biopten van PBC- en 
Wilson-patiënten 

Klinische Genetica, 
EU Rotterdam 

0.1 

Acad. Ziekenhuis, RU Ut rech t / 0.1 
Sophia Kinderziekenhuis , R'dam 

Acad. Ziekenhuis, RU Leiden 1.2 

St . Igna t ius Ziekenhuis, Breda 0,1 

Rotterdams Therapeutisch I n s t . 0 .3 
R'dam/VU A'dam/REPGO-TNO R i j s 
wijk/EU R'dam/Anthoni van 
Leeuwenhoekziekenhuis A'dam 

Diverse ziekenhuizen 

Diverse ziekenhuizen 

0.2 

0.1 

29 

30/32 

29/30 

29 

30/31 

A3-01 Stoftransport bij aardal-
kalifluoriden 

A3-02 CdS-onderzoek 

A3-03 Mn in calcietkristallen 

A3-04 Diffusie in oplossingen 

Instituut 'Rudjer Boskovic', 0.6 33 
Zagreb, Joegoslavië 

TH Eindhoven 2.3 33 

RU Utrecht 0.4 34 

TH Delft 0.2 34 
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Onderwerp 

A3-05 Stoftransport aan een 
ionenwisselaardeeltje 

A3-06 Gedrag van een fluïde 
bed drukvuurhaard 

A3-07 Verblijftijden in een 
kristallisator voor 
p-xyleen 

A3-08 Calciumtransport bij 
vissen 

A3-09 Tracers voor p-xyleen 

Relatie 

TH Delft 

TH Delft 

TH Delft 

KU Nijmegen 

TH Delft 

Globale i n - Tekst 
zet in 

mensjaren 

0.2 34/35 

1.2 35 

0.1 36 

0.1 35/36 

0 .3 36 

B. STRAU NGSCHEMIE 

BI—01 Ionisat ie in i j s Argonne National Laboratory < 0.1 

BJ-02 Ionisat ie in gassen 

B2-01 Halfgeleiderdeeltjes 

B3-01 Intramoleculaire ladings
scheiding 

B3-02 Intramoleculaire ladings-
scheiding 

B3-03 Intramoleculaire ladings
scheiding 

B4-01 Stralingsschade DNA 

University of Melbourne 
Australia 

0.1 

Ecole Polytechnique Federale < 0.1 
Laus anne, Zwi ts e r1arid 

RU Leiden 

Univ. v. Amsterdam 

0.2 

40 

41/42 

42/43 

0.1 43 

Max Planck Institut für < 0,1 43 
Strahlenchemie, Mulheim, BRD 

VU Amsterdam 1.5 43 

B4-02 Micellen 

C. STRALINGSFYSICA 

Cl-01 Vergelijking gedepolari-
seerde licht- en neutro
nenverstrooiing 

Cl-02 Kinetische theorie voor 
harde-bollen systemen 

Cl-03 Kinetische theorie voor 
systemen met attractieve 
potentiaal 

Cl-04 Computersimulaties 

Case-Western Reserve < 0,1 44 
University, Cleveland, USA 

Vakgroep Fysische Chemie 
Univ. van Amsterdam 

Vakgroep Theoretische Fysi
ca, RU Utrecht/Rockefeller 
University, New York, USA 

TH Aachen, BRD/SUNY, Stony 
Brook, New York, USA/General 
Motors Institute, Michigan, 
USA 

Vakgroep Theoretische Natuur
kunde, TH Delft/Van der Waals 
Lab., Univ. van Amsterdam 

0.1 

0.6 48 

0.1 47/48 

0.4 48 
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Onderwerp 

Cl-05 Inelastische neutronen
verstrooiing aan amnoni-
umverbindingen 

Cl-06 Correcties voor meervou
dige verstrooiing 

Cl-07 Navier-Stokes verge
lijkingen 

Cl-08 Modified Hypernetted 
Chain model voor inter
pretatie van neutronen
diffractie aan krypton 

Relatie Globale in- Tekst 
zet in 

mensjaren 

Universiteit van < 0.1 
Zaragoza, Spanje 

Dept. of Physics, McMaster 51 
University, Hamilton, Canada 

Rockefeller University, 0.2 48 
New York, USA 

National Research Council, 0.3 49 
Ottawa, Canada 

C2-0I Domeinstructuur in 
amorfe magneten 

C2-02 Domeinstructuur in CoCr 
lagen 

C2-03 Zig-zag wanden in 
Fe(Si) éénkristal 

C2-04 Neutronenspiegels 

C2-05 Magnetische Super
geleider 

Magnetec, Hanau, BRD 

Afdeling Elektrotechniek 
TH Twente 

Magnetec, Hanau, BRD 

Afdeling Technische Natuur
kunde, TH Delft 

Universiteit van Amsterdam, 
Natuurkundig Laboratorium 

0.5 53 

0.3 53 

< 0.1 53 

0.4 53/54 

0.2 54 

C3-01 Intermetallische ver
bindingen m.b.v. mó'ss-
bauerspectrometrie 

C3-02 Onderzoek aan katalysa
toren m.b.v. tnossbauer-
spectrometrie 

C3-03 Laagdimensionele syste
men 

C3-04 Pyrietbepaling in steen
kool 

C3-05 Andelse-Maas sedimenten 

Philips Nat. Lab. Eindhoven/ 1.3 55 
Kamerlingh Onnes Lab., RU 
Leiden 

Vakgroep Anorganische Chemie 2.5 54/55 
en Vakgroep Chemische Tech
nologie, TH Eindhoven/ 
Purdue University, West-La
fayette USA/Pennsylvania 
State University, USA/ 
Universite Claude Bernard, 
Villeurbanne, Frankrijk/ 
Vakgroep Organische Chemie, 
TH Delft/Koninklijk Shell 
Lab., Amsterdam 

Subfaculteit Scheikunde, RU < 0.1 
Leiden 

Nationaal Onderzoek Kolen 0.1 
(NOK) programma 

Vakgroep Civiele Gezond- 0.2 57 
heidstechniek, TH Delft 
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Onderwerp Relatie Globale i n - Tekst 
zet in 

mensjaren 

0 . REACTORFYSICA 

Dl-01 Ruis en kokend-water
reactoren 

GKN, Dodewaard/ 
KEMA* Arnhem 

0.8 62 

D2-01 Heliumbinding aan dis
locaties 

D2-02 Waterstofpassivering 
van zonnecelmateriaal 

D2-03 Vacaturebinding aan 
me taalonzuiverheden 

D2-04 Vacaturebinding aan me-
taalonzuiverheden 

D2-05 Heliumprecipitatie in 
metalen 

D2-06 Positron-annihilatie-
metingen 

D2-07 Waterstof in wolfraam 
en positronbronnen 

D2-08 Positronannihilatie 

D2-09 Variabele-energie posi
tronen 

D2-10 Vacuüm ultraviolet 
fluorescentie 

D2-11 Ionenimplantatie foto-
resistmateriaal 

Tussenafdeling Metaalkunde 
FCM-1, TH Delft 

Tussenafdeling Metaalkunde 
FCM-2, TH Delft 

RU Groningen, FOM-Mt VIB 
Techn. Natuurkunde 

RU Groningen, Lab. Alge
mene Natuurkunde 

AERE, Harwell, UK 

Vakgroep ISO, TH Delft 
afd. Technische Natuurkunde 

Cyclotron, TH Eindhoven 

Universiteit Gent, België 

Brookhaven National Lab. 
Upton LI, New York, USA 

RU Utrecht, afd. Atoom- en 
Molecuulfysica 

Centrum voor submicron 
technologie, afd. Techni
sche Natuurkunde TH Delft 

0.1 

0.2 

0.1 64 

0.1 64 

0.5 

0.5 66 

0.1 66 

0.1 66 

0.2 66 

0.2 

0.1 67 
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Overzicht van de samenwerking en dienstverlening op het gebied van het cursorisch 
onderwijs naar aantallen cursisten en inzet in mensjaren. 

Cursus 

El. RADIOCHEMIE 

Instellingen Aantal Globale in-
cursisten zet IRI in 

mensjaren 

Nucleaire Meet- en 
Analysemethoden 
(2x gegeven) 

Radiofarmacie voor 
ziekenhuisapothekers 

Radioisotopentech-
nieken HBO en HLO, 
6 weken totaal 

In-vitrotechnieken 
in de Nucleaire Ge
neeskunde 
(2x gegeven) 

IRI-cursus Stralings
hygiëne en Dosimetric 
(2x gegeven) 

Applicatiecursus 
Ioniserende Straling 

C-cursus 

TH Del f t , RU Leiden, 18 
EU Rotterdam, Univ. 
v. A*dam, Gist-Brocades, 
KEMA, SSDZ 

Stichting P.U.O. 9 

Lab. Scholen Van Leeuwenhoek- 74 
instituut, Delft en Van 't Hoff 
Instituut, Rotterdam 

Landelijke Opleidingscommissie 25 
van de Ned. Ver. voor Nucl. Ge
neeskunde, de Ver. van Assistenten 
in de Nucl. Geneeskunde en de Ver. 
voor Klinische Chemie 

Diverse instituten en instellingen 48 

HTS Rotterdam 17 

TH Twente 17 

0.7 

0.5 

1.2 

0.5 

0.6 

0.2 

0.3 

E2. STRALINGSDOSIHETRIE EN STRALINGSBESCHERMING 

Cursus Stralings
bescherming IRI 
voor- en najaar 

Applicatiecursus 
Ioniserende Straling 

C-cursus 

Nascholingscursus 
Stralingshygiëne 
(college Inwendige 
Besmetting) 

Diverse instituten en instellingen 46 

HTS Rotterdam 18 

TH Twente 15 

Ned. Vereniging voor Stralings- 48 
hygiëne 

2.0 

0.1 

0.2 

< 0.1 

E3. REACTORFYSICA 

Practicum behorend 
bij TH Delft colle
ges Reactorkunde en 
Afscherming 

TH Delft 8 0.4 
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INTERUNIVERSITAIRE SAMENWERKINS 
IRI 1984 

Aamtal personen (IR/-personeel, gasten, studenten) -mrkraam 
deelnemende instellingen aangegeven bij dia instelling. 

| = (minder daa) 0.5pars. 

\=1 pers 

Uuu 

< 
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Overzicht van de samenwerking op onderzoekgebied per deelnemende instelling 

Deelnemende instelling Referentie Totaal in 
mensjaven 

101 - TH Delft 

102 - TH Eindhoven 

103 - TH Twente 

104 - Univ. van Amsterdam 

105 - VU Amsterdam 

106 - RU Groningen 

107 - RU Leiden 

108 - KU Nijmegen 

109 - EU Rotterdam 

110 - RU Utrecht 

114 - TNO 

Al-03, A3-04, A3-06, A3-07, A3-09, 
Cl-04, C2-04, C3-02, C3-05, D2-01, 
D2-02, D2-06, D2-11 

A3-02, A3-05, C3-02, D2-07 

C2-02 

Al-01, B3-02, Cl-01, Cl-04, C2,05 

A2-05, B4-0I 

D2-02, D2,04 

A2-03, B3-01, C3-01, C2-03 

A3-08 

A2-01, A2-02, A2-05 

Al-02, Al-04, Al-06, Al-07, A2-02, 
A3-03, Cl-02. D2-10 

A2-05 

3.3 

2.8 

0.3 

0.6 

1.8 

0.2 

2.1 

0.1 

0.2 

2.9 

0.1 
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VAKGROEP RADIOCHEMIE 

voorzitter 
plv. voorzitter 
secretariaat 

: prof.dr.ir. J.J.M, de Goeij 
: ir. G. Brouwer 
: mw. C.M.M. Overdevest (vanaf 1-11-84) 

medewerkers 

T.G. Aalbers (tot 1-3-84) 
A.A. van Barneveld* (tot 1-2-84) 
. G.J. van den Berg 
J.J.M. Binsma* 

** 

drs 
ir. 
drs 
dr. 
ir. P. Bode 
dr.ir. M. de Bruin (0,7) 
dr. Z.T. Cossack* 
mw.drs. A. Demon* (vanaf 1-11-1984) 
ing. F.A. Garritsen 
mw.drs. A.A. Goede*(tot 1-4-1984) 
dr. C.J.A. van den Hamer 
W. den Hollander 
mw. S.G. Hoogenkamp* (vanaf 1-9-1984) 
ir. S.W.F.M, van Hövell van Wezeveld 

en Westerflier 
dipl.ing. 1. Kolar 
ir. P.J.M. Korthoven (vanaf 1-11-84: 0,5) 
J.J. Kroon 
mw. K.N. Liem 
mw.drs. L. L^fsgaard-Falch (vanaf 

1-10-1984) 

W. Martens 
A.M.W. van der Meer 
L. Prinsen 
R.T.M, van Soldt 
T.M.W. Stolk (0,8) 
S.S. Then 
dr. J. Thyn* (tot 1-6-1984) 
dr.ir. P.S. Tjioe 
mw. T.G. Verburg 

Volkers 
van der Wel 

dr. J. Wensink* 
mw. L.M. van Westing (0,7) 

H.Th. Wolterbeek* 
J.P. van Wouwe* 

J. Wüst 
M. van Wijk (vanaf 1-12-84) 
mw. C. Zegers 
H.W. van Zeijl (vanaf 1-5-84) 

K.J. 
W.I. 

drs 
drs. 

VAKGROEP STRALINGSCHEMIE 

voorzitter 
secretariaat 

medewerkers 

prof .dr . A. Hummel 
mw. G. Laauw-van Dijk (0,5) 

dr. W.M. Bartezak 
mw.dr. J. Eden* 
CR, van Ewijk 
dr. M.P. de Haas 
ing. M.L. Hom 
mw. L.E.W. Horsman-van den Dool 
ing. H.C. de Leng 

(0,4) 

ir. D. van Lith 
ir. L.H. Luthjens 
dr. F. Nabben* 
P.J.A. Rijkers (0,6) 
ing. M.J.W. Vermeulen 
dr. J.M. Warman 
dr. L. Wojnarovits (vanaf 14-5-1984) 

VAKGROEP STRALINGSFYSICA 

voorzitter 
secretariaat 

prof.dr.ir. L.A. de Graaf 
mw. M. Boer 

* * 
in t i jde l i jke dienst 
0,3 dagtaak onderwijsopdracht RU Utrecht 
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medewerkers 

ing. J. de Blois 
A.J.W. Bouwman 
M. Broere* (tot 1-6-1984) 
P.J.M. Dalhuisen (tot 1-10-1984) 
P. van de Ende* (vanaf 1-9-1984) 
drs. H. Fredrikze 
E. 6erkerna 
dr. P.C.M. Gubbens 
drs. W.H. Kraan 
dr.ir. A.M. van der Kraan 
prof.dr. J.J. van Loef**** 
B.W.J. Maaskant 
H. van der Made 
dr. J.W. Niemantsverdriet 
E.A. Osterholt 
H.P.E. Perre 

(tot 1-9-1984) 

0. Pinto (vanaf 1-6-1984) 
drs. W.L.T.M. Ramselaar*(vanaf 15-5-

1984) 
dr. M.Th. Rekveldt 
J.C. van Rijs 
dr. I.M. de Schepper 
T. Spruijt 
dipl.phys. N. Stüsser 
dr.ir. J.B. van Tricht 
drs. P. Verkerk 
A. Verveer* (vanaf 1-6-1984) 
ir. B.J.M. Vernooy* (tot 1-2-1984) 
ir. A.A. van Well 
ing. J. van der Zanden 
ing. H.W. van Zeijl (tot 1-5-1984) 
dr. M. Zuilhof*(0,5; van 1-1-1984 tot 

15-5-1984) 

VAKGROEP REACT0RFYS1CA 

voorzitter 
secretariaat 

**** prof.dr.ir. H. van Dam 
mw. E. Muns-van der Meer ** (0,6) 

medewerkers 

** 

dr.ir. L.M. Caspers** (t 19-5-1984) 
ing. J.J. Gorten 
D.W. de Haas** 
T. Heyenga 
dr.ir. J.E. Hoogenboom 
dr.ir. E.B.J. Kleiss 
ir. G.J. van der Kolk*** (tot 18-6-1984) 
ir. P.F.A. de Leege 
ir. B.M. van Meulenbroek* (tot 15-8-1984) 
J. de Roode** 

J.J. de Roon 
K.J. Roos** 
H. Schut* (vanaf 1-7-1984) 
J.G.F, Schut** 
dr. D. Segers* (vanaf 1-10-1984) 
dr. A. van Veen** 
K.T. Westerduin** 
M.R. Ypma** (0,9) 
W.B. Zeper** (0,3) 

ALGEMENE DIENST 

beheerder : drs, J. Boersma 
secretariaat : mw. W. van den Berg 

mw, E.D.M, van der Hoeven-Blommaart (0,6) 
bedrijfsingenieur : ir. T.K. Tio 

I TEKENKAMER EN MECHANISCHE WERKPLAATSEN 

hoofd : ing. S. van der Helm 

*** 

**** 

in tijdelijke dienst 
medewerkers van de TH Delft 
promotieplaats via FOM 
dubbele benoeming THD-IRI; formatie TH Delft 
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tekenkamer ins trumentmakerij 

chef 
medewerkers 

A.H.J, van Asperen 
Z. Boerendonk 
raw. A.L.J. Brands-

Halbe (0,5) 

chef 
medewerkers 

lasserij/bankwerkerij 

chef : C.J.J. Kuil 
medewerkers : F. de Cuijper 

I.J.P. Kanij 

II GLASINSTRUMENTMAKERIJ 

hoofd : D. van Blitterswijk 
medewerker : J.C.L. de Bruijn 

III ONDERHOUD EN INSTALLATIES 

hoofd : ing. P.W. Gerz 
medewerkers : J.J. Bons 

M. Klok 
C.J. Noordam 
P. Odijk 

V HUISHOUDELIJKE DIENST 

hoofd : J.F. Goedhard 

oonoiërgekamer 

chef : A. Broekman 
medewerkers : H. von Gabain (vanaf 

1-6-1984) 
G. van Zutphen 

chauffeur : L.F. van Os 

VI BIBLIOTHEEK 

hoofd : H. van Dam 
medewerker : A.G.J. Backer 

VII FINANCIËLE ADMINISTRATIE/INKOOP 

C. Bok 
J. Kolfers 
J. van Leeuwen 
H.G. Wagner 
mw. M.T.M. Zwinkels-

Vogel 

houtbewerking 

chef : C.H. Langelaan 
medewerker : J.N.M. Goeman 

IV PROJECTEN 

: ing. B. Morien 

kantine 

medewerkers : mw. J.M. Heskes-Groene-
wegen 

mw. C.H.M, Kooy 

hoofd 
medewerkers 

R. Snel 
J.W. van Dop 
CA . Groenewegen 
mw. A. Haak-Waasdorp (0,5) 
J.H.B, van Rhijn 

magazijn : C.W. Bodde 

VIII PERSONEELSFUNCTIONARIS : G.L.P. de Koord (tot 1-11-1984) 
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IX REACTORBEDRIJFSGROEP 

hoofd : ir. J.W. de Vries 
plv. hoofd : ir. S.J.D. van Linge 
chef bedrijfsvoering: ing. B.J. Stigter 

ing. R.M. Grootenhuis 
assistent chef 

bedrijfsvoering: J.A.A. Delsman 
ploegleiders : N. Boon L. Pronk 

B.J. van Ernst F.T. Steenbergen 
operators : R. Aafjes A. Goossen 

S.B. Bierling M. Rog 
A.P.M, van Bodegom R.M-D. Veraar 
J.B. van der Ende P.C. van Vliet 

COMPUTER SYSTEEM GROEP 

hoofd 
medewerkers 

XI GRIFFIE 

ir. J.G. Kromme 
ing, . J.A. Broekhans 
ing, J.M. den Haan 
ir. P.J.M . Korthoven 
ing, . G.M. Prins 

(0,5 - vanaf 1-11-84) 

beleidsmedewerker 
medewerkers 

: d r . N . J . Kos 
: L. Boersma (vanaf 1-10-1984) 

mw. N. Kips-de Jong 
J.M. Onderdelinden* (tot 1-7-1984) 

DIENSTGROEP STRALINGSBESCHERMIÏÏGSDIENST/STRALIMGSHYGIENE EN DOSIMETRIE 

hoofd : dr. C E 
plv. hoofd : dr. A.J 
secretariaat : mw. R.L 

mw. I.A 

, Rasmussen 
,J. Bos (vanaf 1-3-1984) 
. Baarslag-van Zetten (0,5) 
,G.M. Broekhans-de Waal (0,6) 

medewerkers SBD 

ing. A.C.M. Boer 
L. Boersma (tot 1-10-1984) 
C C Frietman 
R.G.C Janssen 
A. van der Kooy 
R.W. Oldenhof* 
T.J. Parel* 
J, Plaisier 
C. Rietveld 
ing. CA. van der Werve (gedetacheerd vanuit de Algemene Dienst, tot 1-8-1984) 

medewerkers SHD 

W.A.T. Kotterman 
ir. W. de Vries 
dr. J. Weber (0,15) # 

ir. M.H. van Wijngaarden 

^# in tijdelijke dienst 
student-assistent tot 1-12-1984; in tijdelijke dienst vanaf 15-12-1984 
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