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HET INTERUNIVERSITAIR REACTOR INSTITUUT «IRU TE DELFT 

is een samenwerkingsverband van elf Nederlandse universiteiten alsmede TNO, ECN 
en NIKHEF {voorheen LKO>. Geopend in :9f>3 als Reactor Instituut Delft, werd het 
in 1969 een interuniversitair instituut als bedoeld bij de Algemene Maatregel 
van Bestuur van 25 augustus 1965, stbl. 391. 

De Gemeenschappelijke Regeling vermeldt als doelstelling van het IRI het 

bevorderen van: 
a. het wetenschappelijk onderzoek en het wetenschappelijk onderwijs op dat 

gebied van de atootkerniietenschap dat betrekking heeft op de eigenschappen 
van kernreactoren, hun gebruik en toepassingen, al stede op die gebieden 
«aarbij een kernreactor en de overige bij het instituut behorende outillage 
dienst doen; 

b. samenwerking op deze gebieden zowel tussen i»e deel n e w s onderling als iet 

derden. 

De Hoger Onderwijs Reactor is een zgn. research-reactor iet een thermisch 
vermogen van man taal 2 HM, ongeschikt voor de opwekking van elektrische 
energie, doch een intense bron van neutronen- en gattastraling voor tal van 
wetenschappelijke doeleinden. Daarnaast beschikt het IRI over een 3 f!eV Van de 
Braaff elektronenversneller en diverse andere stralingsbronnen, alsmede over 
goed geoutilleerde cheiische en fysische laboratoria, geschikt voor het werk met 
radioactieve stoffen, op zqn. B- en C-niveau, 

Er wordt gestreefd naar maximale toegankelijkheid voor de deelnemende 
instellingen tot deze kapitaalintensieve faciliteiten en de gespecialiseerde 
kennis van de IRI-medewerkers. Hierdoor is het instituut een concentratiepunt 
voor toepassingen van ioniserende straling, niet alleen in tal van 
wetenschappelijke disciplines maar ook op andere gebieden van de saierleving, 
zoals bij voorbeeld de gezondheidszorg. 

Het IRI wordt bestuurd door een Algemeen Bestuur, bestaande uit een bestuurlijke 
en een wetenschappelijke vertegenwoordiger van elk der deelneaende instellingen, 
benevens de bij bet IRI benoemde hoogleraren. Dit Algeeeen Bestuur wordt 
terzijde gestaan door een Wetenschappelijk Adviescollege, waarvan de leden 
worden benoemd op grond van hun deskundigheid op een of teer vakgebieden die 
door het IR] worden bestreken. 

Bij de interne bestuursopbouw is zoveel mogelijk de «UB-structuur gevolgd. De 
wetenschapsbeoefening vindt plaats in een viertal vakgroepen; een Instituutsraad 
is belast iet de organisatie en coördinatie van onderzoek en onderwijs, «et 
inachtneming van de richtlijnen van het Algemeen Bestuur. 

De wetenschappelijke staf van het IRI omvat ca. 45 acadenci (meest fysici en 
chemici). Verder zijn enkele tientallen studenten en wetenschappers van 
deelnemende en andere instellingen in het instituut werkzaam. De 
onderwijsfunctie van het IRI komt tot uitdrukking in cursussen - o.t. op het 
gebied van stralingshygiëne - en docentschappen en onderwijsopdrachten van een 
achttal IRI-tedewerkers bij verschillende universiteiten. 
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VOORWOORD 

De opzet van dit jaarverslag sluit aan 
bij die van het Werkprogramma 196*6/ 
Ontwikkelingsplan 1967-1990. Hiermee 
is beoogd het inzicht in de voortgang 
van het werk te vergemakkelijken. Voor 
nadere informatie zijn in de tekst 
verwijzingen opgenomen naar de lijst 
van Publikaties en Rapporten (zie 
aldaar). 

Op grond van de invoeringswet WWO zal 
aan de formele status van het IRI op 
1 september 1987 een einde komen. 
Overeenkomstig een advies van de Ver
eniging van Samenwerkende Nederlandse 
Universiteiten (VSNU), heeft het Alge
meen Bestuur gekozen voor een inpas
sing van het IRI bij de TU Delft. De 
minister heeft zich op het standpunt 
gesteld dat voor de organisatorische 
inpassing van de interuniversitaire 
instituten de wettelijke mogelijkheden 
van de WWO voldoende ruimte bieden. In 
overleg tussen het IRI en de TU Delft 
wordt deze organisatievorm nader uit
gewerkt. Uitgangspunten daarbij zijn 
o.m. het veiligstellen van de nationa
le en interuniversitaire functie van 
het instituut, en de blijvende vrije 
toegang van de deelnemende instellin
gen tot het IRI. 

L>3 aan het IRI in het kader van de 
operatie Taakverdeling en Concentratie 
(TVC) opgelegde bezuinigingen waren 
bij de afsluiting van het verslagjaar 
voor een groot deel gerealiseerd. De 
verwerking van de TVC-aanslag in de 
personele sfeer is tot dusverre met 
name gerealiseerd door inkrimping van 
de technische en administratieve dien
sten. Verdere inkrimping lijkt daar 
echter niet meer mogelijk zonder aan
tasting van de essentiële veiligheids
voorzieningen of vermindering van de 
beschikbaarheid van de faciliteiten. 

Het is daarom onvermijdelijk dat ook 
de vakgroepen een substantiële bij
drage aan de bezuinigingen leveren. 
Weloverwogen keuzes dienen te worden 
gemaakt om zowel de wetenschappelijke 
positie van het instituut als de 
functie van concentratiepunt voor de 
Nederlandse universiteiten veilig te 
stellen. 

Net als uitgangspunt het rapport van 
de Strategiecommissie, dat begin 1966 
door het Algemeen Bestuur is aanvaard, 
heeft de Instituuts Onderwijs en On
derzoek Commissie (ICOC) zich beraden 
op de (middel)lange-termijnplanning 
voor het Instituut. Gebruikmakend van 
de door de afzonderlijke vakgroepen 
geformuleerde toekomstvisies hoopt de 
commissie binnenkort lijnen aan te 
geven waarlangs onderzoek en onderwijs 
zich de komende jaren moeten ontwik
kelen . 

De output van het wetenschappelijk on
derzoek in de vorm van publikaties gaf 
in het verslagjaar wederom enige stij
ging te zien. Hoewel zo'n gegeven met 
enige voorzichtigheid gehanteerd moet 
worden, kan men toch concluderen dat 
de wetenschappelijke activiteiten van 
het instituut zich minstens op het
zelfde peil gehandhaafd hebben als 
voorgaande jaren. Dit ondanks inkrim
ping als uitvloeisel van de TVC-ope-
ratie, onzekerheden over de toekomst
positie van het instituut en tijd
rovende interne verhuizingen, met name 
bij het gereedkomen van de nieuwe kan-
toorunits. Het instituut nadert echter 
de uiterste grens van wat mogelijk is 
met de thans beschikbare personele en 
materiële middelen. Het is daarom van 
groot belang de mogelijkheden voor 
het wetenschappelijk onderzoek te ver
ruimen door uitbreiding van financie
ring uit de tweede en derde geldstroom 
en verhoging van inkomsten uit dienst
verlening. 

1 
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ALGEMEEN 

A. TAAKSTELLING WETENSCHAPPELIJK 
ONDERWIJS; ORGANISATORISCHE POSITIE 
IRI 

Begin januari 1986 stelde de sinister 
het deelplan Interuniversitaire Insti
tuten vast. Ten aanzien van het IRI 
kwasen hierin geen belangrijke nieuwe 
gezichtspunten voor, in vergelijking 
met het ontwerp-deelplan van juni 
1985. De TVC-aanslag voor het IRI werd 
definitief gesteld op kf 1100. 

Voorts gaf de minister het voornemen 
te kennen de verdere vormgeving van de 
toekomstige organisatorische positie 
van de interuniversitaire instituten 
(IUI's) ter hand te willen nemen op 
basis van een desbetreffend voorstel 
van de VSNU. Een van de uitgangspunten 
die de minister hanteert, is dat er in 
de toekomst geen sprake meer zal zijn 
van rechtstreekse relaties tussen hem 
en de instituten. 

Uit een schriftelijke meningspeiling 
die de TU Delft als penvoerder van het 
IRI heeft gehouden onder de deelnemen
de instellingen, is gebleken dat de 
grote meerderheid voortzetting van het 
IRI voorstaat als nationaal universi
tair instituut (NUI) bij de TU Delft, 
conform de aanbeveling van een werk
groep van de VSNU. Bij dit standpunt 
heeft het Algemeen Bestuur zich in 
zijn vergadering aangesloten. Het Col
lege van Bestuur van de TU Delft heeft 
zich bereid verklaard stappen te on
dernemen om het IRI op te nemen in het 
verband van de TU Delft, als NUI onder 
beheer van het Delftse College van 
Bestuur. 

Overleg met het ministerie over finan
ciële en juridische randvoorwaarden 
leverde voor wat betreft het eerstge
noemde een bevredigend resultaat op. 
Daarnaast liet het ministerie echter 
weten een afzonderlijke wettelijke 
regeling met betrekking tot NUI's niet 
noodzakelijk te achten; de opname van 
het IRI in het verband van de TU Delft 
zou volgens het ministerie kunnen wor
den gerealiseerd met behulp van de in
stitutionele mogelijkheden die de WWO 

biedt. Doordat de artikelen die be
trekking hadden op IUI's als publiek
rechtelijke organisatievorm van inter
universitaire samenwerking, op de val
reep uit de nieuwe WWO werden ge
schrapt, zijn vcor het IRI de werkbare 
keuzemogelijkheden echter gereduceerd 
tot die van een onderzoekinstituut ex 
artikel 98 WWO. Op basis van dit laat
ste is het overleg tussen IRI en TU 
Delft voortgezet. Uitgangspunten zijn 
daarbij onder meer: 

- Ket personeel dat werkzaam is bij 
het IRI zal overgaan naar de TU 
Delft; het College van Bestuur van 
de TU Delft zal voor dat personeel 
het bevoegd gezag zijn. 

- De toegang tot het IRI moet voor on
derzoekers uit andere universiteiten 
worden gewaarborgd. 

- De organisatorische inpassing van 
het IRI binnen de TU Delft zal 
financieel neutraal verlopen, ook 
voor de TU Delft. 

Voor de begeleiding van de organisato
rische inpassing van het IRI binnen de 
TU Delft aan de hand van de uitgangs
punten is een werkgroep ingesteld, be
staande uit deskundigen van de TU 
Delft en het IRI. De eindrapportage 
van deze werkgroep zal voldoende vroeg 
in 1987 moeten plaatsvinden, opdat de 
voor de definitieve incorporatie per 
1 september 190/ noodzakelijke be
sluitvorming tijdig kan worden afge
rond. Ingevolge de Invoeringswet WWO 
zullen namelijk de IUI's als institu
ten met rechtspersoonlijkheid ophouden 
te bestaan. 

Een ontwerp voor de hoofdlijnen van de 
bestuurlijke inpassing van het IRI 
binnen de TU Delft, waarin tevens 
recht wordt gedaan aan de interuniver
sitaire en nationale functie van het 
instituut heeft binnen het IRI algeme
ne instemming gevonden. Warneer het 
College van Bestuur van de TU Delft 
deze hoofdlijnen onderschrijft, kan 
dit ontwerp als basis dienen voor de 
werkzaamheden van de TU Delft/IRI-
werkgroep. 

B. (MIDDEL)LANGE-TERMIJNPLANNING 

Het rapport dat de Strategiecommissie 
IRI eind 1985 heeft uitgebracht (zie 
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Jaarverslag 1985. blz. 2-3) is door 
het Algemeen Bestuur aanvaard als 
richtsnoer van het toekomstig beleid. 
Het rapport bevat een aantal criteria, 
die bij de toetsing van huidige en 
toekoastige activiteiten gehanteerd 
zullen worden. Het Algemeen Bestuur 
heeft de Instituuts Onderzoek en On
derwijscommissie (IOOC) opgedragen 
tegen deze achtergrond de (middel)-
lange-teraijnplannen van de IRI-vak-
groepen en de onderwijsgroep te eva
lueren. De rapportage van de IOOC 
wordt in het voorjaar van 1987 ver
wacht . 

C. ORGANISATIE 

In het verslagjaar is een overeenkomst 
tussen het IRI en het Energie Onder-
zoekcentrum Nederland gesloten, die 
voorziet in samenwerking en onderlinge 
taakafbakening op de gemeenschappelij
ke werkterreinen. In dit kader zijn 
stappen ondernomen voor de vorming van 
coördinatieorganen op het gebied van 
neutronenbundelgebruik en van radio-
chemie. De eerstgenoemde coördinatie
commissie zal in de komende tijd met 
name aandacht dienen te geven aan het 
peilen van de belangstelling in den 
lande voor participatie in buitenland
se hoge-flux neutronenbestralingsfaci-
liteiten, mede in relatie tot de in 
Nederland beschikbare experimenteer-
faciliteiten. 

Dr. C.H.A. Vandecasteele, die in 1985 
als hoogleraar bij de vakgroep Radio-
chemie is aangesteld, is op eigen ver
zoek per 1 juni 1986 van deze functie 
ontheven en teruggekeerd naar zijn 
vorige werkkring in België. Teneinde 
opnieuw in de vacature te voorzien, is 
een wervingsprocedure gestart die 
hopelijk in de eerste helft van 1987 
afgerond zal zijn. 

De in het vorige verslagjaar vermelde 
stappen om de leerstoel in de fysische 
aspecten bij de kernreactor - thans 
bezet door prof.dr. J.J. van Loef -
over te boeken van de TU Delft naar 
het IRI, hebben tot dusverre een nega
tief resultaat gehad. Het ministerie 
heeft, ondanks de bereidheidsverkla
ring van de TU Delft, laten weten de 

gevraagde overboeking thans niet op
portuun te achten wegens de ophanden 
zijnde verandering in organisatorische 
status van het IRI. 

D. PERSONELE EN FINANCIËLE SITUATIE 

De toewijzing 1986 is door het minis
terie met kf 300 gekort in het kader 
van de ons opgelegde TVC-bezuiniging. 
Deze korting is pro rato verdeeld over 
de budgetten van personeelslasten en 
overige lasten, waarbij de mogelijk
heid van een andere verdeling openge
laten werd. 

Daar reeds vanaf het moment dat duide
lijk werd dat het instituut een aan
merkelijke TVC-aanslag opgelegd zou 
krijgen, een zeer voorzichtig forma
tiebeleid gevoerd werd, is het moge
lijk gebleken de totale bezuiniging 
1986 in het personeelsbudget te reali
seren. Hierdoor kon het niveau van 
aanschaf en vervanging van wetenschap
pelijke apparatuur op het peil van 
1985 gehandhaafd blijven. 

Helaas zijn. ondanks bepaalde toezeg
gingen van het ministerie bij het 
COPWO-overleg aan de centrales van 
overheidspersoneel betreffende de her-
bezettingsgelden, ook in 1986 nog geen 
herbezettingsgelden aan het IRI toe
gewezen. Betekent dit enerzijds een 
extra beperking voor het instituut, 
anderzijds houdt dit een onrechtvaar
digheid in ten aanzien van de mede
werkers, die hiervoor een deel van hun 
salaris hebben moeten inleveren. 

In de begrotingsbrief van 1986 is bij 
de toewijzing van de personeelslasten 
voor het eerst geen aantal formatie
plaatsen vermeld: hierdoor is een ze
kere vrijheid in het aantal formatie
plaatsen gegeven. In het in 1986 op
gestelde formatieplan wordt uitgegaan 
van in totaal 155.9 formatieplaatsen. 

De verdeling van het wetenschappelijk 
personeel over de vakgroepen is in 
tabel 1 gegeven. In tabel 2 zijn de 
gasten, stagiairs etc. per vakgroep 
vermeld. 

In 1986 is verder gewerkt aan de in-
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voering van de nieuwe functiestructu
ren voor het wetenschappelijk perso
neel, zoals gegeven in de Beleidsnota 
Universitair Wetenschappelijk Perso
neel (BUVP). Het Ministerie heeft ons 
verzoek ingewilligd OH voldoende 
plaatsen op het niveau van universi
tair hoofddocent toe te wijzen ten
einde de benodigde expertise in stand 
te kunnen houden op het brede werk
terrein van het IRI en ten behoeve van 
vanuit de universitaire wereld ge
vraagde samenwerking, dienstverlening 
en onderwijs. 

Over een aantal plaatsen diende over
leg aet de penvoerende instantie te 
worden gevoerd. Dit overleg heeft tot 
een positief resultaat geleid. In het 
verslagjaar zijn de functieomschrij
vingen van de verschillende functies 
gereedgekomen en is de ingestelde ad
viescommissie met betrekking tot de 
UHD-benoemingen met haar werkzaamheden 
begonnen. 

De toewijzing van de overige lasten 
lag op hetzelfde niveau als vorige 
jaren. Een overzicht van de verdeling 
van het budget is voor een deel aan 
het einde van dit hoofdstuk gegeven. 
Voor een uitvoerig financieel verslag 
wordt verwezen naar de jaarrekening 

over 1986, die in het najaar van 1987 
zal verschijnen. 

Ook in 1986 is een deel van het be
schikbare budget voor de aanschaf van 
apparatuur in een zgn. beleidsruimte 
ondergebracht, waaruit de vakgroepen 
voor belangrijke projecten een aan
vraag kunnen doen. Hierdoor kan, on
danks de beperkte middelen, aan be
paalde onderzoeken een extra impuls 
worden gegeven. 

E. HUISVESTING 

In het verslagjaar zijn twee nieuwe 
kantoorunits gereedgekomen, ter ver
vanging van in slechte staat verkeren
de barakken, waarvoor het ministerie 
een bedrag van Mf 2 ter beschikking 
had gesteld. Door de daarmee gepaard 
gaande uitbreiding van ruimte is het 
mogelijk geworden een zekere concen
tratie van vakgroepen en diensten te 
bereiken en de ergste ruimtenood te 
lenigen. 

De verhuizingen die hiervoor noodzake
lijk waren - o.m. verplaatsing van de 
bibliotheek - moesten voor een groot 
deel door het eigen personeel worden 
uitgevoerd. 

Tabel 1. Overzicht wetenschappelijk personeel naar dienstverband per 31*12-'86 

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

Vaste dienst 9 4 10 1.9 2,25 3 7 

Tijd. dienst 9 4 4 3 - 2 4 

Waarv. promov. 6 - H 2 - 1 i» 

Aantal promoties in 1986 : 3 

• RC * Radiochemie; SC - Stralingschemie; SF - Stralingsfysica; RF-I = 
Reactorfysica IRI; RF-II » TUD-gastgroep Reactorfysica; SBD -
Stralingsbeschermingsdienst; ISO * TUD-gastgroep Instrumentatie 
Stralingsonderzoek. 
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Tabel 2. Overzicht studenten (1). stagiairs (2). binnenlandse gasten (3) 
buitenlandse gasten (4) en summer visitors (5) in 1986 

Vak
groep*: RC SC SF RF-1 

Totaal 
IRI RF-II ISO 

A & A A 
aant.tijd aant.tijd aant.tijd aant.tijd 

aant.tijd aant.tijd 

1 

2 

3 

k 

5 

9 

5 

26 

1 

2,0 

2,5 

3.0 

0,3 

9 0.8 14 13.5 

1 2 4 1 

l» 0.1 1 0,2 

* RC = Radiochemie; SC * Stralingschemie; SF * Stralingsfysica; RF-I = 
Reactorfysica IRI; RF-II = TUD-gastgroep Reactorfysica; SBD = 
Stralingsbeschermingsdienst; ISO * TUD-gastgroep Instrumentatie 
Stralingsonderzoek. 

o 
Op uitnodiging van een vakgroep voor één of enkele maanden in dienst van het 
instituut. 

4 Totale verblijftijd in mensjaren. 
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VERDELING PERSONEELS- EN OVERIGE LASTEN 

• 

Verdeling van de 'overige lasten' 
naar organisatie-onderdeel 

Algemene kosten 

Stralingsbeschermingsdienst/SHD 

Stra1ings fysica 

Reactorfysica 

Radiochemie 

Stralingschemie 

Algemene Dienst 

Verdeling van de 'overige lasten' 
naar uitgavensoorten 

Huisvestingskosten 

Verbruik su itgaven 

I s Gebruiksuitgaven 

1 | Reis-, verblijfs- en 
representatiekosten 

^NjflWIIIIIIIIIlB»" 

Verdeling van de personeelslasten 
naar organisatie-onderdeel 

Algemene Dienst 

Stralingsbeschermingsdienst/SHD 

Stralingschemie 

Stralingsfysica 

Radiochemie 

Personele Beleidsformatie 

Reactorfysica 

Verdeling van de formatieplaatsen 
over de personeelscategorieën 

WP vast 

WP tijdelijk 

NWP technisch/analytisch 

NWP overig 

• 
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SAMENSTELLING COLLEGES p e r 31 december 1986 

ALGEMEEN BESTUUR 

voorzi t ter 
vice-voorzit ter 

Leden: 

Universiteit van 
Amsterdam 

RU Leiden 

RU Groningen 

RU Utrecht 

EU Rotterdam 

VU Amsterdam 

KU Nijmegen 

TU Delft 

TU Eindhoven 

TU Twente 

LU Wageningen 

ECN 

TNO 

NIKHEF 

IRI 

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

: dr. R. Poppe 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dr. J.F. van de Vate 
dr. J. Beigsma 

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

: dr. L. Lindner 

: prof.dr.ir. H. van Dam 
: prof.dr.ir. J.J.M, de Goeij 
: prof.dr.ir. L.A. de Graaf 
: prof.dr. A. Hummel 
: prof.dr. J.J. van Loef 

jaar van 
aftreden: 

1990 

1990 
1989 

1989 
1989 

1989 
1987 

1989 
1988 

1990 
1990 

1989 
1989 

1986 
1988 

1986 
1986 

1987 
1988 

1989 
1983 

1988 
1988 

1986 
1986 

1986 
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DAGELIJKS BESTUUR 

voorzitter 
vi ce-voorzi tter 

leden 

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

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

ambt. secretaris 
adj. secretaris 

drs. J. Boersma 
L. Boersma 

WETENSCHAPPELIJK ADVIESCOLLEGE 

voorzitter 

leden 

dr. L. Lindner 

prof.dr. H.J.C. Berendsen 
dr. J. Bergsma 
prof.dr. Joh. Blok 

J. Coraelisse 
J. van der Elsken 
H.G. van Eijk 
P. Mostert 

prof.drs. P.A. Schenck 
drs . R.P. van Stapele 

prof.dr 
prof.dr 
prof.dr 
prof ir. 

(NIKHEF-K) 

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

DIRECTORIUM 

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

INSTITUUTSRAAD 

(dekaan) 
(vice-dekaan) 
(beheerder) 
(ambtelijk secretaris; tot 1-11-'86) 
(ambtelijk secretaris; vanaf 1-1-'86) 

prof.dr.ir. 
L. Boersma 

M. de Bruin 

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

(ambtelijk voorzitter) 
(ambtelijk secretaris) 

(lid WP) 
(lid WP) 
(lid WP) 
(lid WP) 
(lid WP) 
(lid NWP) 
(lid NWP) 
(lid NWP) 
(lid NWP) 
(gastlid) 
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MUTATIES ALGEHEEN EN DAGELIJKS BESTUUR 

Gedurende de verslagperiode vonden 
verscheidene wijzigingen in de samen
stelling van het Algemeen Bestuur 
plaats. 

De vacature ontstaan door het vertrek 
van dr.ir. F. Schutte van de Vrije 
Universiteit werd door deze instelling 
vervuld met de benoeming van de rector 
magnificus, prof.dr. P.J.D. Drenth. 
Prof.dr. H. Verheul, die 16 jaar lang 
de Vrije Universiteit in het Algemeen 
Bestuur heeft vertegenwoordigd en en
kele jaren het voorzitterschap van 
Algemeen en Dagelijks Bestuur heeft 
bekleed, heeft verzocht van zijn be-
stuurslidmaatschap te worden ontheven. 
In zijn plaats is benoemd prof.dr. W. 
Hogervorst. 

Daar drs. B. de Hon geen deel meer 
uitmaakt van het College van Bestuur 
van de Universiteit van Amsterdam, 
heeft dit college besloten dr. R. 
Poppe als zijn vertegenwoordiger in 
het Algemeen Bestuur aan te wijzen. 

Om de zelfde reden werden prof.dr. 
K.F. Kerrebijn van de Erasmus Univer
siteit, dr. L. Ginjaar van de Rijks
universiteit Utrecht en prof.dr. 
A.A.H. Kassenaar van de Rijksuniversi
teit Leiden als vertegenwoordiger van 
hun instelling opgevolgd door resp. 
dr. J.C.S. Stam, dr. J. Rosenberg en 
prof.dr. J.J.M. Beenakker. 

Ten slotte is - in verband met een 
gewijzigde taakverdeling binnen het 
College van Bestuur van de Rijksuni
versiteit Groningen - in de plaats van 
prof.dr. A.J. Salomè aangewezen drs. 
D. J. Henstra. 

In de samenstelling van het Dagelijks 
Bestuur kwamen twee wijzigingen door
dat de in het vorige verslagjaar ge
kozen Instituutsraad als vertegenwoor
digers van de instituutsgemeenschap in 
het Dagelijks Bestuur heeft voorgedra
gen ir. G. Brouwer en W. Martens. 
Beiden werden als zodanig door het 
Algemeen Bestuur benoemd, in de plaats 
van D, van Blitterswijk en dr.ir. J.B. 
van Tricht. 

INSTITUUTSRAAD 

Dr. C.J.A. van den Hamer is met ingang 
van 1 januari prof.dr.ir. M. de Bruin 
als lid WP opgevolgd wegens diens aan
vaarding van het ambt van dekaan. 

Afgesproken is dat het vergadervoor
zitterschap voorlopig roulerend door 
een lid WP zal worden waargenomen, zo
dat de dekaan, die altijd de vergade
ringen zal bijwonen, een duidelijker 
gesprekspartner vanuit het Directorium 
kan zijn. Het Directorium blijft ver
antwoordelijk voor voorbereiding en 
uitvoering van de raadsvergaderingen 
en -besluiten. In 1986 hebben dr. M.P. 
de Haas en dipl.ing. Z. Kolar de ver
gaderingen voorgezeten. 

Inhoudelijk heeft de Raad adviezen 
uitgebracht over het eindrapport van 
de Strategiecommissie, het werkpro
gramma/ontwikkelingsplan en begroting 
1987. en de noodzaak tot vervulling 
van het vacant gekomen ordinariaat 
radiochemie. In vervolg op het besluit 
van het Algemeen Bestuur inzake het 
eindrapport van de Strategiecommissie 
heeft de Raad, in overleg met het Di
rectorium, de IOOC gevraagd de middel-
lange-termijnplannen van de vakgroepen 
te evalueren. Uitvoerig is met het 
Directorium van gedachten gewisseld 
over het concept formatieplan en de 
invoering van de BUWP. Voorts is een 
aantal door de vakgroepen ingediende 
aanvragen tot financiering van onder
zoekprojecten uit de materiële be
leidsruimte gehonoreerd. In een aantal 
zittingen is gesproken over de toekom
stige organisatorische inpassing van 
het IRI bij de TU Delft. Tevens is in 
dit kader een comissie interne be
stuursstructuur - bestaande uit dipl. 
ing. Z. Kolar (lid IR), dr. C E . 
Rasmussen (vice-dekaan) en D. van 
Blitterswijk (lid MC) - ingesteld. 
Deze commissie zal de Raad van advies 
dienen inzake mogelijke gevolgen van 
de inpassing van het IRI bij de TU 
Delft voor de interne organisatie
structuur. 

Ten slotte heeft de Raad aan het 
Algemeen Bestuur twee interne leden 
voor het Dagelijks Bestuur voor benoe-
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ming voorgedragen, en een aantal leden 
- wegens mutaties - in de vaste inter
ne commissies IOOC en Buko benoemd. 

MEDEZEGGENSCHAPSCOMMISSIE (MC) 

De MC is bij het 1RI begin 1986 gaan 
functioneren. De verkiezing vond 
plaats op 14 februari en in eerste 
instantie werden de kandidaten D. van 
Blitterswijk, J.A.A. Delsman (beiden 
ABVA-KABO), W. Martens, 0. Pinto en 
H. van Zeijl (niet georganiseerden) 
gekozen. 

Door uiteenlopende oorzaken vond reeds 
in de eerste maanden een aantal 
mutaties plaats. De samenstelling van 
de commissie was ten slotte aan het 
eind van de verslagperiode als volgt: 

D. van Blitterswijk (voorzitter) 
J.A.A. Delsman (secretaris) 

ABVA-KABO 
R.W. Oldenhof 
E.A. Osterholt (vice-voorzitter) 
Mw. C. Zegers 

niet-georganiseerden 
Secretariële ondersteuning wordt gege
ven door mw. C. van Rijn 

Op 9 april werd de MC geïnstalleerd, 
waarbij tevens de PAK en de dienstraad 
werden opgeheven. 

In de afgelopen periode zijn negen 
commissievergaderingen (alleen MC) en 
zeven overlegvergaderingen (MC en TAD) 
gehouden. De overlegvergaderingen wer
den in het eerste halfjaar voorgezeten 
door de voorzitter van de MC; in het 
cweede halfjaar door de TAD. 

De belangrijkste zaken van overleg 
waren in de verslagperiode o.m. het 
formatieplan, de herbezettingsgelden, 
de toegangscontrole en het variabel 
werken, en de organisatorische inpas
sing van het instituut bij de TU 
Delft. 

WETENSCHAPPELIJK ADVIESCOLLEGE (WAC) 

In het begin van het verslagjaar be
noemde het Algemeen Bestuur drie 
nieuwe WAC-leden - dr. J. Bergsma, 

prof.ir. P. Mostert en prof-drs. P.A. 
Schenck - ter vervulling van twee va
catures (zie vorige Jaarverslag, blz. 
10), waarmee het WAC tot het reglemen
tair maximale aantal van tien leden 
werd uitgebreid. 

In de verslagperiode kwam het WAC vier 
maal bijeen, t.w. drie maal voor een 
visitatie en eenmaal voor een regulie
re vergadering, waarbij de voornaamste 
punten van bespreking waren het werk
programma/ontwikkelingsplan en het 
rapport van de Strategiecommissie (zie 
Jaarverslag 1985. blz. 2). De dekaan 
verschafte hierbij de nodige toelich
ting. Aan het Algemeen Bestuur zijn 
adviezen met betrekking tot beide pun
ten uitgebracht. 

De eerste ronde visitaties - in het 
vorige verslagjaar begonnen met een 
bezoek aan de vakgroep Reactorfysica -
werd voltooid. Achtereenvolgens werden 
de programma's van de vakgroepen Stra
lingschemie, Stralingsfysica en Radio-
chemie doorgelicht; bij de visitaties 
van Stralingschemie en Stralingsfysica 
werd een externe deskundige ingescha
keld. De bevindingen van het WAC wer
den aan het Dagelijks Bestuur ter ken
nis gebracht. 

Tussen het Dagelijks Bestuur en de 
voorzitter van het WAC heeft overleg 
plaatsgevonden over de organisatie van 
onderwijs en onderzoek bij het IRI, en 
de rol die het WAC hierbij speelt. Ook 
de afstemming met de IOOC en de commu
nicatie met DB en Directorium kwamen 
hierbij aan de orde. 

Aan het eind van de verslagperiode 
heeft drs. R.P. van Stapele voor enke
le maanden het voorzitterschap van het 
WAC waargenomen, wegens een verblijf 
in het buitenland van dr. L. Lindner. 

INSTITUUTS ONDERZOEK- EN ONDERWIJS
COMMISSIE (IOOC) 

De IOOC adviseert de Instituutsraad en 
het Directorium over aangelegenheden 
die het onderzoek- en onderwijsbeleid 
van het IRI botreffen. In 1986 was de 
samenstelling van de commissie als 
volgt: 
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prof.dr.ir. J.J.M, de Goeij, 
voorzitter 

dr. N.J. Kos, lid en secretaris 
(tot l-ll-'86) 

prof.dr.ir. L.A. de Graaf 
(vanaf 6-9-'86) 

dr.ir. J.E. Hoogenboom 
ir. S.J.D. van Linge (vanaf 12-12-'86) 
dr. M.Th. Rekveldt (tot 6-9-'86) 
dr. J.M. Warman 
L. Boersma, ambtelijk secretaris 

(vanaf l-12-'86) 

De beleidsmedewerker, dr. N.J. Kos, 
heeft wegens het aanvaarden van een 
functie elders zowel zijn lidmaatschap 
als zijn functie als secretaris per 1 
november beëindigd. Als zijn opvolger 
als lid is benoemd ir. S.J.D. van 
Linge, terwijl de heer L. Boersma van
af 1 december optreedt als ambtelijk 
secretaris. Prof.dr.ir. L.A. de Graaf 
is dr. M.Th. Rekveldt opgevolgd als 
lid. 

De IOOC heeft dit jaar naast de ge
bruikelijke adviezen over het werk
programma/ontwikkelingsplan, het jaar-
Overslag en de toewijzing financiële 
middelen uit de materiële beleidsruim
te te hebben uitgebracht, de stand van 
zaken betreffende toewijzingen uit de 
materiële en personele beleidsruimten 
in voorgaande jaren geïnventariseerd. 

Op basis van het ontwikkelde systeem 
voor de beoordeling van de wetenschap
pelijke produktiviteit is de onder-
zoekproduktiviteit gemeten, en heeft 
de IOOC zich beziggehouden met de ver
gelijkbaarheid van de resultaten van 
de publikatiemetingen per groep. 

Op verzoek van ÖB Instituutsra&d en 
het Directorium ! 3eft de IOOC een aan
vang gemaakt met de toetsing van de 
middellange-termijr.; lannen van de vak
groepen aan de crit3ria zoals deze in 
het eindrapport van de Strategiecou-
missie zijn opgenomen en door het A] -
gemeen Bestuur zijn aanvaard. De 1000 
heeft daartoe op bas-is van de (bijge
stelde) middellange-termijnplannen en 
het werkprogramma/ontwikkelingsplan 
gesprekken gevoerd met de vakgroepen. 
De rapportage hierover is in het eer
ste kwartaal 1987 te verwachten. 

REACTORVEILIGHEIDSCOMMISSIB (RVC) 

De WVC adviseert de beheei'der van het 
IRI met betrekking tot de veiligheids
aspecten van het reactorbedrijf en van 
de experimenten bij de reactor. In het 
verslagjaar was de commissie als volgt 
samengesteld: 

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

In het verslagjaar kwam de RVC vier 
maal bijeen. Naast de kwartaalversla
gen van het reactorbedrijf kwamen 
onder meer aan de orde: studies be
treffende BeO-reflectorelementen voor 
de HOR (waaronder een geïnstrumenteerd 
element), metingen aan een ex-core op
stelling ten behoeve van deze reflec
torelementen, en de door een buiten
landse firma te verrichten veilig-
heidsanalyses voor de HOR. 
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A. RADIOCHEMIE 

Bij de vakgroep Radiochemie staan het 
onderzoek naar het gedrag van spoor-
elementen in de biosfeer en onderzoek 
van stoftransport centraal. Zowel 
neutronenactiveringsanalyse als radio-
tracertechnieken lenen zich hiervoor 
goed en leveren vaak unieke informa
tie. Beide vormen van toepassing van 
radioactiviteit zijn sterk gebonden 
aan het IRI, enerzijds wegens de af
hankelijkheid van de Hoger Onderwijs 
Reactor (HOR) en anderzijds omdat de 
typische faciliteiten en expertise van 
het IRI voorwaarden zijn voor het wel
slagen. 

Het onderzoek van de vakgroep vindt 
plaats in drie werkeenheden; de groep 
Stralingsmeting en Dataverwerking be
studeert het gedrag van spoorelementen 
in het milieu (water, bodem, lucht en 
plant), de groep Nucleaire Biomedische 
Studies houdt zich bezig met spoorele
menten in relatie tot mens en dier, en 
in de groep Radioisotooptoepassingen 
vindt onderzoek plaats van stoftrans-
port- en grensvlakverschijnselen, met 
name in relatie tot de chemie, fysica 
en technologie. 

Het onderzoek van de vakgroep sluit 
goed aan bij de belangstelling van 
diverse vakgroepen van (sub)facultei
ten en afdelingen van deelnemende in
stellingen alsmede van andere instel
lingen, hetgeen tot uitdrukking komt 
in de vele contacten en samenwerkings
verbanden. Veelal resulteert dit in 
het min of meer zelfstandig bij het 
IRI uitvoeren van onderzoek door mede
werkers en studenten van genoemde 
instellingen, gebruik makende van de 
kennis en faciliteiten binnen de vak
groep, alsmede in het begeleiden van 
onderzoek mot radioisotopen elders. 

In het afgelopen jaar werd regelmatig 
door verscheidene nationale en inter
nationale instanties een beroep gedaan 
op de specifieke kennis en ervaring 
van de vakgroep, en ook werden gasten 
en stagiairs ontvangen voor training. 

Al. STRALINGSMETING EN DATAVERWERKING 

Het onderzoek was in 1986 voor een 
groot deel toegespitst op het gedrag 
van zware metalen i-r het milieu. Daar
bij werd met name aandacht besteed san 
de herkomst van deze metalen, .̂et 
transport in het milieu en de or •.ise
en het transport door de plant. daar
naast werd een aanzienlijk de^l ar. de 
tijd gericht op het up-to-date Kouden 
en uitbreiden van de faciliteiten voor 
instrumentele neutronenactiveringsa'-u-
lyse. 

Het gebruik van korstmossen als biolo
gische monitor voor zware Eietaler. in 
de atmosfeer neemt in het onderzoek 
een belangrijke plaats in. Goede over
eenkomst werd gevonden tussen het lan
delijk patroon van elementconcentra
ties in korstmossen en het verloop van 
atmosferische concentraties zoals be
paald door het Rijks Instituut voor de 
Volksgezondheid. Dit bevestigt de 
waarde van deze korstmossen als biolo
gische monitor. Het onderzoek naar 
opname van zware metalen in algen en 
schimmels als analogon voor korst
mossen werd voortgezet; aanvullende 
informatie werd verkregen over de 
mechanismen die bij de opr.cme van deze 
elementen uit de atmosfeer een rol 
kunnen spelen. Een groot aantal korst
mos- en bastmonsters uit plaatsen 
verspreid in geheel Nederland werd 
verzameld. Dit monsterbestand dient de 
basis te gaan vormen voor het onder
zoek np.ar verschillende aspecten van 
korstmossen als biologische monitor in 
de komende jaren. Daarnaast zal de na 
analyse resulterende multi-element 
dataset gebruikt kunnen worden bij 
verdere ontwikkeling van statistische 
methoden voor interpretatie van zulke 
datasets. 

In het onderzoek naar opname en trans
port van zware metalen in planten werd 
de bestudering van de processen die 
een rol kunnen spelen bij het trans
port door de bovengrondse delen, afge
rond met een proefschrift. De aandacht 
werd verlegd naar de rol die de wortel 
speelt. Vooruitlopend op een onderzoek 
naar de rol van de wortel in mogelijke 
veranderingen in de chemische status 
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van opgenomen elementen werd aandacht 
besteed aan de relatie tussen opname
snelheid en worteloppervlaK, en aan 
effecten van chelering op de opname 
van elementen. 

In het onderzoek naar de niveaus en de 
functie van selenium bij mariene 
steltlopers is een begin gemaakt met 
het vaststellen van de status ervan in 
relatie tot enkele milieuparameters. 
Zowel een in het Waddengebied als in 
een zoetwatermilieu broedende popula
tie scholeksters werd bemonsterd. De 
bepaling van het seleengehalte in de 
monsters vindt plaats via het zeer 
kortlevende isotoop 71 Se. 

In het onderzoek met behulp van Y-T-
richtingscorrelaties werden de toepas
singsmogelijkheden van tijd-gediffe
rentieerde metingen geëxploreerd ten 
behoeve van onderzoek van biologische 
systemen. Door de lage specifieke ac
tiviteit en de korte halfwaardetijd is 
het in de reactor geproduceerde 
nuclide " ' C d voor dit type metingen 
minder geschikt. De resultaten bereikt 
met het uit experimenteel oogpunt meer 
geschikte 1 •1Hf vormen aanleiding tot 
verdere studie. 

Bij het beproeven van de verschillende 
onderdelen van het nieuwe snelle bui-
zenpostsysteem is gebleken dat voor 
een aantal componenten een andere con
structie gewenst was. In het ver
slagjaar is het systeem zowel in 
mechanisch als in elektronisch opzicht 
gemodificeerd; aan het einde van het 
jaar kon in samenwerking met de Reac
torbedrij fsgroep een begin worden ge
maakt met het opnieuw testen van het 
systeem. Een eenvoudig experiment in 
het reeds ingebouwde koolstofvezel-
bestralingsgedeelte toonde aan dat 
inderdaad de gewenste vermindering van 
contaminatie van de rabbit bereikt 
wordt. 

De calibratie van de gammaspectrometer 
met well-type Ge-detector is in het 
verslagjaar vrijwel voltooid. Hierbij 
is veel aandacht besteed aan de inter
pretatie van de gemeten spectra die 
door sommatie-effecten sterk afwijken 
van hetgeen gecatalogiseerd is. 

A2. NUCLEAIRE BIOMEDISCHE STUDIES 

Evenals in voorgaande jaren was in 
1986 de aandacht geconcentreerd op de 
spoorelementen koper en zink. Daar
naast werd de studie van de interactie 
tussen seleniet en cisplatin, nu ge
steund door het Koningin Wilhelmina 
Fonds, voortgezet. Getracht werd een 
evenwicht te vinden tussen fundamen
teel onderzoek, uitgevoerd in het 
Instituut, en de hierop aansluitende 
toepassingen op klinische problemen, 
geëntameerd in samenwerking met zie
kenhuizen. Het combineren van radio
chemische en biochemische technieken 
bleek zijn vruchten af te werpen. 

Het onderzoek met in vitro gekweekte 
cellen heeft zich tot nu toe geconcen
treerd op de opname van koper en zink 
door deze cellen. In het verslagjaar 
werd dit gecomplementeerd met een on
derzoek naar de chemische vorm waarin 
spoorelementen, na door cellen te zijn 
opgenomen, weer worden afgegeven. Po
gingen om aan de hand van '*Cu-opname 
door in vitro gekweekte fibroblasten 
Wilson-patiënten te onderkennen, had
den een gedeeltelijk succes: verschil
len met controlecellen werden gevonden 
maar deze waren nog klein. 

Een meer gedetailleerd beeld werd ver
kregen van de stofwisseling van zink 
in de hersenen van de rat, zowel nor
maal als in zink-deficiënte toestand. 
Hierbij werd vastgesteld dat als ge
volg van zink-deficiëntie het zink
gehalte van de hersenen niet daalt. 
Een secundair effect, bij voorbeeld 
een koper/zink-antagonisme elders in 
het lichaam, moet daarom de deficiën
tieverschijnselen verklaren. 

In het kader van het zoeken naar prak
tische indicatoren voor zink-defi
ciëntie bij kinderen werd de studie 
van de opname van •s Zn door erythro-
cyten in vitro vrijwel afgerond. De 
bruikbaarheid van een op deze opname 
gebaseerde indicator zal nader worden 
onderzocht. 

Bij steeds meer ziektebeelden wordt 
een verstoring van de koper- en/of 
zinkstofwisseling vastgesteld. Deze 
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waarnemingen berusten vaak op toepas
sing van een koper- of zink-belasting-
test, waarbij het spoorelement in de 
radioactieve vorm of als activeerbare 
tracer wordt toegepast. In dit ver
slagjaar werd onder meer ervaring op
gedaan met patiënten met alcoholcir-
rhose, anorexia nervosa en uitgebreide 
brandwonden in relatie met zink-defi-
ciëntie. Vaak stond hierbij de vraag 
op de achtergrond of het zinvol zou 
kunnen zijn het bewuste spoorelement 
extra te suppleren. 

Voor de beschermende werking van sele-
niet tegen de nierschade, veroorzaakt 
door cisplatin, werden dosiswerkings-
curven bepaald. Een interactie tussen 
seleniet en cisplatin in vivo werd 
vastgesteld, maar deze was onafhanke
lijk van het optreden van nierschade. 

A3. RADI0ISOT0OPT0EPASSINGEN 

De onderzoekinspanning was gericht op 
de studie van stoftransportverschijn-
selen met behulp van radio-isotopen, 
meestal in de vorm van radioactieve 
tracers. Het onderzoek had vooral 
betrekking op systemen in dynamisch 
evenwicht en van belang voor proces-
kunde, fysische chemie van de grens
vlakken en stofwisselingsonderzoek bij 
vissen. De tracerkinetiek is hierbij 
een belangrijk bindend element. 

Het proces-technologisch onderzoek om
vatte voortzetting van (i) de metingen 
van verblijftijdsspreiding van gassen 
in een wervelbed-drukvuurhaard (met 
behulp van **Ar) en hun interpretatie, 
(ii) de studie van vaste-stofmenging 
in een batch-menger (met behulp van 
met ' **I gemerkt zand) en (iii) de 
metingen gericht op het zichtbaar 
maken en volgen van de beweging van 
textiel in een trommelwasmachine (met 
behulp van " xc en een gamma-camera). 
Voorts werden twee - op de toepassing 
van radio-isotopen als 'ingekapselde' 
stralingsbronnen gebaseerde - meet
systemen voor de bepaling van samen
stelling van stromende twee-fasen-
mengsels ontworpen. 

Het onderzoek naar het cadmiumtrans-
port in CdS-suspensies bij pH 2 was 

wat tijd en inzet betreft de meest be
langrijke activiteit binnen het kader 
van het aandachtsgebied 'vaste stof/ 
oplossing-grensvlakken'. Er werd be
langrijke informatie verkregen over de 
samenstellirg van CdS-suspensies, ki-
netiek van de transportprocessen en 
het aantal hieraan participerende cad-
miumspecies-

Werkzaamheden op het gebied van diffu
sie in vloeistoffen en poreuze mate
rialen, die twee snelle radiotracerme-
thoden voor de bepaling van diffusie
coëfficiënten hebben opgeleverd, zijn 
beëindigd. Dit wegens de voorgenomen 
concentratie van de inspanning van de 
onderzoekgroep op procestechnologie. 

Het bestuderen van ionentransport bij 
zoetwatervissen met behulp van radio
tracers werd voortgezet. Na Ca* kwam 
Na aan de orde. Met "Na werd de 
natriumstroom van water naar vis en 
vice versa bepaald, terwijl met behulp 
van neutronenactiveringsanalyse de Na-
gehaltes (en ook K-, Mg-, Ca- en Cl-
gehaltes) werden gemeten. Een begin 
werd gemaakt met een onderzoek naar de 
Mg-stofwisseling bij vissen. 

Voor verschillende onderdelen van het 
onderzoek zijn specifieke radioactieve 
tracers nodig (bijv. , n I-gemerkte 
zandkorrels, 2 * Mg1 ). De ontwikkeling 
van de bereidingsprocedures voor deze, 
op een kortlevende in de HOR te pro
duceren radioisotoop, tracers en de 
daadwerkelijke tracerproduktie nam een 
aanzienlijk deel van de beschikbare 
tijd in beslag. Dit geldt ook voor de 
ten behoeve van anderen geproduceerde 
ïadioisotopen of -tracers. 

B. STRALINGSCHEMIE 

Het onderzoek in de vakgroep Stra-
lingschemie is enerzijds gericht op 
het oplossen van fundamentele proble
men van de interactie van hoog-energe-
tische straling met materie, ander
zijds wordt aandacht besteed aan de 
toepassing van de verkregen kennis. 

Het verschijnsel van de migratie van 
positieve lading in vloeibare verza
digde koolwaterstoffen door overdracht 
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van een elektron van een neutraal (op
losmiddel-) molecuul naar het positieve 
ion (elektron-gaten) is verder bestu
deerd. De specifieke reactiesnelheid 
van de elektronengaten «et verschil
lende opgeloste stoffen is bepaald 
door middel van meting van het verval 
van de microgolfabsorptie na gepul
seerde bestraling (meting van het 
elektrisch geleidingsvermogen). Geen 
rechtstreekse relatie tussen de reac
tiesnelheid en de ionisatiepotentiaal 
van de opgeloste stof wordt gevonden. 
Voor de meest efficiënte reacties van 
de gaten in cyclohexaan en transdeca-
line is de reactiestraal ca. 16 A ge
vonden . 

Voortgezette metingen aan de fluores
centie van vloeibare koolwaterstoffen 
(cis- en transdecaline, bij verschil
lende temperaturen) hebben geleid tot 
onverwachte resultaten. De gevonden 
efficiency voor singlet-vorming bij 
recombinatie (neutralisatie) van posi
tief ion en elektron is groter dan 
verwacht wordt uit theoretische be
schouwing van de spin-correlatie bij 
neutralisatie in het spoor van een 
snel elektron. 

Het onderzoek aan de diffusie en re
actie van groepen van tegengesteld 
geladen deeltjes in eikaars veld door 
middel van computersimulatie is onder
broken, maar zal in 1987 weer worden 
voortgezet. 

De discrepantie tussen de resultaten 
van door anderen uitgevoerde bereke
ningen aan de thermalisatie van elek
tronen in helium en eerder door ons 
gedane metingen is aanleiding geweest 
tot herhaling van deze experimenten. 
De nieuwe experimentele resultaten 
zijn in overeenstemming met de oude en 
tevens in overeenstemming met nieuwe 
meer uitgebreide theoretische bereke
ningen . 

In aansluiting op het onderzoek aan de 
elektronmigratie in DNA/ijs-mengsels 
door middel var. meting van de geleid
baarheid, is nu ook de fluorescentie 
gemeten. Een emissie bij ca. 350 nm en 
één met een maximum bij ca. ^75 nm 
wordt gevonden. 

Net behulp van een nieuwe methode om 
DC--geleidingsvermogen te meten met 
verhoogde tijdresolutie (6 ns in wa
ter) , in combinatie met optische ab-
sorptiemelingen, is aangetoond dat het 
elektronadduct van adenosine binnen 5 
ns door het water wordt geprotoneerd. 
Door middel van optische absorptie-
metingen aan AMP/TMP-mengsels in wate
rige oplossing is de specifieke reac
tiesnelheid van de elektron-overdracht 
van het purine naar het pyrimidine 
gemeten; (10' dm1mol ' s 1 ) . 

Het onderzoek aan door licht geïndu
ceerde intramoleculaire ladingsschei
ding in moleculen met een donor- en 
een acceptorgroep gescheiden door een 
starre koolwaterstofstructuur (DSA), 
is voortgezet, in samenwerking met de 
vakgroep Organische Chemie van de 
Universiteit van Amsterdam. De verval-
kinetiek van D SA is bestudeerd met 
koolwaterstofstructuren (S) van ver
schillende lengte en in vloeistoffen 
met verschillende diëlektrische con
stante en viscositeit. 

Het onderzoek aan de ladingsschei-
dingsprocessen in kleine deeltjes van 
halfgeleidermaterialen is voortgezet. 
De aandacht is gericht geweest op de 
invloed van in het rooster ingebouwde 
verontreinigingen en van de deeltjes
grootte. 

Veel aandacht is besteed aan het on
derzoek van de mogelijkheden om korte
re en meer intense elektronenpulsen te 
produceren met de Van de Graaff elek
tronenversneller door middel van laser 
gestimuleerde foto-elektron-injectie. 

C. STRALINGSFYSICA 

Het onderzoek van de vakgroep Stra-
lingsfysica is gericht op een drietal 
aandachtsgebieden; dynamica en struc
tuur van ongeordende systemen, magne
tische eigenschappen van de materie en 
karakterisering van katalysatoren. 

Bij het eerstgenoemde onderzoek wordt 
gebruik gemaakt van neutronenver
strooiing om informatie te verkrijgen 
over afstanden en bewegingen in de 
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gecondenseerde materie op nanometer-
en picosecondeschaal. 

Het tweede onderzoek omvat de studie 
van statische en dynamische magne
tische domeinstructuren alsmede ferro-
magnetische fase-overgangen in de vas
te stof met behulp van de neutronen-
depolarisatiemethode. Hiermee kunnen 
voor het magnetisme belangrijke para
meters worden bepaald, desgewenst bij 
variable frequentie en grootte van 
externe magneetvelden. 

Laatstgenoemd aandachtsgebied betreft 
het gebruik van resonante absorptie 
van 7-straling bij onderzoek van zowel 
magnetische als elektrische eigen
schappen in de vaste stof. De belang
rijkste onderwerpen van studie zijn 
karakterisering van katalysatoren en 
intermetallische verbindingen tussen 
ijzer en zeldzame aarden. 

Cl. NEUTRONENVERSTROOIING 

Het onderzoek is voornamelijk gericht 
op de toepassing van inelastische 
neutronenverstrooiing en neutronendif
fractie bij onderzoek in de fysica en 
de fysische chemie. Net inelastische 
neutronenverstrooiing worden bewegin
gen in, en met neutronendiffractie de 
structuur van - hoofdzakelijk - onge
ordende systemen als vloeistoffen en 
verdichte gassen bestudeerd. De vroe
gere naam molecuulfysica is recent ge
wijzigd in neutronenverstrooiing. Het 
nauw gerelateerde theoretisch onder
zoek en computersimulaties worden ook 
binnen deze groep verricht, evenals de 
studie van transportcoëfficiënten. 

Bij het vloeistofdynamica-onderzoek 
zijn de directe intensieve interacties 
tussen inelastische neutronenver-
strooiingsexperimenten, theorie en 
computersimulaties essentieel gebleken 
voor een beter begrip en een betere 
beschrijving van de invloeden van 
dichtheid, temperatuur en interatomai-
re potentiaal op de atomaire bewegin
gen in eenvoudige vloeistoffen en gas
sen. Collectieve bewegingen in vloei
stoffen als argon en neon blijken, op 
basis van de Enskog-theorie, goed te 

worden beschreven in termen van gege
neraliseerde hydrodynamische (warmte
en geluids-) modes voor kleine en in
termediaire golfvectoren. Deze modes 
bepalen bij die waarden van de golf-
vector k in belangrijke mate de uit 
coherent inelastische neutronenver
strooiing verkregen dynamische struc
tuurfactor, S(k,<i>). Een en ander hangt 
samen met een dynamische interactie 
tussen microscopische lokale fluctua
ties. 

In de frequentiespectra van de dicht
heidsfluctuaties in de vloeistof wordt 
bij een golf veetor overeenkomende met 
een golflengte ter grootte van de af
meting van de deeltjes een duidelijke 
versmalling waargenomen. Dit duidt op 
een steeds langzamer verval van de 
lokale dichtheidsfluctuaties in de 
vloeistof met toenemende dichtheid. 
Deze afname van het langzame verval 
wordt 'structural slowing down' ge
noemd. Nu is een verband ontdekt tus
sen dit verschijnsel en de in gedepo-
lariseerd-lichtverstrooiingsexperimen-
ten gerapporteerde spectrale vernau
wing in vloeibaar argon en krypton. 
Hiermee is de mogelijkheid geopend om 
dynamische effecten die het gevolg 
zijn van de moleculaire bewegingen en 
die in principe door de theorie worden 
voorspeld en in neutronenverstrooiing 
zijn gevonden, zoals 'structural slow
ing down' en het bestaan van collec
tieve excitaties in de vloeistof, ook 
met lichtverstrooiing te meten. In dit 
verband moet de gevonden analogie tus
sen lichtverstrooiing aan colloïdale 
suspensies en neutronenverstrooiing 
aan dichte monoatomaire flulda worden 
genoemd. De complementariteit van 
lichtverstrooiing en coherente inelas
tische neutronenverstrooiing, bekend 
in het onderzoek van fononen in de 
vaste stof, zou zich daarmee ook doen 
gelden in de vloeistof. 

Het neutronenverstrooiingsonderzoek 
aan argon is uitgebreid naar de gas
fase om na te gaan of het verdwijnen 
van de 'gap' in de geluidsdispersie, 
zoals theoretisch wordt voorspeld en 
met computersimulatie is geverifieerd, 
ook experimenteel wordt gevonden. Me-
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tingen aan verdicht waterstofgas wor
den gedaan om de geldigheid van de 
theorie van 'mode-coupling' te toet
sen. De data van de indertijd gemeten 
incoherente quasi-elastische neutro
nenverstrooiing aan een mengsel van 
twee argonisotopen. die informatie 
moet geven over individuele deeltjes-
bewegingen, worden verwerkt. In dit 
verband is het onderzoek van de zelf-
diffusiecoëfficiënt in vloeibare edel-
gassen relevant. Het eerder genoemde 
verschijnsel van 'structural slowing 
down' ligt eveneens ten grondslag aan 
de gevonden divergentie van de visco
siteit in sterk verdichte vloeistof
fen. 

Een vergelijking van neutronendiffrac-
tiegegevens met moleculaire-dynaaica-
siaulatie voor gasvormig en vloeibaar 
krypton leverde significante verschil
len op. Toepassing van een verbeterde 
versie van het programma om modified 
hypernetted chain-vergelijkingen op te 
lossen voor gasvormig krypton bij 
kamertemperatuur van lage tot hoge 
dichtheid, leverde resultaten op die 
goed overeenstemmen met Monte-Carlo-
simulaties bij dezelfde toestanden. De 
haalbaarheid van een diffractie-ex
periment aan verdund "Ar-gas op de 
daarvoor meest geschikte diffracto-
meter, D^B, van het ILL in Grenoble is 
onderzocht. Dit onderzoek, dat een 
aanvulling is op het krypton-werk, 
beoogt de invloed van meerdeeltjes ef
fecten op de verstrooiing te kwantifi
ceren. Intussen is hiervoor vijf dagen 
meettijd in 1967 toegewezen. 

De rapportage van resultaten van 
neutronendiffractie aan moleculaire 
vloeistoffen is voortgezet; een be
schrijving kon worden gegeven van de 
partiële chloor-chloor distributie
functies in de reeks van de vloeibare 
tetrachlorides Een verkennend onder
zoek is uitgevoerd naar de structurele 
veranderingen die plaatsvinden bij de 
hydrothermale synthese van zeoliet, 
ZSM-5. 

02. NEÜTRONENDEPOLARISATIE 

Neutronendepolarisatie geeft de moge
lijkheid de magnetische structuur in 

ferromagneten op micronschaal gede
tailleerd te bestuderen. Net behulp 
van de tijd-afhankelijke neutronen
depolarisatie techniek is de ommagneti-
sering in een raamvormig nikkel èèn-
kristal in een wisselveld in detail 
onderzocht. De verplaatsing in ruimte 
en tijd van de 180*-domeinwand kan 
gedurende het oamagnetiseringsproces 
worden bepaald en vergeleken met op 
wervelstromen gebaseerde modellen. 

De magnetische anisotropic in nikkel 
kon worden gemeten tot zeer dicht bij 
de curietemperatuur. Dank zij de grote 
precisie waarmee de magnetische induc
tie met behulp van de neutronendepola-
risatietechniek kan worden bepaald, is 
het mogelijk extreem lage anisotro-
pieën te meten. De gevonden tempera
tuurafhankelijkheid van de anisotropic 
in nikkel wijst op een magnetostric-
tieve oorsprong. Uit metingen van de 
inductie als functie van temperatuur 
en extern magneetveld op het preparaat 
in de buurt van de curietemperatuur 
zijn de tot nu toe meest nauwkeurige 
waarden van kritieke exponenten, am-
plituden en correctietermen van de 
schaalwetten in nikkel en ijzer ge
vonden . 

Uit hoek-afhankelijke neutronendepola-
risatiemetingen aan CoCr-films kunnen 
hoogte en breedte van de kolomvormige 
domeinen worden afgeleid. Uit de re
sultaten van dit onderzoek wordt een 
goed inzicht gekregen in de loodrechte 
magnetische domeinstructuur van deze 
voor magnetische recording interessan
te dunne lagen. 

Onderzoek is begonnen aan magnetische 
supergeleiders. Experimenten zijn ge
daan waarbij door gebruik te maken van 
Larmor-precessie, energieselectie van 
de niet-monochromatische gepolariseer
de neutronenbundel kan worden aange
toond. Op grond van deze resultaten 
wordt gewerkt aan een ontwerpstudie 
voor een eventueel te bouwen Larmor-
spectrometer. 

C3. M0SSBAUERSPECTROMETR1E 

Mössbauerspectrometrie wordt toegepast 
voor de karakterisering van katalysa-
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toren en voor de bestudering van Mag
netische en elektrische interacties in 
intemetallische verbindingen. 

Het onderzoek aan - voor de chemische 
industrie belangrijke - bimetallische 
katalysatoren op drager is voortgezet. 
Het in-situ mössbaueronderzoek blijkt 
inzicht te verschaffen in de structu
ren van zulke katalysatoren, die be
staan uit Fe en èén van de groep-VIII 
netalen Ru, Rh, Pd. Ir en Pt. Deze bi
ne tallische katalysatoren worden o.a. 
toegepast bij de omzetting van syn-
thesegas in koolwaterstoffen. In het 
geval van FeRu-katalysatoren op SiO, 
of TiOz als drager wordt het ijzer aan 
het oppervlak voor een belangrijk deel 
gemaskeerd door de vorming van sta
biele oxidische verbindingen van ijzer 
met aanwezig draagmateriaal. Gebrek 
aan inzicht in de sterkte van de kata
lysator/drager-interactie is in het 
algemeen een belangrijk probleem. Dit 
is uitvoerig onderzocht o.a. in FeCu/ 
SiO,-katalysatoren. Het nog niet be
grepen reductiegedrag van Fe/SiO, 
wordt onder zowel in-situ omstandig
heden als uitra-hoog-vacuümcondities 
bestudeerd. 

Mössbauerspectrometrie aan katalysa
toren in diverse stadia van gebruik 
levert belangrijke informatie over 
dispersie, thermische stabiliteit en 
de ijzertoestand van de katalysator. 
Een en ander blijkt uit een vergelij
kend onderzoek tussen monometallisch 
Fe/C en bimetallisch FeMo/C, die beide 
een rol spelen als ontzwavelingskata
lysatoren bij de omzetting van steen
koolextract en zware aardoliefracties. 

Een nieuwe toepassing van mössbauer
spectrometrie betreft het onderzoek 
naar de vorming en verdwijning van 
intermedialren bij inzwaveling van 
bovengenoemde katalysatoren. Hierbij 
wordt de transmissie van gammastraling 
als functie van de tijd gemeten bij 
een constante bronsnelheid die over
eenkomt met de voor de intermediaire 
fase karakteristieke resonantie-ener
gie. De introductie van de constante-
snelheidsmode zal de toepassingsmoge
lijkheden van mössbauerspectrometrie 
in zijn algemeenheid verder vergroten. 

Op een nieuwe klasse pseudo-binaire 
tetragonale intermetallische verbin
dingen, RFe1#V, (R = zeldzame aarde) 
is ,7Fe-, l,lDy-t

 l"Er- en »«»Tm-
mössbauerspectroaetrie toegepast ten* 
einde kristalveldeffeeten in relatie 
tot de magnetische voorkeuï'srichting 
te onderzoeken. Van de ve:wante ver
bindingen Tm,T17 (T = 3d-overgangs-
metaal) is de invloed van het kristal-
veld op de magnetische anisotropie 
nagegaan. Een bijdrage is geleverd aan 
het onderzoek van een half-metallische 
ferrimagneet, behorend tot de groep 
NiMnSb. 

D. REACTORFYSICA 

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

- stralingsschade in materialen 
- stralingshygiëne en dosimetric 

Algemene doelstelling van het eerstge
noemde onderzoekthema is de vaststel
ling van de fysische kenmerken van 
kernreactoren, met nadruk op de ana
lyse van fluctuatieverschijnselen voor 
de bepaling van het dynamisch gedrag, 
identificatie van ruisbronnen en ont
wikkeling van methoden voor de vroeg
tijdige detectie van ongewenste ver
schijnselen. 

Het stralingsschade-onderzoek richt 
zich op de fundamentele aspecten van 
stralingsschade in materialen, zoals 
de eigenschappen van primaire bestra-
lingsprodukten (vacatures, zelf-inter-
stitiëlen en geïmplanteerde atomen) en 
door straling gevormde gassen (water
stof en helium), hun onderlinge wis
selwerking en interactie met reeds in 
de materialen aanwezige defectstruc
turen (bijv. dislocaties) en vreemde 
atomen. De verkregen gegevens zijn van 
belang voor de beschrijving van de 
schadeprocessen in metalen die bloot
staan aan extreme stralingscondities, 
met name de constructiematerialen in 
snelle reactoren en fusiereactoren, 
maar ook voor materialen die door mid
del van ionenbundels gemodificeerd 
worden of door ionensputtering worden 
verkregen voor toepassing op andere 
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terreinen, bij voorbeeld de halfgelei
dertechnologie . 

Bij het theaa stralingshygiëne en 
dosiaetrie ligt de nadruk op onder
bouwend onderzoek ten behoeve van de 
theraoluainescentiedosiaetrie. Het be
treft hier analyse van de factoren die 
de calibratie beïnvloeden, acting van 
de parameters die de kinetiek van het 
theraoluainescentieproces beheersen en 
onderzoek van de toepassingsmogelijk
heden van theraoluainescentieaateria-
len in de neutronendosimetrie en de 
dosiaetrie van gemengde gaaaa/neutro-
nen-stralingsvelden. 

Dl. STATICA, DYNAMICA BI RUIS VAN 
KERNREACTOREN 

Uitgebreide metingen zijn verricht aan 
de stabiliteit van de kokend-water
reactor in Dodewaard teneinde vast te 
stellen welke factoren de stabiliteit 
bepalen en welke parameters goede in
dicatoren zijn voor de stabiliteit. 
Een nieuwe ontwikkeling hierbij is de 
on-line meting van de snelheid van de 
twee-fasenstroming in de reactor door 
toepassing van correlatietechnieken op 
signalen van neutronendetectoren. Net 
deze methode is het thans mogelijk 
laag-frequente snelheidsvariaties te 
detecteren, hetgeen in verband met de 
thermohydraulische stabiliteit van be
lang is. 

In het IRI zelf zijn metingen verricht 
aan een proefopstelling waarin de 
meetsituatie in een kokendwaterreactor 
wordt gesimuleerd. Op grond van de op
gedane rvaring is een gemodificeerde 
opstelling in gebruik genomen met het 
doel tot een betere interpretatie te 
komen van de informatie die met corre
latie-analyse van signalen van neutro-
nendetectoren kan worden verkregen. 

Ten behoeve van het kookdetectieonder-
zoek is bij de HOR een nieuwe reactor-
'loop' geplaatst waarmee voorbereiden
de metingen zijn gedaan. Deze nieuwe 
opstelling heeft een groter vermogen 
dan de oude en een verbeterde regel
baarheid van de thermohydraulische 

condities. Met een tweetal opstHin
gen buiten de HOR werd onderzoek ge
daan naar de informatie-inhoud van de 
stochastische coaponent van signalen 
van thermokoppels die in (gesimuleer
de) splijtstof platen zijn aangebracht. 
Het blijkt mogelijk uit deze signalen 
koelaiddelsnelheden af te leiden; in
terferentieverschijnselen tussen de 
signalen van twee aangrenzende koel-
kanalen en aet kleine fluctuaties in 
het vermogen verdienen nog nadere 
aandacht. Voorts werden problemen op
gelost die zich voordeden bij de toe
passing van gaaaa-dcnsi *">aetrie ten 
behoeve van de bepaling va stoomfrac-
ties in een twee-fasensii- "»ing. Ten 
behoeve van de HOR werd met behulp van 
een dezer opstellingen onderzoek ge
daan naar de koeling van beryl iiua-
reflectoreleaenten voor de reactor. 

Het coaputercodesysteeei van de vak
groep werd gebruikt voor vele reactor-
fysische berekeningen ten behoeve zo
wel van het onderzoek van de vakgroep 
als van het KDR-bedrijf. Voorts werd 
onderzoek gedaan naar de minimalisatie 
van kritieke massa's. 

Ten behoeve van een internationale 
'benchmark'-studie onder auspiciën van 
de Nuclear Energy Agency van de OECD 
is met de computer-gestuurde reactor
simulator een signalenverzameling ge
genereerd en op magneetband ter be
schikking van de deelnemers gesteld. 
De analyse en evaluatie van de resul
taten zullen in 1987 plaatsvinden en 
op de vijfde Specialists' Meeting on 
Reactor Noise worden gepresenteerd. 

De werkzaamheden ten behoeve van de 
in-vivo bepaling van cadmium in de 
nier door middel van vangst-gamma
analyse werden voorlopig afgerond. 

Ten slotte werd onderzoek gedaan naar 
de on-line reactiviteitsbepaling van 
de HOR met als speciale aspecten de 
invloed van veranderingen in de flux-
verdeling tijdens transiënten en de 
invloed van fotoneutronen; dit laatste 
wordt vnn groot belang wanneer de HOR 
met beryllium reflectorelementen wordt 
uitgerust. 
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D2. STRALINGSSCHADE IN MATERIALEN 

In de met een heliumcryostaat uitge
ruste heliumdesorptiespectrometer wer
den metingen verricht aan molybdeen, 
waarbij de mobilisatie van zelf-inter-
stitiëlen bij 70 K werd aangetoond. 
Voorts werd heliumclustering in dit 
metaal bestudeerd en kon de vormings
energie van zelf-interstitiëlen worden 
gemeten. 

In wolfraam kon de vorming van vaca-
tureclusters ten gevolge van bestra
ling met een gepulste laser worden 
aangetoond. 

In verband met het belang voor de 
halfgeleidertechnologie werd dit jaar 
relatief veel aandacht besteed aan het 
gedrag van edelgassen in silicium. 
Gebleken is dat bij implantatie van 
edelgassen in silicium vanaf bepaalde 
drempeldoses amorfisatie van het kris-
tallijne materiaal optreedt afhanke
lijk van de temperatuur waarbij de 
implantatie plaatsvindt. 

Rekristallisatie bij verhitting werd 
bestudeerd, waarbij door middel van 
desorptiemetingen de snelheid van het 
rekristallisatiefront kon worden vast
gesteld. Voorts is gebleken dat im
plantatie van hoge doses helium en 
daaropvolgende ontgassing leidt tot de 
vorming van stabiele vacatureclusters. 
Toepassing van een heliumpermeatie-
model geeft dezelfde kwantitatieve re
sultaten als door andere onderzoekers 
met andere methoden zijn gevonden. 

Ten behoeve van anderen werd onderzoek 
gedaan naar de argonconcentraties die 
worden ingesloten in gesputterde laag
jes als functie van het potentiaalver
schil tussen het sputterplasma en het 
preparaat. 

Met behulp van transmissie-elektronen-
microscopie werd ondersteunend onder
zoek gedaan voor het hiervóór vermelde 
werk. Zo werden dislocatieloops nabij 
het oppervlak van molybdeen onderzocht 
en werd de holteproduktie in silicium 
onder invloed van heliumimplantatie 
bevestigd. Interessant was de ontdek
king dat de holten als vangstplaatsen 

voor zuurstofatomen ('getter') optre
den en daarbij hun mobiliteit verlie
zen. 

Voorts werd met behulp van raster-
elektronenmicroscopie onderzoek gedaan 
naar de blaarvorming op siliciumopper
vlakken ten gevolge van edelgasimplan-
tatie. 

Met behulp van positronenannihilatie-
technieken werd een onderzoek aan 
molybdeen afgerond en werden levens-
duurmetingen aan positronen in twee 
vormen van grafiet en in diamant 
gedaan, waarbij in het laatste mate
riaal een veel kortere levensduur 
wordt gevonden dan in isolatoren en 
halfgeleiders gebruikelijk is. 

Tegen het einde van het verslagjaar 
kwam de opstelling voor een positro
nenbundel van variabele energie ge
reed. Deze opstelling is ondergebracht 
in de bunker van de voormalige gepul
seerde neutronenbron. Begin 1987 wordt 
de positronenbron aangebracht en kun
nen de eerste beproevingen aanvangen. 

Het stralingsschade-onderzoek wordt 
ondersteund met computerberekeningen. 
Een belangrijke stap was de toepassing 
van 'atom embedding' methoden voor 
energieberekeningen aan vreemde atomen 
in kristalroosters, waarbij de 'embed
ding' -functies verkregen worden uit 
'ab-initio' berekeningen. Met deze 
technieken werden simulatiestudies 
verricht aan edelgasbellen en dislo
catieloops in een metaal. 

D3. STRALINGSHYGIËNE EN DOSIMETRIE 

De responsie van thermoluminescentie-
materialen op straling met sterk uit
eenlopende ionisatiedichtheid (*°Co 
gamma's, 15 MeV neutronen en 5,8 MeV 
a-straling) werd onderzocht. De in
vloed van het materiaal dat de TL-
dosimeter omringt, werd bepaald, als
mede het effect van wijzigingen in de 
warmtebehandeling die het TL-materiaal 
ondergaat tijdens het conditioneren 
dat aan de bestraling voorafgaat. Deze 
invloed blijkt vrij sterk te zijn, 
waarmee de noodzaak van nauwkeurig en 
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reproduceerbaar conditioneren is aan
getoond. 

De analyse van de gloeipieken werd 
aanzienlijk verbeterd, voortbouwend op 
technieken die ten behoeve van het 
stralingsschade-onderzoek waren ont
wikkeld . 

Terwijl tot dusverre de toepassing 
uitsluitend gericht was op de per-
soonsdosimetrie, werden tegen het 

einde van het verslagjaar metingen 
verricht in het sterke stralingsveld 
van splijtstofopslagrekken bij de HOR. 
Hierbij werden betrouwbare resultaten 
geboekt in het kGy-gebied. 

Het Tsjernobyl-ongeval bracht werk
zaamheden met zich mee op het gebied 
van meting van stralings- en besmet
tingsniveaus en een schatting van de 
daarmee corresponderende persoons-
doses. 

21 



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

A. RADIOCHEMIE 

Hoogleraren : dr.ir. J.J.M, de Goeij 
dr. C.H.A. Vandecasteele 
{tot l-6-'86) 

Secretaresse: mw. C.M.M. Overdevest 

De pijlers van het onderzoek van de 
vakgroep blijven de techniek van de 
neutronenactiveringsanalyse - omvat
tende de niet-destructieve of instru
mentele neutronenactiveringsanalyse 
(INAA) en de destructieve of radio
chemische neutronenactiveringsanalyse 
(DNAA) - alsmede radiotracertechnie-
ken. Voor beide methodieken is de 
Hoger Onderwijs Reactor essentieel, te 
meer daar radionucliden met een korte 
halveringstijd een toenemende belang
stelling ondervinden. 

Het onderzoek van de vakgroep is in 
het verslagjaar nagenoeg geheel uit
gevoerd in overeenstemming met het 
Werkprogramma/Ontwikkelingsplan 1986. 
Dat onderzoek bleek goed aan te slui
ten bij de activiteiten en interesses 
van deelnemende m andere binnen- en 
buitenlandse instellingen alsmede van 
de overheid. Een belangrijk deel van 
de werkzaamheden werd dan ook gevormd 
door onderzoek in en adviserende hulp 
bij samenwerkingsverbanden. 

Door het vertrek van prof.dr, C.H.A. 
Vandecasteele per 1 juni 1986 kwam één 
van beide hoogleraarsplaatsen in de 
vakgroep vacant. Met de wervingsproce
dure voor een opvolger is in het ver
slagjaar een aanvang gemaakt. 

Door 12 medewerkers van de vakgroep 
werden 19 nationale en internationale 
wetenschappelijke bijeenkomsten en in
stellingen bezocht, waarbij 30 voor
drachten en 9 posters werden gepresen
teerd; een nadere opsomming daarvan is 
gegeven in de hoofdstukken Voordrach
ten en posters en Wetenschappelijke 
reizen. 

Medewerkers van de vakgroep hadden 
zitting in diverse organisaties, com
missies, advieslichamen, raden en be
sturen, te weten: European Society of 
Nuclear Methods in Agriculture en Raad 
Multidisciplinair Energie Centrum van 

de TU Delft {prof.dr.ir. M. de Bruin), 
Centrum voor Technische Milieukunde 
van de TU Delft en de Kamer van Koop
handel en Fabrieken voor Delft en 
Omstreken, afdeling Milieuaangelegen
heden {ir. P. Bode), Commissie Haar-
analyse van de Gezondheidsraad (dr. 
C.J.A. van den Hamer en prof.dr.ir. 
J.J.M, de Goeij, voorzitter). Werk
groep Mineralen en opoorelementen van 
de Voedingsraad (dr. C.J.A. van den 
Hamer), Bestuur Sectie Radio- en Stra-
lingschemie van de Koninklijke Neder
landse Chemische Vereniging (dipl.ing. 
Z. Kolar, secretaris). In het verslag
jaar werd prof.dr.ir. J.J.M, de Goeij 
benoemd tot lid van de International 
Conference Committee Modern Trends in 
Activation Analysis. 

Enkele medewerkers van de vakgroep 
zijn betrokken bij werkgemeenschappen 
van ZWO-stichtingen. Prof.dr.ir. M. de 
Bruin en prof.dr.ir. J.J.M, de Goeij 
zijn gastlid van resp. de Werkgemeen
schap Analytisch-Chemisch Onderzoek 
van Mineralen en Gesteenten van de 
stichting AWON en de Werkgemeenschap 
Analytische Scheikunde van de stich
ting SON. Dr. C.J.A. van den Hamer is 
lid van de Deelwerkgemeenschap Zware 
Metalen van de stichting MEDIGON en 
bestuurslid van de Werkgemeenschap 
Vergelijkende Dierfysiologie van de 
stichting BION. 

Voorts werd incidenteel een aantal 
malen beroep gedaan op de expertise 
van de vakgroep. Prof.dr.ir. M. de 
Bruin leverde een bijdrage aan de IAEA 
Training Course 'Nuclear Methods in 
Environmental Research', gehouden te 
Sydney, Australië, en de Advisory 
Group on Nuclear-Based Techniques in 
Environmental and Occupational Health 
Studies van de IAEA te Wenen. Prof. 
dr.ir. J.J.M. de Goeij leverde even
eens aan deze laatste activiteit een 
bijdrage alsmede aan het tweedejaars 
colloquiumproject van de subfaculteit 
Scheikunde van de RU Groningen. Tevens 
trad deze laatste op als referent en 
editor van pape*3 bij de 7th Internat
ional Conference on Modern Trends in 
Activation Analysis (Kopenhagen, Dene
marken, 23-27 juni 1986). 
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Verscheidene gasten bezochten in het 
verslagjaar de vakgroep voor korte of 
langere tijd, teneinde kennis te nemen 
van het onderzoek en de daarmee gere
lateerde nucleaire technieken, o.a.: 
- dr. Richard M. Lindstrom, NBS, 
Gaithersburg, Maryland, USA; 

- dr. George E. Miller, University of 
California, Irvine, Cal., USA; 

- prof.dr. J.T. Salonen, University of 
Kuopio, Kuopio, Finland; 

- dr. M.R.D. Seaward, University of 
Bradford, Bradford, UK; 

- prof. D. Richardson, Kennedy College 
University of Dublin, Ierland; 

- prof. E. Steines, Universiteit van 
Trondheim, Noorwegen; 

- dr. P. Aggett, Dept. of Childhealth, 
University Hospital, Aberdeen, UK; 

- prof.dr. W.A. den Hartog Jager, Afd. 
Experimentele Neurologie, AMC, 
Amsterdam; 

- dr. W.E. Kollmer, Afd. Radiobiolo-
gie, GSF, Neuherberg, BRD; 

- prof.dr. I. Lombeck, Kinderklinik, 
Universitat Düsseldorf, BRD. 

De vier laatste bezoekers hielden elk 
een voordracht. 

Voorts werden vijf excursies georga
niseerd voor groepen studenten en 
stafleden van de RU Groningen, de RU 
Leiden, de RU Utrecht, ie TU Delft en 
het International Training Center te 
Delft. 

Onderzoek van de vakgroep werd gepre
senteerd op een aantal universitaire 
manifestaties, te weten, de 'bedrij
vendag' van de TU Delft (thema: Meet
systemen en Meetinstrumentatie voor 
Automatisering en Registratie) op 10 
april 1986; de landelijke 'open dag 
chemie' op 1 november 1986 en de 
'bedrijvendag' van de RU Leiden (the
ma: Biomedische Technologie) op 20 
november 1986. 

Tot de vaste gasten van het IRI be
hoort de sectie Anorganische Analyse 
en Radiochemie van MT-TN0 in Delft, 
waar neutronenantiveringsanalyse inte
graal deel uitmaakt van het geheel aan 
anorganische analysetechnieken. Een 
deel van deze analyses wordt bij het 
IRI uitgevoerd, waarbij gebruik wordt 

gemaakt van de hier aanwezige facili
teiten en programmatuur. In het ver
slagjaar zijn analyses verricht voor 
de overheid, het bedrijfsleven, zie
kenhuizen, en andere TNO-instituten, 
waarbij zowel de aard van de analyses 
als de matrix van het monstermateriaal 
sterk uiteen liepen. 

Al. STRALINGSMETING EN DATAVERWERKING 

ir. P. Bode 
prof.dr.ir. M. de Bruin 
mw.drs. A.A. Goede 
mw.drs. J^E. Sloof (vanaf l-7-'86) 
dr. H.Th."Wolterbeek 
mw. A.J.G.M, van der Meer 

(vanaf 15-5"*86) 
mw. L.M. van Westing 
S.S. Then 
P.M. van Wijk 
J. Wüst 
H.W. van Zeijl (tot l-9-'86) 

Per 1 januari 1986 heeft ir. P.J.M. 
Korthoven de groep verlaten wegens het 
aanvaarden van een betrekking in het 
bedrijfsleven. Ir. Korthoven stond aan 
de wieg van de geautomatiseerde gamma
spectrum-analyse en de implementatie 
van computers in neutronenactiverings-
analyse bij het IRI. Door taakver
schuivingen binnen de groep is het 
slechts gedeeltelijk gelukt het met 
dit vertrek gepaard gaande verlies aan 
expertise op te vangen. 

Met ingang van dezelfde datum werd 
prof.dr.ir. M. de Bruin benoemd tot 
dekaan van het IRI, hetgeen voor het 
dagelijks werk in de groep eveneens 
als een belangrijke verliespost werd 
ervaren. 

Evenals in 1985 vormde het gedrag van 
zware metalen in het milieu het be
langrijkste onderwerp van onderzoek. 
Daarbij werd intensief gebruik gemaakt 
van instrumentele neutronenactive-
ringsanalyse (INAA). Daarnaast werd 
ook het onderzoek naar de mogelijk
heden van toepassing van verstoorde 
ï-Y-richtingscorrelaties voortgezet. 

De in het vorige verslagjaar reeds ge
signaleerde tendens van een groeiende 
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interesse van buiten het IRI voor ana
lyses met behulp van INAA heeft zich 
ook in 1986 voortgezet. Een niet on
aanzienlijk deel van de tijdbesteding 
heeft dan ook betrekking op het in 
stand houden en het uitbreiden van de 
capaciteit van de bestaande INAA-
faciliteiten en de bewaking van de 
kwaliteit van de gerapporteerde resul
taten. Op deze wijze werd een aan
merkelijke bijdrage geleverd aan het 
wetenschappelijk onderzoek op ver
schillende plaatsen buiten het IRI. 

Al.l. Spooreleaenten in de biosfeer 

- Spoorelementen in de lucht 

De waarde van korstmossen als biolo
gische monitor voor zware metalen in 
de atmosfeer is bevestigd door de re
sultaten van een studie van het Rijks 
Instituut voor de Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne te Bilthoven. Daaruit 
bleek een goede overeenstemming tussen 
het landelijk patroon van elementcon
centraties in korstmossen en het ver
loop van atmosferische concentraties. 
In het onderzoek van korstmossen wordt 
een centrale rol vervuld door mw. drs. 
J.E. Sloof, die sinds 1 augustus 1986 
in de groep als promovendus werkzaam 
is. In eerste instantie heeft zij het 
onderzoek van mw.drs. A. Demon aan de 
opname van zware metalen in eencellige 
algen en schimmels vanuit waterige 
oplossingen [Al] voortgezet. 

In een intensief bemonsteringsprogram
ma zijn op een groot aantal plaatsen, 
verdeeld over geheel Nederland, korst
mossen verzameld. Door ongeveer tien 
medewerkers werden in totaal ca. 2000 
korstmos- en bastmonsters afkomstig 
van 300 plaatsen verzameld, beschreven 
en voorbereid voor analyse. Dit mon
sterbestand zal de basis vormen voor 
onderzoek gedurende de komende jaren 
naar verschillende aspecten van epify-
tische korstmossen als biologische 
monitor voor zware metalen in de atmo
sfeer. Daarbij zal het accent liggen 
op de aard van de opnameprocessen, 
relaties tussen elementconcentraties 
in atmosfeer en korstrvs, en naar de 
mogelijke rol van opname vanuit de 
bast in de korstmos. 

Tevens zal de uit de analyse van dit 
materiaal resulterende multi-element-
dataset worden gebruikt bij verder 
onderzoek naar statistische methoden 
voor de interpretatie van zulke data
sets. Deze statistische interpretaties 
en de mogelijke rol van korstmos- en 
bast-interacties vormen onderwerp van 
studie. Resultaten van dit onderzoek 
en algemene aspecten van het gebruik 
van biologische monitoren werden in 
verschillende voordrachten en publi-
katies besproken [A 2, A 3 . A **. A 5]. 

- Spoorelementen in planten 

In het verslagjaar werden de resul
taten van het onderzoek"naar snelheid 
en ligging van evenwichten van reac
ties die plaatsvinden tussen ionen in 
waterige oplossing en de celwanden van 
xyleembanen, verwerkt tot publikaties 
[A 6, A 7, A 8, A 9, A 10, A 11 en 
A 12]. 

Hetzelfde geldt voor de gegevens ver
kregen uit onderzoek naar de bijdragen 
van hout- en zeefvaten aan de import 
van voedingsstoffen en water in 
tomatenvruchten, zoals uitgevoerd bij 
het IRI en bij de RU Utrecht (prof.dr. 
J. van Die, Botanisch Laboratorium) 
[A 13]. De resultaten behaald in het 
onderzoek over de afgelopen vijf ver
slagjaren werden in een proefschrift 
verwerkt [A 14], 

Het experimentele werk is gedurende 
dit verslagjaar gericht geweest op het 
onderzoek naar de rol die de wortel 
speelt in de opname van elementen uit 
de bodem. Aandacht werd besteed aan de 
relatie tussen opnamesnelheid en wor-
teloppervlak, waarbij de nadruk werd 
gelegd op de praktische problemen bij 
het vastleggen van deze worteldimen-
sies [A 15]. Tevens werd aandacht be
steed aan de effecten van chelering op 
de opname van elementen in de wortel 
en het daaropvolgend transport naar 
bovengrondse plantedelen [A 10]. 

Het experimentele werk aan wortels [A 
10, A 15] is uitgevoerd, vooruit
lopend op onderzoek dat gedaan zal 
gaan worden naar de rol van de wortel 
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in opnameprocessen en mogelijk optre
dende veranderingen in de chemische 
verschijningsvorm van opgenomen ele
menten. Op grond van gegevens zoals 
beschreven in [A 14], kan worden ge
steld dat de processen die plaatsvin
den in de wortel van zeer grote in
vloed kunnen zijn op het uiteindelijk 
gedrag van elementen gedurende het 
transport in Kyleembanen en op de ac
cumulatiepatronen van elementen in 
bovengrondse plantenorganen. Voor de 
uitvoering van dit onderzoek - in 
samenwerking met het Botanisch Labora
torium van de RU Utrecht - zal een 
promovendus worden aangetrokken en is 
externe financiering aangevraagd. 

- Seleen in mariene steltlopers 

In het voorgaand onderzoek naar de 
bruikbaarheid van vogelveren als bio
logische indicator voor milieuveront
reiniging [A 16] is gebleken dat orga
nen en veren van mariene steltlopers 
hoge concentraties selenium bevatten. 
Een onderzoek is daarom aangevangen 
naar de niveaus en functie van seleen, 
met als eerste doel het vaststellen 
van de status ervan. In het verslag
jaar is in het Waddengebied een broe
dende populatie scholeksters bemon
sterd op bloed, veren, eieren en 
jongen. Daarnaast is eveneens een in 
zoetwatermilieu broedende populatie 
scholeksters bemonsterd. Er is een 
aanvang gemaakt met de analyse van 
deze monsters. Hierbij werd het seleen 
bepaald via het kortlevende nuclide 
11 Se (halveringstijd = 17 s). 

Voor het onderzoek naar de jaarcyclus 
van seleen en enkele andere elementen 
in de bonte strandloper is door de 
afdeling Diersystematiek en Diergeo-
grafie van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam een aanvullende bemonstering 
uitgevoerd in het Waddengebied. De 
analyses zijn inmiddels afgerond. 

- Bindingstoestand van cadmium en 
hafnium 

In het onderzoek met behulp van 7-7-
richtingscorrelaties naar de bindings
toestand van cadmium in plantcelwanden 

zijn de mogelijkheden van tijd-gedif
ferentieerde metingen geëxploreerd. 
Bij het gebruik van in de HOR geprodu
ceerd '" Cd doet zich evenwel een 
aantal problemen voor. Ten gevolge van 
de lange levensduur (85 ns) van het 
tussenniveau is het niet mogelijk om 
snelle relaxaties van de spin waar te 
nemen, terwijl ten gevolge van de 
korte experimenteertijd (halfwaarde-
tijd van ll1 Cd = 49 min), onvoldoende 
coïncidenties kunnen worden geregis
treerd voor een goede statistiek. 
Bovendien leidt de grote hoeveelheid 
inactief cadmium tot problemen bij de 
specifieke labelling. 

Het onderzoek is daarom voortgezet met 
het uit experimenteel oogpunt meer 
geschikte nuclide l *l Hf (isomeemiveau 
10 ns, hal f waardetijd *J2 d). Metingen 
we 'den uitgevoerd zowel in de intacte 
tomateplantstengel als in subsystemen. 
In alle tijd-gedifferentieerde spectra 
was sprake van een sterke demping van 
de verstoringsfactor ten gevolge van 
een brede verdeling van de interactie-
frequenties (6 > 20%). Dit wijst erop 
dat een groot aantal verschillende 
bindingsplaatsen in deze systemen 
voorkomt, eerder dan dat sprake is van 
binding op een specifieke plaats aan 
een molecuul. De gevonden waarde voor 
de interactiefrequentie vertoonde in 
de onderzochte systemen overeenkomst 
(wQ = 120 MHz). Aanvullend onderzoek 
zal worden uitgevoerd teneinde na te 
gaan in hoeverre de chemische status 
van het aangeboden nuclide een rol 
speelt bij de uiteindelijk waargenomen 
verstoring van de richtingscorrelatie. 

- Diversen 

Het in het vorige verslagjaar vermelde 
aangevangen onderzoek naar het gebruik 
van verstoorde richtingscorrelaties 
bij studies van chemische after-ef
fects na radioactief verval van ' • * Hf 
is in 1986 wegens tijdgebrek getempo
riseerd [A 17], 

Uit het vooronderzoek naar de aan
wezigheid van zware metalen, met name 
cadmium, in diverse Fracties van huis
houdelijk afval (dr. Th.G. Aalbers, 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
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Milieuhygiëne, Bilthoven) is gebleken 
dat cadmium in een beperkt aantal 
door-en-door gekleurde produkten in 
hoge concentraties voorkomt (maximum 
gehalte 5000 mg/kg; concentratiegrens 
Wet Chemisch Afval 50 mg/kg). Overi
gens is in de meeste door-en-door 
gekleurde produkten het cadmiumgehalte 
lager dan 5 mg/kg. Opvallend is dat 
een gedeelte van de produkten met hoge 
cadmiumgehaltes, produkten betreft die 
in aanraking kunnen komen met voe
dingsmiddelen [A 18]. Behalve cadmium 
is ook een aantal andere zware en 
toxische metalen bepaald. Het voor
onderzoek toonde aan dat 1NAA een 
bijzonder geschikte methode is voor de 
analyses van deze moeilijk te destru-
eren kunststoffen. 

Mede op verzoek van de Erasmus Univer
siteit Rotterdam (dr. F.I. Kok, vak
groep Epidemiologie) is een vooronder
zoek uitgevoerd ten behoeve van prof. 
J.T. Salonen (Universiteit van Kuopio, 
Kuopio, Finland) naar de mogelijkheden 
van INAA bij de bepaling van seleen en 
andere spoorelementen in haar- en 
teennagelmonsters. Het betreft hier 
monsters in het kader van een Fins on
derzoek naar de relatie van seleen met 
hart- en vaatziekten. Uitgangspunt bij 
dit vooronderzoek is geweest, dat bij 
een hieruit eventueel voortkomende 
vraag naar het uitvoeren van een groot 
aantal analyses, één en ander geheel 
vanuit Finland zou worden gefinan
cierd . 

Al.2. Instrumentele 
ringsanalyse 

neu tronenactive-

- Ontwikkeling snelle buizenpost; 
opbouw en calibratie spectrometer 
•et putdetector 

Tijdens de testfase van de verschil
lende componenten van het nieuwe 
snelle-buizenpostsysteem in het begin 
van het verslagjaar, kwam naar voren 
dat een andere opzet van een aantal 
mechanische componenten en van een 
gedeelte van de elektronische bestu
ring noodzakelijk was. In overleg met 
de Instrumentmakerij is gekozen voor 
een ingrijpende modificatie, die uit
eindelijk geleid heeft tot een geheel 

nieuwe monsterwisselaar en nieuwe lei
ding-wissels. In dit nieuwe ontwerp 
kon aan alle gesignaleerde tekortko
mingen van het eerste model tegemoet 
worden gekomen. Verder werd een nieuwe 
benadering voor de besturing van de 
monsterwisselaar ontworpen. In de 
tweede helft van het verslagjaar is in 
samenwerking met de Reactor Bedrijfs
groep een begin gemaakt met aanslui
ting van de elektronische besturing. 
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Enkele proefbestralingen in het reeds 
ingebouwde koolstof vezelgedeelte wezen 
uit dat de beoogde sterke reductie van 
de radioactieve besmetting aan de bui
tenzijde van de rabbit (dit is een 
buizenposthuls) inderdaad wordt be
reikt (zie figuur A-l) [A 19, A 20]. 

De nieuwe putdetector met automatische 
T-spectrometer is in het verslagjaar 
vrijwel volledig beschikbaar gekomen 
voor implementatie in het systeem voor 
routine INAA. De nieuwe spectrometer 
wordt nu voornamelijk gebruikt voor 
analyses van biologisch materiaal; een 
aanzienlijke veroetering van gevoelig
heid is daarmee bereikt. Naast gebruik 
van dit type detector voor INAA van 
biologische monsters, is ook een toe
nemende behoefte waarneembaar voor 
gebruik bij het onderzoek waar multi-
tracers worden toegepast. 

In het verslagjaar werden als onder
deel van eigen onderzoek of onderzoek 
door gasten ca. 3900 preparaten geana
lyseerd via INAA. Hiervoor werden ca. 
220 buizenpostbestralingen uitgevoerd. 
Het aantal analyses met behulp van het 
snelle buizenpostsysteem was in 1986 
ongeveer gelijk aan dat van 1985 (ca. 
2900). 

Voorts werden luchtstof, regenwater, 
bodem- en gewasmonsters en korstmossen 
onderzocht op aanwezige radioactieve 
fall-out afkomstig van het ongeluk met 
de kernreactor in Tsjernobyl. De Y-
spectrometrie werd uitgevoerd met 
halfgeleider-putdetectoren, waarbij de 
voordelen van dit type detector - hoge 
gevoeligheid, zeer beperkte effecten 
van de geometrie op de gevoeligheid -
optimaal konden worden benut. Ca. 20 
kernsplijtingsprodukten konden tege
lijkertijd worden bepaald, waarvan de 
voornaamste waren ' " I , J * J I , ' * * Cs en 
1 , TCs. Bij een meettijd van ca. 3 uur 
kon een gevoeligheid van 10-' Bq m-3 

voor ,,7Cs worden bereikt. 

De metingen vonden plaats in nauw 
overleg met de Stralingsbeschermings-
dienst van het IRI (ir. W. de Vries) 
en het RIVM te Bilthoven (drs. A.H.L. 
Aalbers); de resultaten werden gerap
porteerd aan het Beleidscoördinatie-
centrum te Leidschendam. 

- Assistentie van gasten en samenwer
king bij het gebruik van INAA 

Evenals in de vorige jaren is de be
langstelling voor het gebruik van INAA 
groot gebleven. Ook nu voerde een aan
tal gasten weer zelf bij het IRI hun 
analyses uit. 

Analyses voor een scala aan geologisch 
en mineralogisch onderzoek werden uit
gevoerd door drs. F. Bianchi, mw. drs. 
Th. van Meerten en C.J. Beets 
(Geologisch Instituut, Amsterdam) en 
door W.J.H. Eussen (Instituut voor 
Aardwetenschappen, RU Utrecht). Dit 
werk droeg ook in I986 in niet onaan
zienlijke mate bij tot verscheidene 
publikaties en proefschriften [A 78 
t/m A 85]. De huidige positie van INAA 
voor dit soort monsters werd in een 
publikatie samengevat [A 21]. 

Analyses via bestraling van preparaten 
in het snelle buizenpostsysteem hadden 
voor een belangrijk gedeelte betrek
king op de bepaling van selenium: 
- door mw. drs. M.J. Maas en drs. P. 
van Noord (stichting Preventicon, RU 
Utrecht) werden ca. 600 preparaten 
geanalyseerd in het kader van een 
epidemiologisch onderzoek; 

- door ing. A.M. de Bruijn en R. Ver
mei zen van de EU Rotterdam werden 
ca. 900 analyses uitgevoerd aan 300 
preparaten in het kader van een on
derzoek gefinancierd door de Neder
landse Hartstichting [A 221; 

- het deelproject in het kader van een 
epidemiologisch onderzoek naar de 
cadmium-belasting in De Kempen (ge
financierd door het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieuhygi
ëne) , waarbij ca. 600 seleenbepa-
lingen in teennagels werden uitge
voerd, is afgesloten met een publi
katie [A 23]. 

Door medewerkers van de faculteit 
Scheikundige Technologie van de TU 
Delft (vakgroep Algemene Scheikunde, 
ir. F.T. Tjioe) werden analyses uit
gevoerd ten behoeve van het onderzoek 
naar een nieuw fosforzuurproces, ge
richt op het verkrijgen van schoon 
fosforgips. Dit onderzoek is in het 
verslagjaar afgesloten. 
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Door de heren C. Boeter en J. Roukema 
van de faculteit der Civiele Techniek 
van de TU Delft (vakgroep Gezondheids-
techniek en Waterbeheersing) werden 
analyses uitgevoerd aan drink- en 
rivierwaterslib. Het onderzoek heeft 
betrekking op de mogelijkheden van 
natuurlijke componenten, zoals riet. 
voor de verwijdering van arseen uit 
drinkwaterslib, en is als zodanig een 
voortzetting van onderzoek dat enige 
jaren geleden in samenwerking met de 
KIWA is uitgevoerd. 

De resultaten van een in 1981/1982 
door ir. Th. Edelman (Rijksinstituut 
voor Natuurbeheer, Arnhem) uitgevoerd 
onderzoek in gronden van Nederlandse 
natuurgebieden [A 24], vormen de aan
leiding tot een door het RIVM bij het 
ministerie van VROM ingediend voorstel 
voor een in 1987/1988 uit te voeren 
vervolgonderzoek; de noodzakelijke 
analyses zullen bij het IRI plaatsvin
den met behulp van INAA, en worden 
geheel extern gefinancierd. 

Regelmatig werden voor de Dienst Af
voer van Afvalstoffen van de TU Delft 
chloor-bepalingen uitgevoerd in oliën 
van transformatoren als indicator voor 
de aanwezigheid van PCB's. De gevoe
ligheid van de analyse is voldoende om 
te kunnen vaststellen of de afgewerkte 
olie al dan niet 'normaal' kan worden 
afgevoerd. 

Voor diverse onderzoeken van medewer
kers van het IRI en van universiteiten 
werden kleine aantallen monsters ge
analyseerd, zoals serum, diervoeding, 
metaalfracties, meteoriet, mineralen 
en grond. 

Al.3. Speciale projecten 

De evaluatie van de stralingsdosis ge
paard gaande met een in-vivo active
ringsanalyse van cadmium in de nier 
werd verwerkt tot een rapport ten be
hoeve van het ministerie VROM [A 25]. 
Voortzetting van dit - door het be
treffende ministerie gefinancierde -
project, met name de ontwikkeling van 
een in-vivo bestralingsfaciliteit, is 
afhankelijk van nog te nemen beslis
singen op dit ministerie. 

A2. NUCLEAIRE BIOMEDISCHE STUDIES 

drs. G.S. Baldew* (vanaf l-5-'86) 
drs. G.J. van den Berg 
prof.dr.ir. J.J.M, de Goeij 
dr. C.J.A. van den Hamer 
mw. S.G. Hoogenkamp** (tot 1-4-'86) 
J.J. Kroon 
A.M.W. van der Meer 
A.J. Molenaar (vanaf l-2-'86) 
L. Prinsen 
drs. O.M. Steinebach (vanaf l-5-'86) 
T.M.W. Stolk (tot 15-3-'86) 
dr.ir. P-S. Tjioe 
M. Veldhuizen** (vanaf 15-9"*86) 
K.J. Volkers 
dr. J, Wensink 
drs. J.P. van Wouwe** 

De destructieve activeringsanalyse 
(DNAA) en de tracertechnieken vormen 
nu een geïntegreerd geheel met de 
biomedische technieken. Recente ont
wikkelingen zijn de toepassing van 
1 *'I voor het labelen van koper- en 
zink-transporterende plasma-eiwitten 
en het onderzoek van patiënten met 
••Zn; beide genoemde nucliden worden 
met behulp van DNAA bepaald. 

DNAA blijkt nog steeds bij uitstek 
geschikt te zijn als onafhankelijke 
referentiemethode bij de bepaling van 
spoorelementen. Een internationaal 
samenwerkingsprogramma onder auspiciën 
van de IAEA te Wenen op het gebied van 
certificatie van spoorelementen in 
twee biologische referentiematerialen 
werd afgesloten [A 27, A 282-

Eveneens bij de bepaling van zeer lage 
concentraties aan spoorelementen of 
bij de bepaling van spoorelementen in 
zeer kleine monsters heeft DNAA veel 
voordelen. Door de IAEA te Wenen werd 
gevraagd om vanuit de expertise van de 
vakgroep deel te nemen in een inter
nationale adviesgroep op het gebied 
van DNAA [A 29]. 

* Plaats gefinancierd door het 
Koningin Wilhelmina Fonds, 
Amsterdam. 

*# Plaats gefinancierd door het 
Preventie Fonds, Leiden. 
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Wat betreft de koper- en zink-belas-
tingtesten kunnen nu enkele centra 
worden aangegeven waarmee een uitge
breide, meer dan èèn ziektebeeld be
treffende, samenwerking bestaat; met 
name zijn dit de afdeling Neurologie 
van het Academisch Ziekenhuis Utrecht 
en de afdeling Nucleaire Geneeskunde 
van het St. Ignatius Ziekenhuis te 
Breda. Daarnaast worden deze testen 
door andere ziekenhuizen min of meer 
incidenteel toegepast. Hierbij is het 
belang wederzijds: het ziekenhuis doet 
een beroep op het IRI voor praktische 
uitvoering en vergelijkingsmateriaal, 
het IRI profiteert doordat op deze 
wijze het archief voortdurend wordt 
uitgebreid en het instituut op dit 
terrein in Nederland een centrale 
functie kan blijven vervullen. 

De toenemende belangstelling in de 
medische wereld voor voedings- en bio
medische aspecten van spoorelementen 
kwam tot uiting in een onderwijsop
dracht aan dr. C.J.A. van den Hamer 
aan de medische faculteit van de RU 
Leiden; hij zal daar onderwijs geven 
in de fysiologie van spoorelementen. 

In 1986 werd de Wet op de dierproeven 
definitief ingevoerd, waarbij aan het 
IRI vergunning werd verleend voor het 
gebruik van proefdieren. Drs. G.J. van 
den Berg treedt binnen het IRI op als 
contactpersoon. 

A2.1. Spoorelementen in sens en dier 

- Stofwisseling van koper en zink in 
vitro 

Het in-vitro onderzoek naar het effect 
van aminozuren bij koperopname door 
levertumorcellen werd voortgezet. Met 
behulp van ultrafiltratie kon worden 
aangetoond dat bij toenemende hoeveel
heid histidine in het medium meer ko
per aan histidine wordt gebonden, maar 
dat de opname door de cel weinig toe
neemt. De experimenten maken waar
schijnlijk dat het koper als complex 
met albumine, en mogelijk bovendien 
met histidine, met eerder gepostuleer
de receptoren op de membraan reageert. 

Een begin werd gemaakt met de in-vitro 

bestudering van de afgifte van de 
spoorelementen koper en zink door de 
cel. Nagegaan wordt in welke chemische 
vorm deze elementen, na opname in de 
cel, weer in het medium worden uitge
scheiden. Hiervoor worden eveneens le
vertumorcellen (HTC-cellen) gebruikt. 
Als eerste stap werd de zinkverdeling 
over de subcellulaire partikeltjes en 
cytosolaire eiwitten bestudeerd als 
functie van tijd, om na te gaan welk 
compartiment een snelle afgifte van 
zink te zien geeft. Van de eiwitten 
werd voornamelijk het nu tallothioneïne 
bekeken. Toevoegen aan het medium van 
het synthetische glucocorticoïde 
dexamethason of hoge concentraties 
zink leidde tot inductie van de syn
these, en daardoor tot verhoogde con
centratie van het metallothioneïne. 
Inmiddels is een begin gemaakt met het 
kweken van cellen op grotere schaal, 
nl. gebonden aan microcarriers, om op 
deze wijze grotere hoeveelheden van de 
metaal-houdende afscheidingsprodukten 
voor nadere analyse te verkrijgen. 

Voor de diagnose van de ziekte van 
Menkes werd weer een aantal malen de 
opname van '*Cu in fibroblasten van 
patiënten bepaald. Hierbij zijn de 
resultaten, verkregen met cellen van 
een patiënt van prof. dr. A. Fois 
(Clinica Pediatrica, Universita di 
Siena, Italië), opmerkelijk: klinisch 
vertoonde het patientje alle kenmerken 
van de ziekte van Menkes. De opname 
van • * Cu door de cellen was echter 
normaal. Vermoedelijk gaat het hier om 
een betrekkelijk zeldzaam a-typisch 
geval van de ziekte van Menkes [A 30, 
A 31]. 

In biopten van chorion villi, afkom
stig van personen bij wie de ziekte 
van Menkes werd vermoed, werd met be
hulp van DNAA het kopergehalte vast
gesteld. Deze benadering, ontwikkeld 
in samenwerking met dr. W.J. Kleijer 
(afdeling Klinische Genetica, Erasmus 
Universiteit, Rotterdam), kan mogelijk 
in de toekomst de opname van **Cu in 
vruchtwatercellen ten behoeve van de 
diagnose ziekte van Menkes vervangen. 

Bij een onderzoek in samenwerking met 
dr. T.U. Hoogenraad (afdeling Neuro-

29 



W E T E N S C H A P P E L I J K V E R 5 L A G 

logie. Academisch Ziekenhuis, Utrecht) 
werd met vier verschillende testen ge
tracht onderscheid te maken tussen de 
koperstofwisseling van fibroblasten 
afkomstig van Wilson-patiënten en con
trolepersonen. Wel werd een lager 
kopergehalte gevonden, doch anderzijds 
geen verschil in •*Cu-opname uit het 
medium door de cellen. Getracht wordt 
de gevonden verschillen te vergroten, 
zodat hierop een diagnostische test 
gebaseerd kan worden. 

Het vervullen van de vacature voor het 
onderzoek over de toepassing van l* * I 
als label voor koper- en zinktrans-
port-eiwitten, mogelijk gemaakt door 
financiering uit de Personele Beleids
ruimte van het IRI, heeft vertraging 
opgelopen. Hiervoor is dr. J. de Kok 
aangetrokken, die per 1 januari 1987 
zal beginnen. 

- Stofwisseling en localisatie van 
zink in rattehersenen 

Het effect van via voeding geïnduceer
de zinkdeficiëntie op het zinkgehalte 
in de mosvezels van de hippocampus van 
rattehersenen werd onderzocht in 
samenwerking met dr. R.D. Vis en drs. 
W.J.M. Lenglet (Natuurkundig Laborato
rium, VU, Amsterdam). Met de PIXE-
microbundel werden hiertoe lijn-scans 
van 2 mm gemaakt op coupes van de hip
pocampus en werden de resu]taten 
omgerekend naar absolute zinkgehaltes. 
Waarden van 55 en 136 ppm (droge stof) 
werden gevonden voor respectievelijk 
het achtergrond-zinkgehalte en het 
zinkgehalte van de mosvezels bij rat
ten, gevoed met een controle-dieet (50 
ppm Zn). Behandeling van de dieren met 
de complexvormer dithizon leidde tot 
50% verlaging van het zinkgehalte van 
de mosvezels. Voeden van een zink-
deficiënt dieet (<1 ppm) gedurende 28 
dagen leidde niet tot verlaging van 
het zinkgehalte van de mosvezels. Pas 
na 90 dagen op dit dieet trad een ver
laging van 30? in het mosvezel-zink
gehalte op. Deze resultaten wijzen er
op dat de gedragsafwijkingen die op
treden onder condities van zinkdefi
ciëntie, niet primair het gevolg zijn 
van een verlaagd mosvezel-zinkgehalte. 

Na éénmalige injectie wordt "Zn lang
zaam opgenomen door de hersenen van de 
rat met een maximum bij zeven dagen, 
gevolgd door een langzame afname met 
een half waardetijd van ca. drie weken. 
In de hersenen van een met zink-defi-
ciënt dieet gevoede rat blijft het 
**Zn stijgen tot dertig dagen na toe
diening. De opname en turnover van 
'*Zn in zes subcellulaire fracties 
vertonen een beeld vergelijkbaar met 
dat van de gehele hersenen, zowel bij 
de zink-deficiënte als bij de controle 
rat. Bij voortschrijdende zinkdefici
ëntie werd geen herverdeling van zink 
over de fracties [A 32] gevonden. 

Het effect van chronische toediening 
van histidine op het zinkgehalte van 
de hersenen werd onderzocht in ratten 
gevoed met een dieet, marginaal (10 
ppm) in zink. Suppletie van het dieet 
met 8% histidine leidde tot zink-de-
ficiëntie (50% daling van het plasma-
zink) . De turnover van • *Zn in zowel 
de grote als de kleine hersenen was 
vertraagd, een situatie vergelijkbaar 
met die bij ratten gevoed met een 
zink-deficiënt dieet (zie boven). De 
resultaten tonen aan dat histidine 
geen specifiek complexerende werking 
heeft op het zink in de hersenen. 

Mw. U.D. Woroniecka (HLO-stagiaire, 
Van Leeuwenhoek Instituut, Delft) is 
begonnen met een onderzoek naar de 
zink-opname in synaptosomen. De resul
taten wijzen op de rol van een zink-
complexvormer (histidine of glutathi-
on) bij de opname, die energie- en 
natrium-onafhankelijk blijkt te zijn. 
Eenmaal opgenomen in de synaptosomen 
wordt het zink endogeen gebonden [a6]. 

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

Ook in dit verslagjaar werd een aantal 
* *Cu - belastingtesten uitgevoerd jij 
patiënten met de ziekte van Wilson of 
bij wie de ziekte van Wilson wordt 
vermoed. Deze testen worden met name 
uitgevoerd in samenwerking met dr. 
T.U. Hoogenraad (afdeling Neurologie, 
Academisch Ziekenhuis, Utrecht) [A 33t 
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A 3̂ J en daarnaast op verzoek ook met 
anderen [A 35], zoals prof.dr. M. de 
Roo (dienst Nucleaire Geneeskunde, 
Academisch Ziekenhuis, Leuven). 

Bij deze testen worden in toenemende 
mate verstoringen van de koperstofwis
seling gevonden die verschillen van de 
ziekte van Wilson. Dit betreft niet 
alleen koperstapelingen (zoals bij <ie 
ziekte van Wilson), maar ook een ver
laagde koperstatus. Dit laatste werd 
o.a. gevonden in samenwerking met dr. 
C. Cornelisse (afdeling Nucleaire Ge
neeskunde, St. Ignatius Ziekenhuis, 
Breda) bij drie van de vijf onderzoch
te patiënten met alcoholcirrhose. Een 
verlaagde koperstatus werd ook gevon
den bij een patiënt van dr. J. Jaeken 
(afdeling Kindergeneeskunde, Acade
misch Ziekenhuis, Leuven, België). Dit 
patientje was ogenschijnlijk geheel 
gezond, in tegenstelling tot zijn 
zusje, dat enige jaren geleden over
leed met dezelfde verstoring van de 
koperstofwisseling. Vermoed wordt dat 
het hier een familiaire hypocerulo-
plasminaemie betreft. De relatie tus
sen koper en zink bij patiënten met de 
ziekte van Wilson werd in een tweetal 
publikaties besproken [A 36, A 37]-

Met behulp van de orale •* Zn belas-
tingtest kon bij de bovengenoemde pa
tiënten met alcoholcirrhose ook een 
verlaagde zinkstatus worden aangetoond 
hetgeen overeenkomt met gegevens uit 
de literatuur. Hetzelfde werd ook ge
vonden in een onderzoek in samenwer
king met dr. T.U. Hoogenraad (afdeling 
Neurologie, Academisch Ziekenhuis, 
Utrecht) bij patiënten met anorexia 
nervosa. Suppletie met zink lijkt op 
grond van de uitkomsten wenselijk. De 
toepassing van deze orale test bij 
patiënten na darmresectie werd in een 
publikatie gerapporteerd [A 38]. 
Dier-experimentele aspecten van de 
uitscheiding van zink in de darm wer
den behandeld in twee verslagen [a 1, 
a 5]. 

Enkele resultaten van koper- en zink-
belastingtesten en een technisch as
pect werden in publikaties beschreven 
[A 39. A lO, A ill, A 12], De toepas
sing voor bepaling van de zinkstatus 

van patiënten werd in een overzichts
artikel [A I3] samengevat; zie ook [A 
11]. 

Het onderzoek naar de gevolgen van 
brandwonden voor de zinkhuishouding, 
uitgevoerd in samenwerking met prof. 
dr. C.J. de Groot en mw. drs. K.E.C, 
de Haan (afdeling Kindergeneeskunde, 
Zuiderziekenhuis. Rotterdam) werd 
vastgelegd in twee tussentijdse rap
porten [A 86, A 87]. Op basis hiervan 
werd een verlenging van de subsidie 
door de Nederlandse Brandwonden Stich
ting toegekend. Behalve verliezen van 
zink via de urine, werd geconcludeerd 
dat een herdistributie van zink direct 
na het ongeval moet hebben plaatsge
vonden: het aan albumine gebonden zink 
werd sterk verlaagd, zodat in ernstige 
gevallen slechts zink, gebonden aan 
het ax-nacroglobuline, in het plasma 
overbleef. Naar verwachting wordt dit 
zink in de lever opgeslagen als gevolg 
van de stress. De voorlopige conclusie 
is, dat ondanks het lage plasma-zink, 
het geen zin heeft direct na het onge
val extra zink toe te dienen. Dit zou 
echter wel het geval kunnen zijn in 
een latere, nl. de anabole fase, wan
neer extra zink nodig is voor herstel 
van weefsels. 

Het onderzoek naar een screeningsme-
thode voor marginale zinkdeficiëntie, 
mede onder supervisie van prof. dr. 
H.H. van Gelderen (Kinderkliniek, Aca
demisch Ziekenhuis Leiden) en gefinan
cierd door het Preventie Fonds, werd 
voortgezet [A 15, A 16, A Ï7]. Haar-
analyse bleek als screeningsmethode 
voor zinktekort ongeschikt [A 18]. Wel 
werd een inverse relatie gevonden tus
sen het haarz-'nk en het calciumgehalte 
van het leidingwater. Als meest waar
schijnlijke oorzaak voor deze relatie 
werd een interactie tijdens de absorp
tie uit de darm aangegeven. Een compe
titie tussen calcium en zink voor bin-
dingsplaatsen in het haar, bij voor
beeld tijdens douchen, is op grond van 
de experimenten niet waarschijnlijk [A 

Een onderzoek naar de kinetiek van de 
opname van "Zn door erythrocyten in 
vitro werd afgerond. Op basis van 
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dierexperimenten is de verwachting dat 
hierop een in-vitro test gebaseerd kan 
worden voor het onderkennen van zink-
deficiëntie bij patiënten. De verde
ling van het opgenomen ' * Zn over de 
cel-inhoud werd nagegaan door student 
G. Waslander (faculteit der Scheikun
dige Technologie, TU Delft). 

Op grond van bepalingen van zink in 
haar, urine en serum werd zink-defici-
ëntie aangetoond in enkele groepen 
pediatrische patiënten [A 50, A 51, 
A 52, A 533» De uitkomsten van koper
en zinkbepaling en van klinisch-che-
misch onderzoek van liquor cerebro-
spinalis en uitgebreide patiëntenge
gevens van kinderen met leukemie wer
den geordend door drs. L. van Zuylen 
(afdeling Kindergeneeskunde, Acade
misch Ziekenhuis, Leiden). 

Een technisch aspect van het onderzoek 
naar de subcellulaire verdeling van 
metalen in de lever werd in een publi-
katie vervat [A 5*0 • 

- Interactie Pt en spoorelementen 

De tot nu verkregen resultaten van het 
onderzoek, in samenwerking met dr. 
J.G. McVie (Nederlands Kanker Insti

tuut. Amsterdam), naar de beschermende 
werking van seleniet tegen nierschade 
door het Pt-bevattende antitumormiddel 
cisplatin werden samengevat in een 
poster [A 55, A 56]. Het onderzoek 
werd voortgezet met steun van het 
Koningin Wilhelmina Fonds. Bij het on
derzoek bleek dat bij muizen en ratten 
de door cisplatin veroorzaakte nier
schade met behulp van seleniet kon 
worden voorkomen. Het effect van cis
platin op de nierfunctie, en de in
vloed van seleniet hierop, werden ge
karakteriseerd met behulp van dosis-
werkingscurven. De distributie van 
1*ïT*t over de cytosolaire eiwitten 
van lever en nier van met ' * • rt-
gelabelled cisplatin behandelde muizen 
werd bestudeerd. Er werden geen signi
ficante verschillen gevonden in de 
verdeling van de 1,ïBPt bij dieren met 
en zonder nefrotoxiciteit. Gelijktij
dig behandelen met seleniet veranderde 
dit beeld kwalitatief niet. 

Er werd een begin gemaakt met het ont
wikkelen van ean HPLC-methode om de 
cisplatin van haar metabolieten te 
scheiden. Een modelsysteem werd ont
wikkeld om het antitumor-effect van 
cisplatin, en de invloed van seleniet 
daarop, in vivo te bestuderen. Met be
hulp van totale lichaamsautoradiogra-
fie werd de verdeling van met T*Se ge-
labelled seleniet, toegediend zonder 
of met cisplatin aan muizen, nagegaan. 
Verhoogde accumulatie van het 7*Se in 
met name de nier kon, indien toege
diend te zamen met cisplatin, zicht
baar gemaakt worden. Het effect van 
het cisplatin-analogon carboplatin op 
de spoorelementen in weefsels van rat
ten en honden werd gerapporteerd in 
een publikatie [A 57]. 

A2.2. Radiochemische technieken 

- Assistentie gasten en samenwerking 
o.a. bij DNAA en autoradiografie 

In samenwerking met ziekenhuizen werd 
de orale zinkbelastingtest bij een 
aantal patiënten uitgevoerd. Enkele 
malen werd hiervoor het stabiele, ver
rijkte "Zn in plaats van het radio
actieve •' Zn gebruikt. Met beide nu-
cliden bleek meting van de specifieke 
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activiteit van het in het bloed ver
schijnende zink uitvoerbaar te zijn en 
inforaatie over de zinkstatus van de 
patiënt op te leveren. [A 40. A 43]. 

In toenemende «ate wordt op DNAA een 
beroep gedaan voor bepaling van spoor-
elementen, «et name koper en zink, in 
humane biopten (ca. 0,001 g droog ge
wicht; zie ook A2.1. stofwisseling van 
koper en zink in vitro). In verband 
•et de invoering van een ander type 
biopsienaald werd in saaenwerking «et 
drs. H.R. van Buuren (afdeling Interne 
Geneeskunde, Academisch Ziekenhu i s, 
Rotterdam) «et modelproeven nagegaan 
hoeveel contaminatie door deze naalden 
afgegeven wordt. Dit bleek voor koper, 
zink en ijzer binnen aanvaardbare 
grenzen te vallen. 

In het verslagjaar werd de totale 
lichaamsautoradiografie bij enkele, 
onderling zeer verschillende, onder
zoekingen toegepast. In samenwerking 
•et drs. G. Los (Nederlands Kanker 
Instituut, Amsterdam) werd een begin 
gemaakt met het bestuderen van de 
penetratie van ' * * Pt in tumoren in de 
buikholte van de rat na intraperito
neal e en intraveneuze toediening van 
>•* Pt-gelabelled cisplatin. Door de 
heer H.C.M. Seegers (afdeling Zoölogie 
II, KU Nijmegen) werd de verdeling van 
het kortlevende * *Na in vissen zicht
baar gemaakt. 

- Diversen 

Voor het bepalen van het 'vrije', al-
bumine-gebonden koper in serum, o.a. 
in verband met de diagnose van de 
ziekte vr.n Wilson, werd een methode 
ontwikkeld. Daarnaast werd een methode 
uitgewerkt om, met behulp van "Zn en 
ultrafiltratie, het voorkomen van 
laag-moleculaire zink-binders in plas
ma te bepalen. 

Met een eerder ontwikkeld speciaal 
proefdierdieet [A 58, A 59] werd in 
het verslagjaar veel ervaring opgedaan 
met het koper- en zink-deficiënt maken 
van proefdieren [A 60, A 6l]. Koper-
deficiënte dieren werden o.a., in 
samenwerking met prof. dr. W.A. den 
Hartog Jager (afdeling Experimentele 

Neurologie. ANC, Amsterdam), gebruikt 
als model voor amyotrofische lateraal 
sclerose. 

A3. RADIO-ISOTOOPTOEPASSINGEN 

ir. R.D. Abelion (vanaf l-12-'86) 
prof.dr.ir. J.J.M, de Goeij 

(vanaf l-6-'86) 
ir. S.H.F.M. van HOvell tot 

Westerflier 
dipl.ing. Z. Kolar 
W. Martens 
dr.dipl.ing. J. Thyn (tot 1-4-'86) 
prof.dr. C.K.A. Vandecasteele 

(tot l-6-*86) 
drs. J.A. van der Velden 

(vanaf 15-ll-'86) 
aw. T.G. Verburg 
mw. C. Zegers 

De werkzaamheden van deze groep zijn 
gericht op de studie van stoftrans-
portverschijnselen met behulp van 
radioactieve tracers. Daarnaast worden 
radioisotopen ook als 'gesloten' stra
lingsbronnen gebruikt voor metingen 
die informatie moeten leveren over de 
samenstelling van stromende meer-com-
ponentenmengsels. Het uitgevoerde on
derzoek heeft vooral betrekking op 
systemen in dynamisch evenwicht, met 
name: 1, proces-technologische syste
men waar stroming en/of menging aan de 
orde zijn, 2. vaste stof/vloeistof-
systemen waar ionentransport aan het 
grensvlak vaste stof/oplossing plaats
vindt en 3- vis/watersystemen waar 
ionentransport als resultaat van de 
stofwisseling aanwezig is. 

Voor de evaluatie van de middels 
radioactieve tracers verkregen meet
resultaten wordt gebruik gemaakt van 
de tracerkinetiek, die systeem-onaf
hankelijk is en derhalve een bindend 
element vormt voor deze drie ogen
schijnlijk uiteenlopende onderzoeks
gebieden. 

Tevens werd aandacht besteed aan de 
ontwikkeling en bereiding van de voor 
het onderzoek benodigde radioactieve 
tracers. 

Een deel van het onderzoek werd in 
samenwerking met de deelnemende in
stellingen uitgevoerd. 
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A3.1. Proces-technologisch onderzoek 

Conform het Werkprogramma 1986 werd in 
het verslagjaar het proces-technolo
gisch onderzoek verder uitgebouwd. Het 
aantal onderzoeksprojecten en samen
werkingsverbanden op dit gebied nam 
toe. Er werd ook een bijdrage geleverd 
aan de activiteiten van de IAEA, ge
richt op de verspreiding van kennis 
omtrent de mogelijkheden van de nucle
aire technieken voor industrieel on
derzoek [A 62], 

- Verblijftijdsspreiding 

Het onderzoek naar de gasdynamica in 
wervelbeddrukvuurhaarden, dat in sa
menwerking met de vakgroep Energie
voorziening van de faculteit der Werk
tuigbouwkunde van de Tti Delft wordt 
uitgevoerd, is voortgezet. De in de 
vorige verslagjp.ren met behulp van in 
de HOR geproduceerd *l Ar als tracer 
voor fluïdisatiegassen uitgevoerde 
metingen, zijn verder verwerkt [A 63, 
A 64]. De aan een nieuwe vuurhaard in 
december 1985 begonnen metingen zijn 
in de loop van dit verslagjaar vol
tooid. H. Leentjes, student bij de 
voornoemde vakgroep, heeft binnen het 
kader van zijn afstudeeropdracht de 
resultaten van deze metingen gebruikt 
om inzicht te verkrijgen in de in het 
fluïde bed en vrijboord vigerende gas-
transportparameters [a 7]. 

Er werd een begin gemaakt met een in 
samenwerking met dr.ir. M.M.C.G. War
moeskerken van de vakgroep Trarsport-
verschijnselen van de facultei: der 
Technische Natuurkunde van de TU Delft 
uit te voeren onderzoek naar het gas-
transport in een geroerd vat, waarin 
gas gedispergeerd wordt. 

- Menging en beweging 

Het eerste deel van het onderzoek naar 
de vaste-stofmenging in een Nauta-
menger is in december 1986 afgesloten. 
Het betreft hier een onderzoek dat 
verricht werd in samenwerking met ir. 
W.J.B, van Oen Bergh van de vakgroep 
Apparatenbouw Procesindustrie, Koude-
techniek en Klimaatregeling van de 
faculteit der Werktuigbouwkunde van de 

TU Delft, alsook met prof.ir. O.H. 
Boygra en dr. S. Dijkstra van de vak
groep Werktuigbouwkundige Meet- en 
Regeltechniek en Cybernetische Ergono
mie van dezelfde faculteit. De metin
gen werden mede door C.F. van Mill van 
de voornoemde faculteit in de bij het 
IRI opgestelde Nauta-menger uitgevoerd 
(figuur A-3). 

fig. A-3 

Nawta-mQ.ngeA mut zxtzhm dztzctofi. 

Zand werd hierbij als het te mengen 
materiaal gebruikt en met 1 *' J gemerk
te zandkorrels als radioactieve tra
cer. Na het in de menger brengen van 
deze tracer werd de concentratie ervan 
als functie van de tijd in opeenvol
gende experimenten op verschillende 
plaatsen in de menger gemeten. Voor de 
verwerking en evaluatie van de meetre
sultaten werd een computerprogramma 
geschreven. Het onderzoek en de voor
lopige uitkomsten ervan zijn beschre
ven in het afstudeerverslag van C.F. 
van Mill [a 8]. Het bleek goed moge
lijk om met de radioactieve tracer 
voor zand tracer-impulsresponsies te 
bepalen die gebruikt kunnen worden om 
een model op te stellen van het stro-
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mings- en menggedrag van de onderzoch
te menger. Als onderdeel van dit on
derzoekproject werd een procedure ont
wikkeld voor het merken van zandkor
rels met kortlevend I I ,I {halfwaarde-
tijd = 25 min), geproduceerd in de 
reactor. 

Ook in dit verslagjaar werd medewer
king verleend aan het promotieonder
zoek van ir. L. van den Brekel van de 
vakgroep Apparatenbouw Procesindus
trie, Koudetechniek en Klimaatregeling 
van de faculteit der Werktuigbouwkunde 
van de TU Delft. Dit onderzoek heeft 
betrekking op de huishoudwasmachine en 
met name op het stoftransport, roet in
begrip van de wasgoedbeweging in de 
trommel tijdens het wasproces. Het is 
mogelijk gebleken om met behulp van 
een gamma-camera de beweging van één 
of twee textielstukken na merking met 
een radioactieve puntbron te volgen 
als functie van tijd. De metingen zelf 
werden bij de afdeling Nucleaire Ge
neeskunde van het Reinier de Graaf 
Ziekenhuis in Delft uitgevoerd door 
A.P. Balt, student van de faculteit 
der Scheikundige Technologie van de TU 
Delft [a 9, A 65]. 

- Samenstelling van stromende mengsels 

In het verslagjaar werd een toename 
waargenomen in de belangstelling voor 
meettechnieken gebaseerd op het ge
bruik van radioisotopen als 'ingekap
selde' stralingsbronnen voor de bepa
ling van de samenstelling van stromen
de tweefasen-mengsels. Ten behoeve van 
een onderzoek naar gas/vloeistofschei
ding, dat door ir. R.A. Swanborn bij 
de vakgroep Apparatenbouw Procesindus
trie, Koudetechniek en Klimaatregeling 
van de faculteit der Werktuigbouwkunde 
van de TU Delft wordt uitgevoerd, werd 
een meetmethode ontwikkeld voor de 
bepaling van water(druppels) in water/ 
luchtmengsels stromend in een pijp met 
een diameter van 0,4 m. Hiervoor werd 
als meetprincipe de absorptie van T-
straling toegepast. 

Op hetzelfde principe is ook een ander 
meetsysteem gebaseerd, ontworpen ten 
behoeve van een plaats-afhankelijke 
bepaling van de luchtfractie in stro

mende water/luchtbellenmengsels. Het 
betreft hier een door ir. C. Kapteijn 
van de vakgroep Warmte- en Stromings
leer van de faculteit der Werktuig
bouwkunde van de TU Twente aldaar uit 
te voeren onderzoek. 

Voorts werden er over de mogelijkheden 
van nucleaire technieken voor de bepa
ling van samenstelling en dichtheid 
van materiaalstromen adviezen gegeven 
aan de vakgroep Stromingsleer van de 
faculteit der Werktuigbouwkunde van de 
TU Delft en aan de firma Cabot B.V. in 
de Botlek. 

A3.2. Onderzoek aan vaste stof/oplos
sing grensvlakken 

Het onderzoek naar de kinetiek van het 
stoftransport aan het vaste-stof/-
vloeistof-grensvlak in systemen be
staande uit een anorganisch materiaal 
in dynamisch evenwicht met de verza
digde oplossing neemt een belangrijke 
plaats in in het werkprogramma van de 
onderzoekgroep. Dit mede omdat een 
dergelijk onderzoek zonder radioac
tieve tracers niet uitvoerbaar is. In 
het verslagjaar werd aandacht besteed 
aan een verdere invoering van tracer-
kinetische interpretatiewijzen en met 
name van de compartimentenanalyse in 
dit onderzoeksveld [A 66]. 

- Transport van cadmium in systemen 
cadmiumsulfide/oplossing 

Dit onderzoek, waaraan ook prof, dr. 
H.N. Stein van de vakgroep Elektroche
mie van de faculteit der Scheikundige 
Technologie van de TU Eindhoven deel
neemt, werd voortgezet. De eerder 
verkregen resultaten aangaande de op
losbaarheid van CdS-deeltjes bij pH 1-
14 zijn te zamen met de bijbehorende 
theoretische berekeningen in een in
middels voor publikatie ingediend ar
tikel vervat [A 67]. Een opmerkelijk 
resultaat is dat de oplosbaarheid van 
CdS in water aanmerkelijk lager blijkt 
te zijn dan tot nu toe algemeen werd 
aangenomen. 

Een goede vooruitgang werd geboekt met 
het verzamelen van gegevens betreffen
de het cadmiumtransport aan het grens-
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vlak van cadmiumsulpide en waterige 
oplossing bij pH 2. .iadiotracermetin-
gen gecombineerd met compart imen ten -
analyse tonen aan dat er in vigerende 
evenwichtssystemen ten minste vier 
compartimenten oftewel vier cadmium 
species aan de orde zijn. Eèn van deze 
vier is het in de oplossing aanwezige 
cadmium; de drie andere compartimenten 
zijn op de één of andere wijze gerela
teerd aan het grensvlak [A 68]. 

R. Jeijsman, HLO-student van het Van 
Leeuwenhoek Instituut te Delft, heeft 
in het kader van zijn stage- en afstu
deeropdracht een op een gaschromato-
graaf gebaseerd meetsysteem gebouwd 
voor het continu bepalen van kleine 
hoeveelheden van waterstof. Met dit 
systeem kunnen de opbrengsten van het 
onder invloed van licht door de CdS-
suspensie te vormen waterstof worden 
bepaald. 

- Uitwisseling van kationen in syste
men aardalkalifluoriden/oplossing 

Werkzaamheden op dit gebied waren be
perkt tot de uitwerking van de in de 
vorige verslagjaren verkregen gege
vens, betrekking hebbende op de kris-
tallisatie en transformatie van twee 
modificaties van BaF2 [A 69, A 70]. 

- Diffusie vanuit poreuze materialen 

Dit deel van het onderzoekprogramma, 
dat duidelijk onderwijs-gebonden was, 
werd uitgevoerd door G.B. van der 
Graaf en F. den Hartog, onder toezicht 
van prof. J.M. Smith, M.Sc, en met 
medebegeleiding door ir. P. Bartels, 
beiden van de vakgroep Transportver
schijnselen van de faculteit der Tech
nische Natuurkunde van de TU Delft. 
Het onderzoek resulteerde in twee 
snelle radiotracermethoden voor de be
paling van diffusiecoëfficiënten van 
ionen in waterige oplossingen. Een 
methode is gebaseerd op het volgen van 
diffusie vanuit een poreuze bol, ter
wijl de andere op de diffusie vanuit 
een capillair berust. Beide methoden 
werden gebruikt om diffusiecoëffi
ciënten van ionen zoals I en I, ïn 
water en in polyacrylamide-oplossingen 
te bepalen [a 10, a 11]. 

A3-3* Spaciale projecten 

- Transport van natrium en magnesium 

Zoals in het vorige jaarverslag reeds 
aangekondigd was werd het onderzoek 
naar ionentransport bij zoetwatervis-
sen verlegd van calcium naar natrium 
en later naar magnesium. Dit onderzoek 
wordt uitgevoerd op initiatief van en 
in nauwe samenwerking met prof. dr. 
S.E. Wendelaar Bonga en dr. G. Flik 
van de afdeling Dierfysiologie van de 
faculteit der Wiskunde en Natuurweten
schappen van de KU Nijmegen. Er zijn 
twee publikaties verschenen over de 
invloed van calciumconcentraties in 
water en het hormoon proTactine op de 
calciumfluxen in vissen [A 71, A 72]. 

Het in 1985 begonnen onderzoek naar 
Na -transport bij de hondsvis werd 
voortgezet. Met behulp van kortlevend, 
in de HOR geproduceerd * *Na (half-
waardetijd = 15 uur) werden door J.A. 
van der Velden en H.C.M. Seegers, stu
denten aan de KU Nijmegen, in het IRI 
metingen van natriumfluxen van water 
naar vis en vice versa uitgevoerd [A 
73» a 12]. Daarnaast werden in het 
kader van onderzoek naar magnesium-
transport bij vissen neutronenactive-
rings-analytische bepalingen van een 
aantal elementen (Na, K, Mg, Ca en Cl) 
in de hondsvis en Tilapia uitgevoerd. 

Het magnesiumonderzoek bestaat uit 
twee hoofdonderdelen, te weten 1. ont
wikkeling +van een produktiemethode 
voor * * Mg* en 2. onderzoek naar mag
nesiums tof wisseling bij vissen. De 
bereiding van kortlevend *'Mg (half-
waardetijd =21,1 uur) berust op twee 
opeenvolgende kernreacties waarvan de 
eerste met thermische neutronen wordt 
geinduceerd: 
•Li(n,t)*He en * «Mg(t,p)*«Mg. 
R. Vollinga, HLO-stagiair van het Van 
Leeuwenhoek Instituut te Delft, heeft 
als stageopdracht aan de ontwikkeling 
van de ^Mg-produktiemethode een be
langrijke bijdrage geleverd. 

- Advisering over radio-isotooptech
nieken, hun ontwikkeling en toepas
sing t.b.v. samenwerking en dienst
verlening 
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De gegevens over de mangaanverdeling 
in calcietkristallen, die met behulp 
van micro-autoradiografie van s*Mn-
houdende calcietkristallen zijn ver
kregen, werden door drs. W.M.M. Heinen 
van het Instituut voor Aardwetenschap
pen van de RU Utrecht verwerkt in zijn 
proefschrift [A 87]-

Voor de vakgroep Veterinaire Farmaco
logie van de faculteit der Diergenees
kunde van de RU Utrecht werd aan de 
hand van literatuurgegevens een metho
de ontwikkeld voor de bereiding van 
1 lsSn-tributyltinchloride; later bleek 
echter door een verandering in het 
werkprogramma van deze vakgroep geen 
behoefte meer aan deze tracer te zijn. 

Er werd medewerking verleend aan een 
tracer-kinetische evaluatie van de me
tingen van *' Zn-gehaltes in patiënten 
aan wie 'sZn toegediend was [A 46]. 
Dit onderzoek maakt deel uit van het 
programma van de onderzoekgroep Nucle
aire Biomedische Studies. 

Op verzoek van de Stralingsbescher-
mingsdienst van het IRI werd na het 
Tsjernobyl-ongeval via een radiochemi
sche scheiding radioactief strontium 

en cesium geïsoleerd uit atmosferische 
stof. Radioactief strontium bleek 
voornamelijk als *'Sr voor te komen. 

Aan de firma Wetherford Oil Tool 
Nederland B.V. te Beverwijk werden 
ingekapselde ,sZn-bronnen - geprodu
ceerd in de HOR - geleverd. Deze bron
nen worden gebruikt bij boringen voor 
olie en gas, en vervangen "Co-bron
nen. 

Ten behoeve van het afstudeerwerk van 
student T.J. Brok en promovendus drs. 
R.E.F. Einerhand (beide van de facul
teit der Scheikundige Technologie, TU 
Eindhoven) werden diverse radioactieve 
bronnen in de HOR geproduceerd. Het 
betrof hier o.a. •sZn-houdende pasta's 
voor elektrodevullingen alsmede 5lCr-, 
s' Fe-, •* Zn- en x *sCd-bronnen voor de 
bestudering van metaalscheidingspro-
cessen [a 13]. 

Door prof.dr.ir. J.J.M, de Goeij werd 
geparticipeerd in de produktie van 
kortlevende radionucliden met het cy
clotron van de TU Eindhoven, ten be
hoeve van medisch-diagnostische toe
passingen [a l4, A 7^. A 75, A 76, 
A 77]. 
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B. STRALINGSCHEWE 

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

(0,5) 

dr. O.A. Anisimov 
{van 22-9 tot 25-ll-'86) 

dr. W.R.S. Appleton (vanaf 1-3-'86) 
dr. R. Cooper (van 19-4 tot 22-7-'86) 
mw. dr. J. Eden 
CR. van Ewijk 
dr. M.P. de Haas 
M.L. Hom 
mw. L.E.W. Horsman-van den Dool (0,4) 
H.C. de Leng 
dr.ir. L.H. Luthjens 
dr. F. Nabben (tot l-7~'86) 
P.J.A. Rijkers (0,6) 
dr. K.J. Smit (vanaf 10-3-'86) 
M.J.W. Vermeulen 
dr. J.M. Warman 

Het onderzoek naar de mogelijkheden om 
met de Van de Graaff versneller korte, 
intense elektronenpulsen te produceren 
door middel van laser-gestimuleerde 
foto-elektron-emissie, is voortgezet. 
Voor een beschrijving van dit onder
zoek, zie hoofdstuk Bedrijfsgroepen, 
G2. Van de Graaff Elektronenversnel
ler. In de zomer werd door twee leden 
van de vakgroep een studiereis gemaakt 
naar verschillende laboratoria in de 
Verenigde Staten in het kader van dit 
onderzoek. Deze reis werd gecombineerd 
met deelname aan de Gordon Conferentie 
(Radiation Chemistry) in Wolfeboro, 
New Hampshire. De ervaringen zijn in 
twee reisverslagen vastgelegd. 

Prof.dr. A. Hummel heeft in de ver
slagperiode, op uitnodiging van de 
Universitè de Paris-Sud, een maand 
doorgebracht aan het Laboratoire de 
Physico-chimie des Rayonnements, waar 
hij een aantal voordrachten heeft 
gehouden over het thema 'Early pro
cesses in radiation chemistry'. 

Gedurende het verslagjaar werden de 
volgende buitenlandse bezoekers ont
vangen : 
- Dr. R. Cooper, Physical Chemistry 
Department, University of Melbourne, 
Australië; 

- Prof. N.S. Hush, Theoretical Chem
istry Dept., University of Sydney, 
Australië (Long-Range Photoinduced 
Electron Transfer through Rigid Non-
conjugated Bridges: Theory and Ex
periment) ; 

- Prof. B. Shizgal, Chemistry Dept., 
University of British Columbia, 
Canada (Thermalisation of Electrons 
and Positrons in Rare Gases); 

-Dr. K. Zachariasse, Max Planck In-
stitut, Göttingen, BRD; 

- Dr. O.A. Anisimov, Institute for 
Combustion and Chemical Kinetics, 
Novosibirsk, USSR (The Use of 
Optically Detected Electron Spin 
Resonance (ODESR) Techniques in the 
Study of Ionic Intermediates in 
Irradiated Non-polar Fluids); 

- Dr. N.V. Klassen, Physics Division, 
National Research Council Ottawa, 
Canada (Optical Absorption of the 
Radical Anion of Carbon Tetra
chloride) ; 

-Dr. B. Tilquin, Fac. des Sciences, 
Universitè Catholique de Louvain, 
België; 

-Dr. B. Vojnovic, Gray Laboratory, 
Mount Vernon Hospital, Northwood, 
UK. 

BI. EXCITATIE EN IONISATIE 

a. Elektronengaten 

In het vorige jaarverslag is melding 
gemaakt van een controverse over de 
aard van het snelle positieve lading-
transport in sommige vloeibare kool
waterstoffen, met name cyclohexaan en 
de decalines. De argumenten van de 
groep van Trifunac (Argonne Nat. Lab.) 
dat het radicale kation niet, zoals 
eerder door ons gesuggereerd, verant
woordelijk is voor het snelle trans
port, zijn aangevochten door de groep 
van Anisimov (Novosibirsk) met nieuwe 
ODESR (Optically Detected Electron 
Spin Resonance) resultaten. Daaruit 
blijkt dat de metingen van de Amerika
nen hoogstwaarschijnlijk kunnen worden 
verklaard door rekening te houden met 
de door straling geproduceerde veront
reinigingen. Om opheldering van dit 
probleem te krijgen hebben wij, samen 
met dr. Anisimov, opnieuw microgolf-
metingen aan gaten verricht, na een 

38 



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

fig. 6-J 
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E^ect van de opgebouwde dotii op de. IzvzmduuA van het gat in cyclohexaan. 
HoofidfiiguuA: SemilogoAitmiAche weAgavenvan de veAandeAing in de tijd van de 
micAogol^gelexding in cijelohexaan waaAin 1 * TO'2 M C02 *,J opgelost ten gevolge. 
van een konte be^tAatingiputi met een dü4^J van 3.3 Gy. Pc 4-tgnaCen zijn 
gzeoKAigeexd voon. de bijdragen ten gevolge van vnije moleculaiAe ionen en de. 
geminate. ve.n.valkinetiek. 
Inzet: t?e vzAval&neZheden die veAkAegzn zijn ait:, de hellingen van de bignalm 
uit de hoofidfiiguuA zijn uitgezet tegen de. totaal gejibwibeen.de do*is. Het 
lineaine venband tu&&en de. ve.nv al* nelheid en de totaal ge.abi>onbeeAde. dot-U 
toont aan dat de pn.odu.kten die dooA de btAaling wonden gevonmd, neagene.n met 
het gat. 

periode van acht jaar. Deze metingen 
hebben duidelijk de bijzonder grote 
gevoeligheid van de levensduur van ga
ten voor andere koolwaterstofveront
reinigingen bevestigd. Toevoeging van 
10-* mole per liter (ca 10 ppra) cyclo-
hexeen in cyclohexaan bij voorbeeld 
resulteert in een levensduurverkorting 
tot minder dan 50 ns. Omdat cyclo-
hexeen een belangrijk produkt is bij 
cyclohexaanradiolyse (G * 3(100eV)-1 ), 
kan een grote gevoeligheid voor de op
gebouwde dosis worden verwacht. 

De sterke invloed van de dosis is te 
zien in figuur B-l. Het lineaire ver
band tussen de vervalsnelheid en de 

dosis, weergegeven in de inzet van 
figuur B-l, komt overeen met de ver
wachtingen, gebaseerd op de radiolyti-
sche opbrengst van cyclohexeen en de 
gemeten reactie-snelheidsconstante van 
3,0x10'lM-1s-1, Een vergelijkbare ver
mindering van de levensduur van gaten 
met toenemende dosis is ook in trans-
decaline gevon-den. Door dr. Anisimov 
was al gevonden dat het produkt van 
decalineradiolyse, 9.10-octaline, een 
'gatenvanger' was. Een artikel hier
over wordt ingediend voor publikatie. 

In transdecaline zijn reactiesnel-
heidsconstanten bepaald voor gaten met 
diverse opgeloste stoffen, in aanvul-
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ling op al eerdere, nooit gepubliceer
de resultaten voor ammoniak, benzeen 
en cyclopropaan. In tegenstelling tot 
cyclohexaan, waar de k's van alle tot 
dusver bestudeerde reacties waarden 
hebben tussen lxlO11 en 3*101X M-'s-1, 
is er in trans-decaline een grote 
spreiding in reactiesnelheidsconstan-
ten. 

Bij voorbeeld de waarden voor mesi-
tyleen, tolueen, hepteen en benzeen 
zijn respectievelijk 3X10I *. 2,1x10'l, 
5,5*10* • en 5*10* M-'s-1. In overeen
stemming met de bijna gelijke beweeg-
lijkheden van gaten in cyclohexaan en 
transdecaline (ca. 1,0x10-* cm'V-'s-1) 
wordt in beide vloeistoffen een maxi
male - door diffusie bepaalde - snel-
heidsconstante van bijna 3*10'* M-'s-1 

gevonden. Dit komt overeen met een 
reactiestraal van 16 A. Geen recht
streekse relatie met de ionisatie-
potentiaal van de gatenvanger is ge
vonden. Zelfs stoffen met ionisatie-
potentialen groter dan die van het de-
caline (bij voorbeeld butenen) kunnen 
snel reageren. Het is duidelijk dat 
elektron-overdracht niet de enige 
mogelijkheid is voor reactie. Proton
en H,-overdrachtreacties, eerst gesug
gereerd door Ausloos een aantal jaren 
geleden, moeten ook een rol spelen. 
Dit wordt verder onderzocht door che
mische produkten van Co-T-bestraalde 
buteen-oplossingen in cyclohexaan en 
decaline te analyseren. 

b. Aangeslagen toestanden en 
elektronengaten 

In het vorige jaarverslag is melding 
gemaakt van de bestudering van de rol 
van elektronengaten en exces-elektro
nen bij de vorming van de fluoresce
rende aangeslagen oplosmiddelmoleculen 
in cis- en transdecaline. Door middel 
van pulsradiolysemetingen wordt hier
bij de verlaging van de opbrengst aan 
fluorescentie gemeten ten gevolge van 
de aanwezigheid van opgeloste stoffen 
die met de exces-elektronen en elek
tronengaten reageren. Voor zover we te 
doen hebben met aangeslagen toestanden 
die gevormd worden bij neutralisatie 
(recombinatie) van geminate elektronen 
en gaten (elektronen en gaten die niet 

uit eikaars Coulomb-veld ontsnappen), 
wordt de verlaging van de opbrengst 
van de fluorescentie bepaald door de 
reactie met de gaten of elektronen. De 
scavenging van deze geladen deeltjes 
wordt bepaald door k/(D +D_), waarin k 
de (homogene) specifieke reactiesnel
heid en D en D_ de diffusiecoëffi
ciënten van de geladen deeltjes. (Voor 
door diffusie bepaalde reacties zal k 
gegeven worden door k=4nRD, waarin R 
de reactiestraal en D de som van de 
diffusiecoëffiënten van de reagerende 
deeltjes). Door de beweeglijkheid van 
de gaten en elektronen afzonderlijk te 
meten door middel van microgolfgeleid-
baarheidsmetingen (en daarmee de dif
fusiecoëffiënten) en tevens de speci
fieke reactiesnelheden voor de reac
ties met scavengers, kan k/(D++ D_) 
worden bepaald. Voor CH,Br kan ook de 
absolute opbrengst van de elektronen-
scavenging als een functie van de con
centratie experimenteel bepaald wor
den. Met de waarde van k/{D + D ) kan 
de opbrengst van scavenging worden be
rekend voor andere scavengers. Deze 
opbrengst kan nu worden vergeleken met 
de verlaging van de opbrengst aan aan
geslagen toestanden. 

Gebleken is dat voor de elektronen-
scavenger C02 over een groot concen
tratiegebied de verlaging van de fluo
rescentie-opbrengst proportioneel met 
de elektronenscavenging-opbrengst is, 
met een verhouding fluorescentieverla-
ging/elektronscavenging 0,85 voor zo
wel cis- als transdecaline. Dit lijkt 
te duiden op een vorming van (singlet) 
fluorescerende toestanden uit recombi
natie van het 'parent'-ion met het 
exces-elektron, met een efficiency 
0,85. 

De waarde van 0,85 lijkt alleszins re
delijk voor een enkel (geminaat) paar 
van een ion (gat) en een elektron, 
aangezien in dit geval de spin-corre-
latie verwacht mag worden grotendeels 
behouden te blijven. Deze waarde is 
echter hoog als men in aanmerking 
neemt dat verwacht mag worden dat een 
belangrijk deel van de ionisatie in 
het spoor van een hoog-energetisch 
elektron plaatsvindt in groepen van 
enkele tot vele ionen in eikaars on-
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middellijke nabijheid. Recombinatie in 
dergelijke groepen wordt verwacht vor
ming van tripletten tot gevolg te heb
ben. Theoretische beschouwingen hebben 
geleid tot een schatting van een op
brengst van ca. 50% singlets voor het 
spoor van een hoog-energetisch elek
tron in een vloeibare verzadigde kool
waterstof. 

De resultaten verkregen met gaten-
scavengers zijn eveneens opmerkelijk. 
In cisdecaline met NH3 is de verlaging 
van de fluorescentie goed te verklaren 
door gatenscavenging; de scavenging 
van gaten is hier veel minder effi
ciënt dan de elektronscavenging wegens 
het feit dat de diffusiecoëfficiënt 
van het gat (D ) ca. 10 * kleiner is 
dan die van het elektron (D_). In 
transdecaline bij kamertemperatuur, 
waar D * D , is het effect van NH3 
(gatenscavenging) en C02 (elektronen) 
op de fluorescentie ongeveer even 
groot; bij lagere temperatuur (-25 °C) 
is het effect van NH3 sterker dan dat 
van C02. Dit is geheel in overeenstem
ming met de verwachting op grond van 
eerdere metingen van de beweeglijkheid 
van gaten en elektronen: bij lagere 
temperatuur neemt D_ af, terwijl D 
ongeveer gelijk blijft. 

Uit deze resultaten blijkt evident dat 
het positieve 'deeltje' met grote be
weeglijkheid, zoals door ons gemeten 
door middel van geleidbaarheidsmetin-
gen, 'precurser' is van de fluoresce
rende toestanden, en dus het 'parent' 
positieve ion moet zijn. Blijft echter 
het probleem van de opmerkelijk grote 
waarde van 0,85 voor de efficiency van 
vorming van de aangeslagen toestand 
uit gaten en elektronen, zoals gevon
den uit de elektronenscavenging. Be
schouwing van de resultaten van NH, in 
transdecaline bij kamertemperatuur 
lijken zelfs een waarde groter dan 1 
te geven voor de efficiency, hetgeen 
uiteraard onmogelijk is. Is het moge
lijk dat we hier te doen hebben met 
quenching van - hogere - precurser-ex-
cited state met zeer grote efficiency? 
Over dit werk is op de Gordon Confe
rentie een poster gepresenteerd; een 
artikel hierover is in voorbereiding. 

c. Computersimulatie 

Het onderzoek aan de computersimulatie 
van de diffusie en reactie van groepen 
van paren van tegengesteld geladen 
ionen in apolaire vloeistoffen, in 
samenwerking met dr. Bartczak in Lodz 
(Polen), heeft gestagneerd door uit
stel van het bezoek van dr. Bartczak 
aan ons instituut tot voorjaar 1987-

B2. ELEKTRONTHERMALISATIE 

Tijdens het bezoek van dr. R. Cooper 
(University of Melbourne) zijn metin
gen aan elektronthermalisatie in gas
sen verricht met behulp van de X- en 
Q-band puls-radiolyse-TRMC-opstellin-
gen. Speciale aandacht is besteed aan 
helium, omdat dit gas gebruikt wordt 
als modelsysteem in recente theoreti
sche berekeningen van de dynamica van 
het thermalisatieproces. 

De grote discrepantie tussen de ther
mal isatieberekeningen aan helium van 
Koura (1985) en de metingen van onze 
groep (1975) waren aanleiding om de 
metingen te herhalen. Hierbij is veel 
aandacht besteed aan zuiverheid van de 
gasmonsters en aan de invloed van gas-
druk, microgolf-frequency en micro
golf vermogen. Binnen de meetnauwkeu-
righeid werden dezelfde meetresultaten 
verkregen als in 1975 (X-band TRMC, 
atmosferische druk), onder dezelfde 
experimentele omstandigheden. Van 
Koura hebben wij vernomen dat in zijn 
berekeningen een fout zat, die het 
grote verschil tussen theorie en expe
riment grotendeels verklaarde. De 
nieuwe resultaten komen goed overeen 
met de uitgebreidere berekeningen van 
Shizgal, die hij ons in het najaar 
heeft toegestuurd. Een kort verslag 
over de resultaten bij atmosferische 
druk is geaccepteerd voor publikatie 
in Radiation Physics and Chemistry en 
een uitgebreider manuscript is in 
voorbereiding, 

Ook is gepoogd de elektronthermalisa
tie te bestuderen in de belangrijke 
atmosferische gassen zuurstof en kool
dioxide. Beide gassen geven moeilijk
heden. Zuurstof vangt zeer snel een 
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elektron, en kooldioxide thermaliseert 
het elektron erg snel. Toch konden 
schattingen van de thermalisatie-para_-
meter T .P worden verkregen van 5*10 • 
sec. torr in 02 en 1,0*10

 7 sec. torr 
in CO, . De thermalisatie-parameter in 
helium is 3t7*10 * sec. torr. In zuur
stof bij een druk van 50 torr zijn de 
thermalisatie-tijd en de gemiddelde 
vangsttijd bijna gelijk. Men moet dus 
rekening houden met het feit dat in 0, 
bij een druk van enkele tientallen 
torr of meer, de elektronen worden ge
vangen terwijl ze 'heet' zijn, zodat 
nooit een Maxwell-Boltzmann thermische 
distributie van elektron-energieën be
reikt wordt. 

B3. DNA EN MODELSYSTEMEN 

a. Bevroren gehydrateerde biopolyaeren 

Zoals eerder vermeld, wordt in een 
aantal bevroren gehydrateerde biopoly-
meren, onder andere DNA, na gepulseer
de bestraling een lang levend gelei-
dingssignaal gevonden, ten gevolge van 
elektronmigratie in de ijsachtige ge
biedjes. Uit de literatuur was bekend 
dat droog DNA onder bestraling fluo
resceert. Teneinde te onderzoeken of 
de l'adingsmigratie in het ijs een rol 
speelt bij de vorming van fluoresce
rende aangeslagen toestanden - door 
neutralisatie - werd een aanvang ge
maakt met de bestudering van de fluo
rescentie van gehydrateerd DNA. Enige 
jaren geleden werd reeds een aantal 
oriënterende experimenten uitgevoerd, 
waarbij de Van de Graaff generator als 
stralingsbron gebruikt werd. Hierbij 
werd een zeer kortlevende fluorescen
tie gevonden, met een levensduur kor
ter dan 50 ps, onafhankelijk van het 
watergehalte. Eveneens werd een lang 
levend emissie-signaal waargenomen, 
tot milliseconden na de puls. Bepaling 
van het spectrum van de fluorescentie 
in de puls werd bemoeilijkt door de 
aanzienlijke bijdrage van Cerenkov-
licht. 

Fluorescentiemetingen tijdens de puls 
zijn nu herhaald met behulp van de 
Febetron elektronenversneller met een 
lagere elektronen-energie (240 keV), 
zodat geen Cerenkov-licht gegenereerd 

wordt. (Met de Febetron kunnen pulsen 
elektronen met een instelbare maximale 
energie van 200 tot 600 keV worden ge
produceerd, met een pulsduur van ca. 
30 ns). Het spectrum lijkt uit ten 
minste twee bijdragen te bestaan, een 
bij 300-400 nm, met een maximum bij 
ca. 350 nm en een bij 400-600 nm met 
een maximum bij 450-500 nm, afhanke
lijk van hydratie en temperatuur. De 
opbrengst van de fluorescentie bij 350 
nm is niet erg verschillend in de 
droge monsters bij 20 *C en -135 *C, 
en de gehydrateerde monsters (50% DNA) 
bij -135 °C; de natte monsters bij 
20 *C geven bij 350 nm een wat klei
nere opbrengst. De geringe temperatuur 
afhankelijkheid van de fluorescentie 
bij 350 nm is in sterke tegenstelling 
met wat gevonden wordt bij optische 
excitatie (de quantum-opbrengst stijgt 
hier orden van grootte bij temperatuur 
verlaging). 

De langgolvige bijdrage aan het spec
trum in de puls is geprononceerd in de 
droge monsters (-135 °C en 20 °C), bij 
de gehydrateerde monsters (50/K DNA) 
minder bij -135 "C en vrijwel afwezig 
bij kamertemperatuur. 

Na de puls wordt een emissie jevonden 
met een spectrum (met een maximum bij 
ca. 475 nm) dat veel lijkt op dat van 
de langgolvige emissie in de puls. De 
over de tijd geïntegreerde lichtinten
siteit (tot 20 ms) bij 450 nm is aan
zienlijk groter voor het gehydrateerde 
DNA (50% DNA) bij -135 °C dan voor de 
droge monsters bij -135 *C. Dit zou 
kunnen wijzen op een mogelijke rol van 
migratie van elektronen bij de vorming 
van de aangeslagen toestand die ver
antwoordelijk is voor de emissie bij 
ca. 475 nm. 

b. Verdunde oplossingen van DNA en 
DNA-componenten 

Ten behoeve van het onderzoek aan de 
stralingsschade aan DNA in waterige 
oplossingen, dat uitgevoerd wordt in 
samenwerking met de vakgroep Biofysica 
van de VU (prof.dr. H. Loman, prof.dr. 
Joh. Blok, drs. K.J. Visscher), is de 
spectrofotometer-opstelling uitgebreid 
met een voorziening voor het meten in 
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het milliseconde- tot secondegebied. 
Hieraan is meegewerkt door een student 
van de VU Amsterdam (A.M. Herrebout; 
zie ook onder B7. Instrumentatie). 

De uitbreiding naar het secondegebied 
is essentieel om in de heteropolynu-
cleotiden (o.a. DNA, RNA) de reacties 
van de macromoleculaire radicalen te 
kunnen meten; door de kleine diffusie
coëfficiënten van deze macromoleculen 
verlopen de meeste reacties langzamer. 
In combinatie met de bij de VU ontwik
kelde opstelling om absorptieverande-
ringen na bestraling te kunnen meten 
over een tijdschaal van minuten tot 
uren, hopen we de relatie tussen de 
primaire fysische verschijnselen en de 
uiteindelijke - permanente - verande
ringen in de bestraalde moleculen be
ter te kunnen bestuderen. 

Elektron-(en energie-)overdracht spe
len een essentiële rol bij de sensiti-
sering van biologisch materiaal bij 
bestraling in aanwezigheid van sensi
tizers en mogelijk ook bij de migratie 
van door straling geïnduceerde radica
liteit op een macromolecuul. In de 
literatuur worden de pyrimidines (UMP, 
TMP en CMP) beschouwd als elektron-
traps, de purines (AMP en GMP) als de 
traps voor de positieve gaten. In het 
vorige jaarverslag meldden we dat in 
de spectra van mengsels van purine- en 
pyrimidine-moleculen (AMP, UMP) na be
straling deze overdracht zichtbaar kon 
worden gemaakt. Deze en verdere metin
gen aan AMP/TMP-mengsels kunnen goed 
beschreven worden als de overdracht 
van elektronen van het purine-radicaal 
naar de pyrimidines plaatsvindt met 
een_ reactiesnelheidsconstante van 10' 
mol 1do,s '. In de dinucleotiden is de 
overdracht tot dusverre niet direct 
waargenomen, alhoewel snelle metingen 
aan het dinucleotide ApU dit niet te
genspreken. Afsluitende experimenten 
aan poly-AU en poly-A.poly-U moeten 
tot aanwijzingen leiden over mogelijke 
afhankelijkheid van elektronoverdracht 
van de oriëntatie van de basevlakken 
ten opzichte van elkaar. 

De reactie van het gehydrateerde elek
tron met adenosine en deoxyadenosine 
is bestudeerd in water met behulp van 

de pulsradiolyse-opstelling. Het ab-
sorptiespectrum van het gevormde tus-
senprodukt bleek vanaf enkele nano
seconden tot enkele microseconden na 
de puls nauwelijks te veranderen. Dit 
resultaat was niet in overeenstemming 
met de conclusie van Hissung et al. 
(1981) uit metingen van optische ab
sorptie en het geleidingsvermogen op 
microseconde-tijdschaal, dat het elek-
tronadduct van adenosine met een half-
levensduur van 210 ns wordt geproto-
neerd. 

Door ons zijn nu ook geleidingsmetin-
gen uitgevoerd, maar dan met de nieuwe 
gevoelige pulsradiolyse DC-geleidings-
methode, die een tijdresolutie heeft 
van 6 ns (zie bij B7. Instrumentatie). 
Deze DC-resultaten hebben veel verdui
delijkt- Het is mogelijk de resultaten 
van de optische en DC-metingen te be
schrijven met een model waarbij het 
elektronadduct van adenosine binnen 5 
ns door het water wordt geprotoneerd. 
(De protonering gaat zeker 50 * snel
ler dan Hissung veronderstelde. Tevens 
bleek het mogelijk met behulp van de 
DC-metingen het protoneringsevenwicht 
van adenosine in water (pK = 315) te 

volgen, zodat de reactiesnelheidscon
stante voor de reactie van adenosine 
met_H30_ kon worden bepaald (k = 8x10' 
mol 1s 1dm3). De geleidingsmetingen 
zijn uitgevoerd in samenwerking met 
dr. B. Vojnovic, Gray Laboratory, 
Northwood, UK). 

B4. FOTO-GEÏNDUCEERDE LADINGSSCHEIDING 

In samenwerking met de groep van dr. 
C.A.G.O. Varma (vakgroep Organische 
Chemie, RU Leiden, promovendus drs. 
P.C.M. Weisenborn) is het onderzoek 
aan foto-geïnduceerde ladingsscheiding 
in dimethylaniline-(DMA-)derivaten 
voortgezet. De dipoolmomenten van de 
Si-toestanden in cyclohexaan zijn op
nieuw gemeten in aanwezigheid van C0; 

als elektronvanger om eventuele foto-
ionisatie te onderdrukken. De nieuwe 
waarden van 11 a 12 Debye zijn veel 
lager dan de 18 a 20 van de eerste me
tingen en zijn nu bijna gelijk aan de 
waarden die gevonden worden wanneer 
dioxaan als oplosmiddel wordt ge
bruikt. Deze resultaten zijn gepubli-
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ceerd in The Journal of the Chemical 
Society, Faraday Transactions. 

Experimenten aan DMA(CHt),A-verbindin
gen (A is anthraceen of pyreen) zijn 
uitgevoerd in transdecaline en dioxaan 
om inzicht te krijgen in het mechanis
me van de fomatie van de gevouwen 
exciplex-toestand. Twee mogelijkheden 
zijn denkbaar: 1. de excitatie wordt 
gevolgd door elektronoverdracht in de 
uitgerekte conforraatie en de Coulomb-
kracht trekt de uiteinden snel naar 
elkaar toe ('harpooning'), of 2. de 
elektronoverdracht vindt plaats na het 
opvouwen van de nog lokaal aangeslagen 
toestand. Deze twee mogelijkheden zijn 
afgebeeld in figuur B-2. 

An izK^ 

Fig. B-2 

TWee maniznzn waanop tadingtichziding 
in een filzKibztz donon-aczzpton-
veAbindXng tot. 6tand kan kernen: 
7. oZdktA.onoveAdAac.ht. in uitgzAzktz 

poiitiz; 
2. ztzktAonoyJzn.dn.acht van een 

gzvoiMzn zx.zi.ptzx. 

Uit de relatief langzame ingroei van 
de dipolaire toestand van het pyreen-
derivaat in transdecaline hebben wij 
kunnen aantonen dat proces 2. in dit 
oplosmiddel de voorkeur heeft. De si
tuatie in het meer polaire oplosmiddel 
dioxaan lijkt in eerste instantie in
gewikkelder te zijn en in dit geval 
vinden misschien wel beide processen 
plaats. De resultaten moeten echter 
nog verder worden uitgewerkt. 

Het onderzoek aan starre donor-spacer-
acceptor-(DSA-)verbindingen in samen
werking met prof.dr. J.W. Verhoeven 
(Univ. van Amsterdam, vakgroep Orga
nische Chemie, promovendus drs. H. 
Oevering) en dr. M.N. Paddon-Row (Uni
versity of New South Wales, Australië) 
is voortgezet. Er is gevonden dat de 
levensduur _van de 'reuze-dipool'-toe
stand (D SA ) van de door 12 o-bindin
gen gescheiden donor en acceptor 
steeds korter wordt naarmate de oplos
sing van DSA in benzeen geconcentreer
der wordt. Ook toevoeging van aparte 
donor- of acceptorgroepen, zie figuur 
B~3, resulteert in een verkorting van 
de levensduur. Deze effecten kunnen 
worden verklaard door elektronover
dracht-reacties tussen D SA en de 
neutrale opgeloste stoffen, die worden 
gevolgd door snelle recombinatie van 
de nu vrij bewegende geladen deeltjes, 
bij voorbeeld: 

D+SA~ • A -» D+SA + A~ 
A~ + D+SA -» A + DSA 

De reactiesnelheidsconstanten voor 
elektronoverdracht van D SA naar DSA, 
A en D zijn respectievelijk 7x10', 
7,5x10» en 3x10' M-1 s-1. Deze. bijna 
door diffusie bepaalde, reacties laten 
zien dat de volledige oxidatie- en re
ductiepotentialen van D en A nog 
aanwezig zijn in de D SA toestand. 
Dit zou belangrijk kunnen zijn voor 
het ontwerpen van zulke moleculen als 
specifieke oxidatie/reductie-foto-
katalysatoren. Een artikel over deze 
resultaten is aanvaard voor publikatie 
in Chemical Physicr; Letters. 

De vervalkinetiek van de D SA toe
standen met 4, 6 en 8 o-bindingen is 
bestudeerd in een aantal verzadigde 
koolwaterstof-vloeistoffen waarvan de 
diëlektriciteitsconstante, e, en de 
viscositeit, n verschillen; n-hexaan 
(1,86, 0,3D. cyclohexaan (2,02, 1,0), 
methylcyclohexaan (2,02, 0,73). trans
decaline (2,17, 2,13) en squalaan 
(2,1, 2,9). Uit deze metingen kan wor
den geconcludeerd_dat voor de 4 en 6 o 
moleculen de D SA -levensduur niet ge
voelig is voor e noch voor n. De veel 
kortere levensduren die gevonden zijn 
in benzeen (2,28, 0,6) en dioxaan 
(2,15, 1,^1) moeten dan toegeschreven 

44 

http://oZdktA.onoveAdAac.ht
http://ztzktAonoyJzn.dn.acht
http://zx.zi.ptzx


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

worden aan specifieke oplosmiddel-
interacties met D SA . 

Voor het 8 o molecuul is een duidelij; 
ke verlenging van levensduur van D SA 
met stijging van e meetbaar voor de 
verzadigde koolwaterstoffen. Dit kan 
worden verklaard indien de energie
niveaus van de lokaal aangeslagen do
nortoestand, D*SA, en de reuze-dipool-
toestand voor het 8 o molecuul bijna 
gelijk zijn. In plaats van een directe 
overgang van D SA naar de grondtoe
stand, vindt het verval grotendeels 
plaats via D*SA, dat wil zeggen: 

D*SA~ -» D*SA 

D*SA + DSA + hvD 

D*SA -» DSA 

Dit wordt in de fluorescentiemetingen 
als een vertraagde donor-emissie, hv , 
waargenomen. Een langere levensduur 
van de reuze-dipool-toestand in een 
oplosmiddel met een grotere e wordt 
verklaard door een grotere_stabiliteit 
van het sterk polaire D SA . Voor de 4 
en 6 o moleculen is de Coulomb-energie 
echter zodanig veel groter, dat de 
terugreactie via D*SA energetisch uit
gesloten is. 

Het verschil in vervalmechanisme is 
ook terug te vinden in de temperatuur
afhankelijkheid van de vervalsnelheid 
in n-hexaan en transdecaline. Voor de 
4 en 6 o moleculen is de invloed van 
temperatuur (-25 *C naar +50 °C) erg 
klein en in feite is voc^ n-hexaan 
binnen de meetnauwkeurigheid totaal 
geen temperatuureffect gevonden. Voor 
het 8 o molecuul is echter in beide 
oplosmiddelen een duidelijke toename 

Fig. 8-3 
Stxuctuun van de itovu? donon-
ApaceA-accepten venbinding, 
uxxa/ibij de donor dooi M a-
bindlngen go.AcheA.den wordt van 
de. acceptor \boven). 
Link&onden de. donoi-gnoep, 
\zdiUondeA. de acce.pton-gnoep. 

van de vervalsnelheid met toenemende 
temperatuur gevonden, een indicatie 
dat er een geactiveerde terugreactie 
optreedt. 

B5. LADINGSSCHEIDING 
MATERIALEN 

IN IIALFGELEIDER-

Het onderzoek aan ladingsscheidings-
processen in microscopisch kleine 
deeltjes van halfgeleiderinaterialen is 
voortgezet met behulp van de Q-band 
puls-radiolyse-TRMC-opstelling. Twee 
aspecten van ladingsscheiding in CdS-
deeltjes zijn in het verslagjaar be
studeerd: de invloed van de specifiek 
ingebouwde rooster-verontreinigingen 
en de invloed van de deeltjesgrootte. 
Van de groep van dr. A. Mackor (TNO 
Utrecht) zijn CdS-poedermonsters van 
Riedel de Haën (RDH) verkregen met 
gedoteerde (500 ppm) verontreiningen 

van Ag , Cu , Cu /Al1 Bi i» In3 en 
als blanco een ongedoteerd monster. De 
grote invloed van verontreiningen op 
de achtergrond(donker)geleiding en de 
puls-radiolytische geleiding van CdS 
is duidelijk te zien aan de resultaten 
die zijn weergegeven in tabel 3- Voor 
Bi en In waren de achtergrond-gelei
dingsniveaus zo groot dat een nauwkeu
rige waarde voor de stralings-geïndu-
ceerde geleiding, to/Q, niet gemeten 
kon worden. Deze grote achtergrond-
geleiding wordt hoogstwaarschijnlijk 
veroorzaakt door elektronen in de ge
leidingsband die de driewaardige posi
tieve ionen compenseren die zijn inge
bouwd in het rooster. Dit zou ook ver
klaren waarom de relatief kleine addi
tionele concentratie elektronen die 
geproduceerd wordt door bestraling erg 
langzaam verdwijnt; in deze monsters 
is T > 10* ns. 

OMe 
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Tabel 3- Elektrische eigenschappen van gedoopte Riedel-de Haën CdS-poeders 

Dope Intrinsieke Stralingsgeïnduceerde Eerste halveringstijd van Ao 

(500 ppm) geleiding geleiding/dosis** T (nanoseconde) 

o (o-1*-1) Ao/Q (n^m^nC-1) 
o 

geen <0.1 0.15 35 

Ag* <0.1 0.16 1100 

Cu* <0.1 1.2 35 

Cu*/Al3* <0.1 1-5 11 

Bi'* 1 * >10* 

In'* 7 • >10* 

* Niet kwantitatief te bepalen i.v.m. hoge intrinsieke geleiding. 

** Een stralingsgeïnduceerde geleiding van ongeveer 1.4 o-'m-'nC-1 komt 

overeen met wat kan worden verwacht van elektronen die in de 

geleidingsband van bulk CdS worden gevormd en die een beweeglijkheid 

hebben van 300 * 10-* m* V-1s-1. Ook in Fluka CdS wordt deze waarde 

gevonden, terwijl de eerste halveringstijd T groter is dan 10 ns. 

Voor de niet gedoteerde en de met Ag 
gedoteerde poeders is Ao/Q ongeveer 
een factor tien kleiner dan verwacht 
wordt op basis van de formatie van 
vrije elektronen. Dit in tegenstelling 
met de resultaten voor een aantal com
merciële, 'zuivere' CdS-poeders (zie 
Jaarverslagen 1984 en 1985). Dit wordt 
hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door 
de aanwezigheid, zelfs in het ongedo
teerde RDH-monster, van ondiepe putten 
in het kristalrooster. Interessant in 
dit verband zijn de resultaten met de 
twee Cu gedoteerde monsters omdat die 
wel het verwachte maximum Ao/Q opleve
ren. Een mogelijke verklaring is dat 
de 'putten' die verantwoordelijk zijn 
voor de elektronvangst in ongedoteerde 
CdS worden gereduceerd via: 

Cu* + Put •* Cu2* + Put"' 

Het is nu al duidelijk dat een veel 
uitgebreider onderzoek aan chemisch 

goed gekarakteriseerde CdS-monsters 
nodig zal zijn, wil men een volledig 
beeld kunnen vormen over de fundamen
tele processen van ladingsscheiding en 
elektrontransport in dit materiaal. 
Intussen worden mogelijke semi-empiri-
sche relaties gezocht tussen de gelei-
dingsmetingen bij het IRI en metingen 
van de efficiëntie van foto-elektroiy-
tische waterstofproduktie bij TNO. 

In het najaar is een onderzoek gestart 
aan ladingsscheiding in ultra-kleine, 
<100 nm straal, deeltjes van CdS om 
quantum-mechanische afmetingseffecten 
(QMA) op de elektronische eigenschap
pen te proberen te bestuderen. Zulke 
effecten worden verwacht als de afme
tingen van het materiaal de DeBroglie-
golflengte van de elektronen benadert. 
De afgelopen twee jaren zijn QMA-ef-
fecten waargenomen in de optische ei
genschappen van CdS-deeltjes met een 

46 



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

diameter kleiner dan 10 na. De deel
tjes die wij hebben bestudeerd, worden 
van elkaar gescheiden gehouden in een 
aatrix van polyvinylacetaat(PVA)fila. 
De preparaten zijn genaakt door prof. 
G. McLendon (University of Rochester, 
USA). 

Wij hebben geconstateerd dat PVA zon
der CdS geen geleidingssignaal geeft 
na een bestralingspuls. In een film 
aet CdS-deeltjes aet een straal van 2 
na (optische overgang bij 360 na in 
plaats van 520 na voor bulk CdS) is 
ook geen lang levend geleidingssignaal 
gevonden. Echter in een aonster aet 
een zelfde concentratie CdS aaar aet 
een deeltjesgrootte van ca. 20 na was 
een stralingsgeïnduceerde geleiding 
aet een 'levensduur* van enkele hon
derden nanoseconden aeetbaar. Voorlo
pig kan worden geconcludeerd dat in 
CdS een overgang in elektronbeweeg-
lijkheid (of levensduur ?) plaatsvindt 
bij een straal tussen 2 en 20 na. Uit
eindelijk hopen wij uit dit soort ae-
tingen kwantitatief de elektronbeweeg-
lijkheid als functie van de deeltjes
grootte te kunnen bepalen. 

B6. TOEGEPASTE STRALINGSCHEHIE; 
UITHARDING VAN DUNNE LAGEN 

Door de jaren heen is de vakgroep be
trokken geweest bij diverse onderzoek
projecten van toegepaste aard van der
den, waarbij onze betrokkenheid geva
rieerd heeft van dienstverlening (uit
voeren van bestralingen) tot weten
schappelijke samenwerking (leidend tot 
gezamenlijke publikatie). Op het ge
bied van de bestraling van polymeren 
wordt reeds een aantal jaren onderzoek 
uitgevoerd door de vakgroep Polymeer
chemie van de RU Groningen (prof.dr. 
A.J. Pennings). Onlangs is in de nieu
we vakgroep Kunststoftechniek van de 
TU Eindhoven (prof.dr. P.J. Lemstra) 
eveneens een aantal onderzoekprojecten 
op dit gebied gestart, waarbij onze 
vakgroep ook betrokken is. 

In samenwerking met prof.dr.ir. H.C.A. 
van Beek (faculteit der Scheikundige 
Technologie, TU Delft) en met Sikkens 
B.V., Sassenheim (ir. O.T. de Vries) 
is een onderzoek gestart aan de uit-

harding van dunne lagen aet behulp van 
hoog-energetische straling. Dit onder
zoek is geinitieerd naar aanleiding 
van een vraag vanuit Algerije (dr. A. 
BoussJia, Centre d'Etudes Nuclèaires 
et Solaires) oa een Algerijnse onder
zoeker. L. Alili. op te leiden voor 
het doen van toegepast stralings-
cheaisch onderzoek, op kosten van de 
Europese Gemeenschap. (Een tweede on
derzoeker is geplaatst in de vakgroep 
Kunststoftechniek van de TU Eindhoven, 
prof.dr. P.J. Lemstra.) Het onderzoek 
is in eerste instantie gericht geweest 
op het ontwerpen van een experiment 
dat het mogelijk maakt de polymerisa
tie kwantitatief te volgen. 

In saaenwerking aet ir. C. van der 
Veen van de faculteit der Scheikundige 
Technologie van de TU Delft is een ex
perimenteermethode ontwikkeld waarbij 
de aonsters in dunne lagen (ca. 25 ua) 
tussen twee NaCl-platen van enkele 
ailliaeters dikte bestraald worden en 
het verdwijnen van dubbele bindingen 
gemeten wordt door middel van IR-ana-
lyse. Als aonoaeer wordt het hexaan-
diol-diacrylaat gebruikt. Bestralirgen 
zijn uitgevoerd met de ••Co-gammabron 
en aet de Van de Graaff elektronenver
sneller remstraling van 3 MeV elektro
nen (gestopt in platina). teneinde de 
betrouwbaarheid van de methode te tes
ten. 

B7. INSTRUMENTATIE 

In het verslagjaar is het onderzoek 
naar de mogelijkheden voor het produ
ceren van korte intense elektronenpul-
sen met de Van de Graaff versneller 
door middel van laser-gestimuleerde 
foto-elektron-emissie voortgezet. Een 
gehuurd picoseconde lasersysteem bleek 
niet goed te functioneren. Mogelijkhe
den om andere picoseconde systemen te 
huren voor gebruik in combinatie met 
de versneller bij het IRI bleken niet 
aanwezig. Besloten is daarom, met de 
aanwezige exciaeerlaser als pomp, een 
aantal modificaties van recent ont
wikkelde kleurstoflaser systemen te 
bouwen en te testen op hun prestaties. 

Uit de IRI-beleidsruimte is een bij
drage verkregen voor de aanschaf van 
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componenten en snelle detectoren. Een 
deel daarvan is eind 1986 ontvangen; 
het resterende deel wordt begin 1987 
verwacht. Voor een beschrijving van 
dit onderzoek, zie onder Bedrijfs
groepen, G2. Elektronenversneller. 

In het vorige jaarverslag werd melding 
gemaakt van het werk aan de apparatuur 
voor het meten van de Faraday-rotatie. 
Aangetoond werd dat met de geconstru
eerde apparatuur de Hall-beweeglijk-
heid gemeten kan worden van ladingdra
gers met een voldoende grote beweeg
lijkheid. Door de geringe gevoeligheid 
is vooralsnog de toepasbaarheid van de 
methode beperkt. Een artikel over de 
meetmethode is in voorbereiding. 

Het is theoretisch mogelijk met behulp 
van de zogenaamde pulse-en-probe me
thode de tijdresolutie van het X-band 
microgolfsysteem te verbeteren tot ca. 
50 ps. Het principe van de pulse-en-
probe microgolftechniek berust op de 
omzetting van een deel van de energie 
van de bestralingspuls (elektronenpuls 
uit de versneller of lichtpuls uit de 
laser) in een synchrone puls microgol
ven die net zo kort is als de bestra
lingspuls. Deze gepulste microgolfbun
del kan door het bestraalde monster 
geleid worden en de intensiteit kan 
worden gemeten. Op deze wijze kan met 
de microgolfpuls (de probe-puls), op 
een in te stellen tijdstip ten opzich
te van de bestralingspuls, de micro-
golfabsorptie in het monster gemeten 
worden. 

In samenwerking met de groep van dr, 
C.A.G.O. Varma (promovendus drs. J. 
Konijnenburg), vakgroep Organische 
Chemie, RU Leiden, is aangetoond dat 
met een korte lichtpuls een microgolf-
puls kan worden gegenereerd. Indien 
een ultrasnelle fotodiode wordt be
straald met de 30 ps lichtpuls van 
532 nm van een NdYAG laser, wordt een 
stroompuls verkregen van ca. 100 ps. 
Als deze puls via een coaxiaal-micro-
golfovergang wordt geïnjecteerd in een 
microgolfpijp, ontstaat daarin een 
microgolfpuls die korter is dan 1 ns. 

Explorerende experimenten met de linac 
van de Radiation and Photochemistry 

groep van Argonne National Laboratory, 
Argonne, USA hebben aangetoond dat met 
een 30 ps elektronenpuls een micro
golf puls kan worden gegenereerd door 
in een antenne in de versnellerbuis 
een stroompuls te induceren, die ver
volgens wordt omgezet in een micro
golf puls. 

In 1987 zal worden geprobeerd een 
picoseconde flitsfotolyse-TRMC-opstel
ling te bouwen. Voor dit project is kf 
62 toegezegd uit het Initieel Pro
gramma Quantum Elektronica van de FOM. 

De pulsradiolyse DC-geleiding-meet-
methode met nanoseconde tijdresolutie, 
waarover de vakgroep tot voor kort be
schikte, is niet gevoelig genoeg om 
geladen deeltjes met een relatief 
kleine beweeglijkheid te bestuderen 
(zoals moleculaire ionen). Bij deze 
methode wordt de elektronenpuls ge
stopt op een wolfraam trefplaat ten
einde de stoorsignalen te vermijden 
die de elektronenpuls zou opwekken in 
het meetcircuit van de DC-cel en wordt 
de cel bestraald met de ontstane rem-
straling. De stralingsdosis ter plaat
se van de cel is ten minste een factor 
1000 kleiner dan met elektronenbestra
ling, zodat deze methode relatief on
gevoelig is. 

Het is Vojnovic, Anderson en Michael 
(1986) gelukt een DC-geleidingsmeet-
methode te ontwikkelen waarbij met 
elektronen bestraald wordt. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van een symme
trische geleidingscel waarbij de elek
tronenpuls zodanig op de cel wordt ge
richt dat de stoorsignalen op elk van 
de elektroden identiek zijn. Door mid
del van een gebalanceerde transforma
tor heffen deze beide identieke stoor
signalen elkaar op, terwijl het sig
naal ten gevolge van de geleidingsver
andering overblijft. In samenwerking 
met dr. B. Vojnovic (Gray Laboratory, 
Northwood, UK) is een eerste prototype 
gereedgekomen waarmee de geleidingsme-
tingen zijn uitgevoerd aan bestraalde 
waterige oplossingen van Adenosine 
(zie B3, b). De tijdresolutie van deze 
DC-opstelling is afhankelijk van het 
medium in de cel en de mate waarin de 
stoorsignalen kunnen worden geredu-
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ceerd. Voor water is de tijdresolutie 
6 ns, voor apolaire vloeistoffen 1 ns. 
De mogelijkheden om de tijdresolutie 
van deze opstelling verder te verbete
ren zullen worden onderzocht. 

Ten behoeve van de optische absorptie-
metingen van lang levende bestralings-
produkten van DNA-componenten in wate
rige oplossingen is, samen met een 
student van de VU te Amsterdam (A.M. 
Herrebout), een modificatie tot stand 
gebracht van de absorptiespectrofoto-
meter door introductie van een zeer 
stabiele lichtbron met hoge kleurtem-
peratuur (stroom-gestabiliseerde wolf-
raam-jodium lamp) en uitbreiding van 
de elektronische backing-off tot 10 
seconden meettijd. 

De Febetron is voorzien van een ther-
mostreerbare vacutimcel (-150 tot -100 
°C) met aluminiumvenster voor bestra
ling en een Suprasil 1 kwartsvenster 
voor waarneming van de fluorescentie 
van het bestraalde monster. 

Een thermostaat voor bestraling, in de 
•°Co-bron, van kunststoffen bij hoge 
temperatuur (tot 150 °C) en onder in
ert gas is ontworpen en in de IRI-
instrumentmakerij vervaardigd. 

Voor diverse opstellingen voor bestra
ling van polymeren met de elektronen
versneller en de ' °Co-gammabron is 
dosimetrie samen met de Stralingsbe-
schermingsdienst van het IRI (ir. J.B. 
Dielhof) uitgevoerd met behulp van 
thermoluminescentie-dosimeters en waar 
mogelijk vergeleken met de Fricke do
simetrie. Dit is onder andere toege
past voor de roterende bestralings
faciliteit voor polyethyleenvezels 
(Dijkstra, RU Groningen) en het Pt-
target van de elektronenversneller 
voor bestraling met remstraling van de 
infra rood-absorptiemeetcellen voor 
meting van de cross-linking in dunne 
polymeerlagen tussen 5 mm zoutplaten 
(L. Alili) 

De LSI 11/23 meetcomputer van de vak
groep is in april via het Ethernet ge
koppeld aan de centrale IRI-computers, 
zodat de vakgroep nu ook het centrale 
computersysteem kan gebruiken voor 

datareductie, dataverwerking en data-
opslag. 

Tegelijk met de installatie van het 
Ethernet zijn de oude VT 55 grafische 
terminals vervangen en is het nieuwe, 
veel uitgebreidere meet-programma dat 
gebruik maakt van de VT 24l grafische 
kleurenterminals, in gebruik genomen. 
Het is nu eenvoudiger om tijdens de 
metingen de meetresultaten onderling 
te vergelijken. 

Voor het flitsfotolyse-TRMC-onderzoek 
met de excimeerlaser is een hoog-ver-
mogen X-band microgolf-sweeper ge
bouwd. De microgolf-bron is een Gunn-
effect diode waarvan de frequentie kan 
worden afgestemd met behulp van een 
micrometer. De benodigde motorsturing 
voor de micrometer is door de IRI-
instrumentmakerij gebouwd. Voor de 
regeling van de motoren en van de voe
ding van de Gunn-effect diode wordt 
een 8085 microprocessor gebruikt. Deze 
microgolf-sweeper kan op de volgende 
manieren worden gebruikt: 

1. op een vaste frequentie tussen 8 en 
12,4 GHz; 

2. frequentie sweep over de hele band; 
3. frequentie sweep over een klein ge

deelte van de band, voor het bepa
len van de microgolf-eigenschappen 
van een TRMC-resonantiecel; 

4. calibratie van de microgolf detec
tor-diode. Een koppeling van deze 
sweeper via een GPIB-interface naar 
een meetcomputer is in voorberei
ding. 

B8. BESTRALINGEN VOOR DERDEN 

Bestralingen werden uitgevoerd voor: 
- drs. D. Dijkstra (vakgroep Polymeer
chemie, RU Groningen), bestraling 
polyethyleen; 

- drs. E. van de Grampel (vakgroep 
Polymeerchemie, RU Groningen), be
reiding syndiotactisch polymeer; 

- ir. P. Elemans, ir. E. Nies, M.A. 
Benzina (vakgroep Kunststoftechniek, 
TU Eindhoven), bestraling polymeer-
mengsels en polyethyleen; 

- drs. E.M. Osselton (vakgroep Orga
nische Chemie, RU Leiden), additie 
van aromaten aan alkeen; 
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- L. van de Zalm (Museum 'De Oude Aar
de', Giethoorn), bestraling topaas 
en kwarts voor vorming van kleur-
centra; 

- dr. P. Kirchholtes (Diosinth, Oss), 
bestraling farmaceutische stoffen; 

- prof.ir. J. Kuipers (faculteit der 
Civiele Techniek, TU Delft), bestra
ling hout voor elektron-scanning 
microscopie; 

- ir. J.B. Dielhof, dr. A.J.J. Bos 
(IRI), bestraling TLD's. 
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C. STOALINGSFYSICA 

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

Secretaresse : mw. M. Boer 

De onderzoek- en instrumentatieprojec
ten zijn in grote lijnen volgens het 
voorgenomen programma van de vakgroep 
verlopen. Ondersteuning met betrekking 
tot mechanische, cryogene, vacuüm- en 
elektronische apparatuur, gegevensver
werking en computersimulaties voor de 
verschillende onderzoekgroepen wordt 
verzorgd door de instrumentatie- en 
software-groep van de vakgroep. Met 
betrekking tot de laatste groep valt 
te vermelden dat J.C. van Rijs de vak
groep aan het eind van het verslagjaar 
na een verblijf van 17 jaar heeft ver
laten. Dit betekent dat in het vervolg 
staf en studenten zich wellicht inten
siever met software moeten gaan bezig
houden dan tot nu toe het geval is ge
weest. De leden van de instrumentatie-
groep zijn: J. de Blois, M. Broere, H. 
van der Made, E.A. Osterholt, H.P.E. 
Perre, 0. Pinto en J. van der Zanden. 

Het bestuur heeft aan een commissie, 
bestaande uit leden van de vakgroep, 
haar mening gevraagd over het belang 
van het neutronendiffractieonderzoek 
in het algemeen en over de wijze waar
op de vakgroep daaraan zou kunnen bij
dragen, in het bijzonder gezien tegen 
de achtergrond van ontwikkelingen in 
het buitenland. Naar aanleiding van 
een intern rapport is vervolgens aan 
de onderzoekgroep neutronenverstrooi
ing een geïntegreerd werkplan over de 
neutronenverstrooiing gevraagd. 

Het WAC heeft het afgelopen najaar de 
vakgroep gevisiteerd; aan het einde 
van het verslagjaar waren de bevindin
gen van dit college nog niet bekend. 

Binnen de vakgroep is door dr, M.Th. 
Rekveldt het voorstel gedaan om, o.a. 
ter vervanging van de ruim 20 jaar ou
de roterend-kristalspectrometer RKS-1, 
een Larmor precessiespectrometer te 

* dubbelbenoeming TU Delft - IRI 

ontwerpen. De vakgroep heeft zich ach
ter dit idee geschaard en een project
groep ingesteld bestaande uit dr. 
M.Th. Rekveldt (projectleider), dr.ir. 
A.A. van Well, J. de Blois er. J. van 
der Zanden, om een meer definitief 
ontwerp met bijbehorende begroting te 
maken voor medio 1987. 

Prof.dr. J.J. van Loef is benoemd tot 
lid van de Science Advisory Council 
van de spallatie neutronenbron, ISIS, 
van het Rutherford-Appleton Laboratory 
in Engeland; hij organiseerde te zamen 
met dr. C. van Dijk (ECN) een onder 
auspiciën van ZWO in Amsterdam gehou
den symposium: On the use of slow 
neutrons and muons in condensed matter 
research. Prof.dr.ir. L.A. de Graaf is 
gevraagd te participeren in de inter
nationale projectgroep Workshop ISIS. 

In het verslagjaar zijn de volgende 
buitenlandse gasten ontvangen: 
- dr. B. Alefeld, Institut für Fest-
körperforschung, KFA, Jülich, BRD; 

- dr. U. Bafile (6 mnd), Istituto di 
Elettronica Quantistica del CNR, 
Florence, Italië; 

- prof.dr. F. Barocchi, Istituto di 
Elettronica Quantistica del CNR, 
Florence, Italië; 

- C. Fagotti (6 mnd), Istituto di 
Elettronica Quantistica del CNR, 
Florence, Italië; 

- dr. M. Zoppi, Istituto di Elettro
nica Quantistica del CNR, Florence, 
Italië; 

- prof.dr. P.A. Egelstaff. University 
of Guelph, Guelph, Canada; 

- dr. R.L. McGreevy, University of 
Oxford, UK; 

- prof.dr. M. Hayashi, Toyama Medical 
& Pharmaceutical University, Toyama, 
Japan; 

- prof.dr. A. Hrynkiewicz, Institute 
of Nuclear Physics, Krakau, Polen; 

- prof.dr. L. Koester, Reaktorstation 
Garching, Technische UniversitSt 
München, BRD; 

- prof.dr. H. Kronmüller, Max-Planck 
Institut für Metallforschung, 
Stuttgart, BRD; 

- prof.dr. R. Jahr, Physikalisch-
Technische Bundesanstalt, 
Braunschweig, BRD; 
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- prof.dr. H.J. Kriks, Physikalisch-
Technische Bundesanstalt, 
Braunschweig, BRD; 

- prof.dr. J. Karkheck, General Motors 
Institute, Flint, USA; 

- mw.dr. F.M.A. Margaca, Laboratório 
Nacional de Engenharia e Technolo-
gia, Industrial, Sacavem, Portugal; 

- prof.dr. W.M. Reiff, Northeastern 
University, Cambridge, Mass., USA; 

- dr. G.. Stirling, Rutherford-
Appleton Laboratory, Abingdon, UK; 

- dr. Yang-Fu-Ming, Institute of 
Metals, Academica Sinica, Beijing, 
China; 

- dipl.ing. A. Veider, Atominstitut 
der Osterreichische Technische 
Universitëten, Wenen, Oostenrijk; 

-dr. H. Weinfurter, Atominstitut der 
Osterreichische Technische 
Universitëten, Wenen, Oostenrijk; 

Cl. NEUTRONENVERSTROOIING 

A.J.W. Bouwman 
ing. P. van den Ende 
dr. H. Fredrikze 
prof.dr.ir. L.A. de Graaf 
prof.dr. J.J. van Loef 
drs. W. Montfrooij (vanaf l-7-'86) 
J.C. van Rijs 
dr. I.M. de Schepper 
dr.ir. J.B. van Tricht 
dr. P. Verkerk 
dr.ir. A.A. van Well 

Cl.l. Vloeistof dynamica 

Het doel van het vloeistofdynamica-
onderzoek is het verkrijgen van in
zicht in en het beschrijven van dicht
heidsfluctuaties in vloeistoffen en 
verdichte gassen op microscopische 
(nanometer- en picoseconde) schaal. De 
druk en de temperatuur zijn de externe 
experimentele parameters, terwijl de 
interactiepotentiaal tussen de deel
tjes als een interne parameter kan 
worden beschouwd. Voortgang op dit 
gebied is bijzonder gebaat bij een 
voortdurende interactie tussen inelas-
tische neutronenverstrooiingsexperi-
menten, theoretisch onderzoek en mo-
leculaire-dynamica computersimulaties, 
reden waarom op deze drie gebieden in 
nauwe samenwerking met anderen onder
zoek wordt uitgevoerd. 

- Inelastische neutronenverstrooiing 

In de afgelopen jaren is met behulp 
van neutronenverstrooiing aangetoond 
dat een monoatomaire vloeistof kan 
worden beschreven met drie 'uitgebrei
de hydrodynamische' modes in het ge
bied van k-waarden tot ca. *I0 nm l. De 
vraag doet zich nu voor of de S(k,u) 
van een binair mengsel in dit k-gebied 
beschreven kan worden met vier modes, 
naar analogie van de hydrodynamica, 
waarbij de vierde mode aan concen
tratie-fluctuaties is gekoppeld. Een 
argon/neon-mengsel lijkt een goede 
kandidaat om dit met INS te onder
zoeken. Naast binaire edelgasmengsels 
zal in de toekomst, in samenwerking 
met prof.dr. W. van der Lugt (RU Gro
ningen) en dr. R.L. McGreevy (Univer
sity of Oxford, Engeland) onderzoek 
gedaan worden aan binaire vloeibare 
legeringen. In 19&7 zal gestart worden 
met INS-metingen aan een vloeibaar K-
Pb mengsel, waarvoor op grond van het 
Groningse onderzoek aanwijzingen zijn 
voor het bestaan van een korte dracht 
chemische ordening. 

De analyse van de eerder op de RKS-1 
(IRI) en de IN-4 spectrometer van het 
Institut Von Laue-Langevin (ILL) uit
gevoerde metingen aan een maximaal 
incoherent verstrooiend mengsel van 
3'Ar en *°Ar is weer ter hand genomen. 
Voor de correctie voor het coherente 
deel kan nu gebruik gemaakt worden var. 
de nauwkeurige metingen aan 3,Ar op de 
IN-4 (P<400 bar, Phys. Rev. /£1. (1985) 
3391) en van de metingen op de RKS-1 
aan "Ar bij 850 bar (P, Verkerk, 
proefschrift, Delft, 1985 en [C 1]). 
In figuur C-l is een voorlopig resul
taat voor de breedte op halve hoogte 
van S (k,ü>) gegeven, nog niet gecorri
geerd voor de coherente bijdrage, die 
enkele procenten bedraagt voor kleine 
k. Voor k<10 nm-1 kan het resolutie-
effect niet geëlimineerd worden met 
behulp van de gebruikte correctie-
methode (Comput. Phys. Commun, 25_ 
(1982) 325). Omdat S (k,«) ook voor 
k<10 nm-1 belangrijke informatie bevat 
(om het benaderen van de hydrodynami
sche limiet en 'mode coupling'-effec
ten te bestuderen), wordt gepoogd de 
'maximum entropie metnode' (MEM) voor 
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vri.j gas, mitge.ze.-t als functie 
van de go£{xvectei fc. l?ct l e -
sultaat is nog niet gecorri
geerd voo'i de bijdrage., van 
coherente neuXtcmeuvetitrooi-
ótg, die bij k = 10 nm"1 onge
veer 6% in de i t iuctuui^aetoi 

10 20 25 S(fe] bediaacft. Ve getrokken 
tijn correspondeert met het 

simpele di^usiemodel en een ze^-aU^ui-tecoe^fccteVLt P = 7.4 x 70~9rn2i_1, bouten 
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structuur rondom k - 20 nm'1 mondt veroorzaakt dooi de Ve Gemtes-veinaua'ÓK} in 
de coherente bijdrage. 

deconvolutie toe te passen. Tests met 
gesimuleerde vliegtijd-spectra geven 
hoopvolle resultaten te zien. Indien 
MEM inderdaad toepasbaar blijkt, is 
ook het gebruik daarvan bij de Hj-
metingen (zie onder) mogelijk. 

Samen met J.A.A. Wouters (studente TU 
Delft) is de in 1985 begonnen serie 
metingen met de RKS-1 aan '«Ar-gas bij 
verschillende dichtheden langs de 212 
K isotherm uitgebreid met twee nieuwe 
metingen, zodat nu data beschikbaar 
zijn bij deeltjesdichtheden n = 7-6, 
10.2, 13.5 en 17.3 nm-J, Uit de voor
lopige analyse van de metingen blijkt 
dat de resultaten van computersimula
ties van een Lennard-Jones systeem be
treffende het verdwijnen van de 'sound 
propagation gap' bij lage dichtheid 
worden bevestigd. 

Uit de in Phys. Rev. A ^ (I985) 1731 
gepubliceerde resultaten van de metin
gen op de RKS-2 aan verdicht H,-gas 
kon het bestaan van mode-coupling ef
fecten geverifieerd worden, maar voor 
een kwantitatieve vergelijking van ex
periment en theorie was de nauwkeurig
heid van de meetresultaten onvoldoen
de. Daarom is besloten de tot nu toe 

verkregen experimentele resultaten in 
een aantal opzichten te verbeteren; 
daartoe is een serie nieuwe testmetin
gen met de RKS-2 aan H2 uitgevoerd. De 
verbeteringen zijn: langere meettijd, 
zodat de statistische nauwkeurigheid 
groter is; de RKS-2 heeft inmiddels 
een grotere stabiliteit en een betere 
signaal/achtergrond-verhouding; aan
passing van de RKS-2, zodat de vlieg-
tijd- en de hoekresolutie goed genoeg 
zijn om ook bij k<5 nm-1 data te ver
krijgen; een meting bij hogere dicht
heid, waarbij storende kinetische ef
fecten minder invloed zouden kunnen 
hebben op het gedrag van S (k,u>) als 
functie van k. Uit de testmetingen is 
al wel duidelijk dat de resultaten van 
de vorige metingen kwalitatief kunnen 
worden verbeterd. Dit experiment wordt 
uitgevoerd in samenwerking met dr. U. 
Bafile (Istituto di Elettronica Quan-
tistica, CNR, Florence) en J, Wester
weel (student TU Delft). 

- Theorie 

Samen met W. Montfrooij (student RU 
Leiden) is het gedrag onderzocht van 
de incoherente dynamische structuur-
^ctor S (k,w) als functie van het 
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golfgetal k en de frequentie w voor 
verdicht waterstofgas en vloeibaar 
natrium. Voor zeer grote k volgen de 
gereten S (k,ci>)'s de theoretische 
voorspellingen voor een harde-bollen 
gas [C 2]. Voor kleine k geeft de 
'mode-coupling'-theorie [T 1] een be
schrijving van S (k,w) die consistent 
is net de metingen [C 3]-

Het onderzoek naar de interpretatie 
van de coherente dynamische structuur-
factor S(k,co) _met golfgetallen k van 
de orde k - A~* in termen van funda
mentele microscopische dynamische pro
cessen in een vloeistof is dit jaar 
verder voortgezet. Dit gebeurde aller
eerst op basis van de Enskog-theorie 
voor systemen van harde bollen. Bij 
deze studie was al eerder gebleken dat 
bij hoge dichtheden de drie Lorentz-
lijnen in de frequentie u die, bij 
elke k, S(k,<a) grotendeels bepalen, 
een gevolg zijn van een dynamische 
interactie tussen drie microscopische 
lokale fluctuaties. Dat zijn de dicht-
heids-, snelheids- en de temperatuur-
fluctuaties, analoog met de gewone 
hydrodynamica (geldig voor zeer kleine 
golfgetallen k) [C 4]. 

Bij intermediaire en lage dichtheden 
is gebleken dat, om S(k,u) te begrij
pen, de dynamische interacties tussen 
vijf microscopische fluctuaties in re
kening moeten worden genomen. Dat zijn 
behalve bovengenoemde drie, de fluc
tuaties in de microscopische lokale 
spanningstensor en warmtestroom. Dit 
betekent dat S(k,<u) bij intermediaire 
en lage dichtheden zeer goed wordt 
weergegeven door vijf Lorentz-lijnen. 
We vonden voor alle k dat drie van de 
vijf lijnen in S(k,w) zo sterk domi
neren dat in de praktijk S(k,w) nog 
steeds beschreven kan worden door drie 
Lorentz-lijnen. Echter, deze drie lij
nen representeren niet langer een dy
namische interactie tussen drie, maar 
tussen vijf microscopische fluctua
ties. De resultaten van dit onderzoek 
zullen worden gepubliceerd. 

Daarnaast is de interpretatie van de 
drie lijnen in S{k,u) onderzocht voor 
een Lennard-Jones systeem correspon
derend met vloeibaar argon bij een 

temperatuur T = 210 K en een (zeer 
hoge) deeltjesdichtheid n = 21.5 nm 3. 
Voor dit systeem zijn de drie lijnen 
in S(k,u>) een gevolg van microsco
pische dynamische processen tussen de 
vijf bovengenoemde microscopische 
fluctuaties. De conclusie is dat er 
een fundamenteel verschil bestaat tus
sen een Lennard-Jones systeem repre
sentatief voor argon en een vloeistof 
van harde bollen bij een vergelijkbare 
hoge dichtheid. Dit verschil uit zich 
in de (visco-elastische) 'geluids
modes ' die in S(k,cj) zichtbaar ver
schuilend zijn voor argon en harde 
bollen. De 'warmtemode' is daarentegen 
in beide gevallen vrijwel gelijk. Een 
en ander is uitgewerkt in een rapport 
[C 5]; een artikel wordt voorbereid. 

In een vervolgonderzoek is gebleken 
dat voor Lennard-Jones systemen bij T 
= 210 K en een reeks van (lagere) 
dichtheden dezelfde interpretatie 
geldt als die voor hoge dichtheid. Dit 
betekent dat het fundamentele verschil 
ten aanzien van het visco-elastische 
gedrag tussen harde bollen en een 
Lennard-Jones systeem alléén bestaat 
bij hoge dichtheden. Door P. Wester-
huijs (student TU Delft) wordt hieraan 
gewerkt. 

De uitdrukkingen in de Enskog-theorie 
voor willekeurige correlatiefuncties 
in een harde-bollen vloeistof zijn 
theoretisch afgeleid en de technische 
details, nodig voor expliciete theo
retische berekeningen zijn beschreven 
en geaccepteerd voor publikatie in J. 
Stat. Phys. 

Verder is een analogie onderzocht tus
sen de lijnbreedtes in neutronenver-
strooiingsspectra van dichte edelgas-
sen en lichtverstrooiingsspectra van 
verdichte colloïdale oplossingen. In 
beide gevallen treedt een (analoge) 
vernauwing op van de spectra bij ge
reduceerde golfgetallen rond ko = 2n, 
waarbij o de diameter is van de deel
tjes. De vernauwingen kunnen in beide 
gevallen verklaard worden met het 

principe van de 'structural slowing 
down', dat is het (theoretisch voor
spelde) steeds langzamer verval van 
dichtheidsfluctuaties met gereduceerde 
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golfgetallen ko * 2n bij toenemende 
dichtheid (geaccepteerd voor publika-
tie in J. Chem. Phys.; [C 11]). 

Het is interessant op te merken dat 
met 'structural slowing down' ook de 
divergentie van de viscositeit in zeer 
dichte vloeistoffen kan worden begre
pen. Dit is uitgewerkt in samenwerking 
met A.F.E.M. Haffmans (student TU 
Delft) en prof.dr. H. van Beijeren van 
de RU Utrecht [C 6, C 7. * 2]. 

- Computersimulaties 

Het onderzoek naar het gedrag van ge
luidsdispersie in repulsieve Lennard-
Jones systemen is afgerond [C 8], 

De computersimulatieprogramma's zijn 
nu zo ver gestroomlijnd dat systemen 
van 25000 Lennard-Jones deeltjes over 
lange tijd kunnen worden gevolgd. 
Hiervan is gebruik gemaakt bij het on
derzoek van zelfdiffusie van verdichte 
monoatomaire fluïda (zie C1.5-). Der
gelijke grote systemen zijn nodig ge
bleken om de zeifdiffusiecoëfficiënt 
te bepalen bij zeer lage dichtheden. 

Het onderzoek naar de evenwichts-drie-
deeltjes-correlatiefuncties van harde-
bollen systemen is verder voortgezet. 

Samen met dr. J.P.J. Michels (Univer
siteit van Amsterdam), dr. C. Bruin 
(TU Delft) en prof.dr. H. van Beijeren 
(RU Utrecht) is onderzoek begonnen 
naar systemen van deeltjes die wissel
werken via een 'vierkante-put poten
tiaal '. We gaan na in hoeverre zulke 
systemen (realistischer dan harde bol
len) beschreven kunnen worden door een 
nieuwe kinetische theorie. 

- Diversen 

Uit gedepolariseerde lichtverstrooiing 
(DILS) aan edelgassen wordt informatie 
verkregen over de dynamische vier-
punts-dichtheidscorrelatiefunctie. Met 
inelastische neutronenverstrooiing 
(INS) wordt de dynamische tweepunts-
correlatiefunctie gemeten. Met behulp 
van een ontkoppelingsbenadering is ge
tracht een fysische interpretatie te 
geven van de DILS-resultaten. Een ar

tikel hierover, in samenwerking met 
dr. R.A. Huijts, Fysisch-Chemisch 
Laborarium van de Universiteit van 
Amsterdam, is ingezonden naar J. Chem. 
Phys. Een tweede artikel toont aan dat 
het smaller worden van het DILS-spec-
trum met toenemende dichtheid in de 
vloeistoffase verklaard kan worden met 
het verschijnsel van 'structural slow
ing down', zoals waargenomen met 
behulp van INS-experimenten aan argon, 
helium, neon en krypton [C 9]« 

Cl.2. Vloeistofstructuur 

Het doel van het vloeistofstructuur
onderzoek is het verwerven van kennis 
omtrent de microscopische (op nano-
meterschaal) verdeling van de deeltjes 
in de vloeistof als functie van dicht
heid en temperatuur. De relatie met de 
interactiepotentiaal wordt verduide
lijkt door het toepassen van benaderde 
modellen en computersimulaties. Tradi
tioneel wordt onderzoek aan de struc
tuur van amorfe systemen ook onder dit 
hoofd beschouwd. 

- Mono-atomaire systemen 

De resultaten van neutronendiffractie-
experimenten aan gasvormig en vloei
baar krypton werden bewerkt tot een 
artikel aangeboden aan Physical Review 
A. Behalve met berekeningen volgens de 
modified hypernetted chain (MHNC) be
nadering konden de data nu ook worden 
vergeleken met moleculaire-dynamica 
(MD) simulaties, speciaal voor dit 
doel uitgevoerd door prof.dr. F. Ba-
rocchi, dr. M. Zoppi en dr. R. Magli 
van de Universiteit van Florence. De 
onderlinge verschillen tussen simula
ties met en zonder Axilrod-Teller 
drie-deeltjes interacties bleken nau
welijks significant gezien de relatief 
grote onnauwkeurigheden in de MD-re-
sultaten. Significante verschillen 
werden geconstateerd tussen experimen
tele en MD-data. De beperkte nauwkeu
righeid van de MD-data maakt een kwan
titatieve vergelijking van de dicht-
heidsafgeleide onmogelijk, kwalitatief 
is er geen discrepantie. 

Het computerprogramma van dr. G.C. 
Aers en dr. M.C.W. Dharma-wardana om 
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MHNC-berekeningen uit te voeren, werd 
aan een kritisch onderzoek onderworpen 
waarbij enkele numerieke zwakheden op
gespoord werden. De verbeterde versie 
van het MHNC-programma geeft onderling 
meer consistente oplossingen en werd 
met succes toegepast op krypton bij 
kamertemperatuur en ik dichtheden, van 
2 - 14 nm-3, waarvoor Monte-Carlo (MC) 
simulaties zijn gepubliceerd door dr. 
J. Ram en prof.dr. P.A. Egelstaff. De 
overeenkomst tussen de resultaten van 
de MHNC-berekeningen en de MC-simula-
ties bleek voor alle dichtheden ver
rassend goed te zijn (figuur C-2). Een 
artikel hierover is in voorbereiding. 
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Ve. paaAco ïAclatie. functie gin.) be.Ae.ke.nd  
volgen* ;.!WHC [getwkken Lijn) \e.6p. MC 
(cixkel.6) voox een stjAtecm dat co-wei-
pondeeAt met gasvormig kAïjpton bij 
kamzn.te.mpeAatu.uA en deelt je.* dichtheden 
van 14 nm'1 en 2 nm'1. Mznk op dat de 
o-ivaaAdz wa&lbij g[x] = I, veUcliui&t 
naat klzinzAz waaiden bij hogzAz 
dichtheid. 

Veel aandacht werd geschonken aan een 
haalbaarheidsstudie voor een diffrac
tie-experiment aan "Ar bij T = 140 K 
en lage dichtheden (n = 0.9-2.4 nm-' ), 
uit te voeren op de diffractotneter D4B 
van het ILL te zamen met dr. P. Chieux 
(ILL), prof. F. Barocchi en dr. R. 
Magli (Universiteit van Florence). Het 
doel van dit experiment is uit extra
polatie van H(K) (= [S(K)-l]/n) naar n 
= 0 de paarpotentiaal van argon te 
bepalen en uit de dichtheidsafhanke-

lijkheid van H(K) informatie over 
meer-deeltjes potentialen te verkrij
gen. Van essentieel belang bleek de 
juiste verdeling van de meettijd om 
H(K) voor iedere dichtheid met dezelf
de statistische nauwkeurigheid te kun
nen meten. Op grond van uitsluitend 
preparaatverstrooiing zou deze verhou
ding omgekeerd evenredig met n3 moeten 
zijn. In werkelijkheid blijkt dat de 
optimale verhouding van de meettijden 
voor de laagste en de hoogste dicht
heid, inclusief metingen met 3He (om 
de verzwakking door het sample van 
achtergrondverstrooiing te simuleren) 
een factor 31 te zijn in plaats van 
een factor 19. 

- Moleculaire vloeistoffen 

De met het Reference Interaction Site 
Model (RISM) herberekende gewogen in-
termoleculaire verstrooiingsfunctie 
van vloeibaar fosfortribromide, PBrj 
bij 295 K komt beter overeen met de 
experimentele resultaten dan te voren 
(Jaarverslag 1984), figuur C~3. De 
oorzaak was een fout in de symmetrie 
van het molecuul bij invoeren in het 
programma. Een artikel is in voorbe
reiding. 
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Fig. C-3 

1 ntzhmot eculaiAe. VZAAtAooiing* functie 
van vlozibaaA {]Oé{]on.tAibAomidz bij 
295 K. ++++ nzutAonzndi fitAactie; 
— - RISM (n = 6.386 nm'% 
Oĝ  = 0.34 nm, Op = 0.3/5 nm) . 
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Voortbouwend op de resultaten beschre
ven in het Iz-verslag (1984) van J.S. 
Sjoerdsma is een tweede artikel [C 10] 
verschenen waarin de resultaten zijn 
beschreven van de combinatie van met 
neutronendiffractie aan vloeibare te-
trachloriden XC1,(X=C, Si, Ge, V, Ti. 
Sn) verkregen intermoleculaire ver
strooiingsfuncties en modelberekenin
gen met RISM. Beschreven wordt de 
systematiek in de partiële ClCl-ver-
strooiingsfuncties en radiële distri
butiefuncties. 

In samenwerking met dr. H. Zandbergen 
(RU Leiden) is een verkennend neutro
nendiffractie-onderzoek gedaan naar de 
structuurveranderingen die optreden 
gedurende zeolietsynthese. De hydro-
thermale vorming van ZSM-5 is nage
gaan. Daarvoor werd het synthesemeng
sel (gemaakt door dr. C.W.R. Engelen, 
TU Eindhoven) op 120 °C gedurende twee 
weken gemeten. Een indruk werd verkre
gen van de absolute grootte van ver
anderingen van de verstrooiingsfunc
tie. Uit de vooralsnog niet nauwkeuri
ge resultaten werd een karakteristieke 
afstand van 0.4 nm afgeleid. 

Programma's om computersimulaties van 
moleculaire vloeistofsystemen en bi
naire mengsels uit te voeren werden 
ontvangen van dr. W.L. Smith, P5, 
Daresbury, Engeland, en van prof. I. 
Nezbeda, Praag, Tsjechoslowakije, en 
bij het rekencentrum van de TU Delft 
geïmplementeerd. 

- Amorfe systemen 

Het onderzoek aan SiO en Si02, waaraan 
door P.J. Sikkenk (student TU Delft) 
wordt deelgenomen, is voortgezet met 
modelberekeningen waarbij de positie 
en hoogte van de eerste piek in de 
verstrooiingsfunctie werden beschre
ven . In het model worden SiO*-groepen 
beschouwd als bollen met een diameter 
van 0.42 nm en Si-atomen als bollen 
met een diameter van 0.24 nm. Met het 
invoeren van een oriëntatie-distribu
tie voor SiO,-groepen onderling wordt 
een volgende stap gezet naar een moge
lijk model voor de structuur van deze 
enkelvoudige glazen. Relatief veel 
aandacht is besteed aan de bruikbaar

heid en presentatie van onderwijs
programma's als introductie op het 
gebied van neutronendiffractie aan 
vloeistoffen. 

Naar aanleiding van recente publika-
ties op het gebied van optimalisatie 
van transmissie-experimenten, is een 
aantal eerder uitgevoerde berekeningen 
uitgewerkt tot een artikel. Het belang 
van optimalisatie van meettijden in 
experimenten met 'telstatistiek' kan 
nauwelijks overschat worden. Dit is 
gebleken bij de eerder genoemde haal
baarheidsstudie voor een diffractie-
experiment aan *'Ar. 

Cl.3- Instrumentatie en methoden; 
experimentele technieken 

- Spectrometers 

In het verslagjaar is de oude beryl
lium filtercryostaat in het bundel
kanaal L-2 vervangen door een nieuwe 
cryostaat (zie vorige jaarverslag). 
Opdat de spectrometers aan deze bundel 
gebruik kunnen maken van een breder 
golflengtegebied, is gekozen voor si
licium èènkristal als filtermateriaal. 
Voor de RKS-1 betekent dit dat de oude 
opzet, met èèn roterend loodkristal, 
wegens hogere-orde reflecties niet 
meer bruikbaar is. In samenwerking met 
dr, C. Fagotti (student Universiteit 
van Florence) is onderzoek gedaan naar 
het gebruik van een dubbelmonochroma-
tor opgebouwd uit een gebogen silicium 
èènkristal en een roterend pyrolytisch 
grafiet kristal [Y 3]-

Een gedetailleerde beschrijving van de 
roterend-kristalspectrometer RKS-2, de 
bijbehorende software en bedienings
handleiding is verschenen [C 11, C 12, 
C 13]. 

Lageringsproblemen bij de chopper en 
het roterend kristal van de RKS-2 wer
den veroorzaakt door onnauwkeurigheden 
in de uitlijning. Hierin werd verbete
ring gebracht. Het regelsysteem werd 
verbeterd door de analoge elektronica 
van de faseregeling te scheiden van de 
digitale elektronica en het aanbrengen 
van een tijdvenster. In het verleden 
vaak optredende storingen komen hier-
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door niet meer voor. Door de2e verbe
teringen nam de beschikbaarheid van de 
RKS-2 aanzienlijk toe. Een begin werd 
gemaakt met het herbouwen van delen 
van de digitale elektronica in een 
professionelere vorm. 

De shims van de (CIDIC Ltd.) collima-
tor in de primaire bundel van de 
vloeistofdiffractometer bleken zodanig 
door stralingsschade te zijn aangetast 
dat vervanging noodzakelijk bleek. De 
aandrijfeenheid van de stappenmotoren 
van de vloeistofdiffractometer werd 
vernieuwd. 

- Koude neutronenbron 

De bij het Produktcentrum TNO vervaar
digde aluminium ondersectie van de 
koude bron is afgeleverd, getest en in 
orde bevonden. Hetzelfde geldt voor de 
bij Heraeus (BRD) vervaardigde titaan
balg voor de koppeling van de modera-
torkamer met de bestralingsbuis L-2. 
Bij de tests van het gehele systeem in 
het reactorbassin (buiten de kern) is 
tegenslag opgetreden. De moderatorpomp 
vertoonde een lek bij lage tempera
tuur; door wijziging van de aandrijfas 
is dit verholpen. In de elektronica 
werden nog kleine uitbreidingen en 
verbeteringen aangebracht, die ook 
daarmee samenhangende veranderingen in 
de software tot gevolg hadden. De 
vochtige omgeving van de reactorhal 
waarin de elektronica is geplaatst, 
veroorzaakt extra storingen, waarvoor 
een oplossing wordt gezocht. Het test
programma wordt voortgezet. 

- Dataverwerking 

Ter illustratie van de nieuwe moge
lijkheden van het gemodificeerde simu
latieprogramma om neutronenexperimen
ten voor meervoudige verstrooiing te 
corrigeren [C 14] is een aantal bere
keningen uitgevoerd en in een artikel 
verwerkt. 

Er is een aantal tests met de 'maximum 
entropie methode' (MEM) uitgevoerd om 
te onderzoeken of zij toepasbaar is op 
neutronenvliegtijdmetingen met slechte 
resolutie. Dit blijkt inderdaad het 
geval te zijn, maar het kost relatief 

veel rekentijd, zodat de tot nu toe 
gebruikte correctiemethode (gebaseerd 
op Fourier-transformatie) naast MEM in 
gebruik zal blijven. 

Een computerprogramma dat onderzoekt 
of verschillende deelmetingen uitge
voerd op een vliegtijdspectrometer, 
statistisch consistent zijn, is 
geïmplementeerd, getest en in gebruik 
genomen [T 4]. 
Voor interpolatie tussen ijkpunten van 
weerstandsthermometers is een com
puterprogramma geschreven [C 15], 

Cl... Transportcoëfficiönten in dichte 
flufda 

De studies van de warm'.egeleiding in 
verdichte methaan-ethaan mengsels en 
van het transportgedrag van argon, 
benzeen en cyclohexaan in de buurt van 
de vaste stof/vloeistof-fase-overgang 
zijn inmiddels gepubliceerd [C 16, 
C 17]. Uit literatuurgegevens blijkt 
dat licht en zwaar water een ideaal 
vloeistofmengsel vormen. Door gebruik 
te maken van de voor H20 en Dt0 be
kende warmtegeleiding, warmtevereffe-
ningscoëfficiënt en het Prandtl getal, 
zijn deze thermische transportgroothe-
den voor een (H20+D20) vloeistofmeng
sel in het temperatuurgebied van 25 °C 
tot 300 °C en bij drukken tot 80 MPa 
voorspeld [C 18]. In aansluiting hier
op zijn de transporteigenschappen van 
vloeibaar Tt0 berekend. Hierbij is 
aangenomen dat de transportcoëfficiënt 
van zwaar water in feite wordt bepaald 
door een lineaire combinatie van de 
desbetreffende transportgrootheid van 
licht water en van vloeibaar T20. De 
op een dergelijke manier verkregen 
transportcoëfficiënten van T2O-damp, 
bij atmosferische druk en in een tem
peratuurgebied van 25 °C tot 300 *C 
komen binnen 2% overeen met die welke 
in de literatuur worden gegeven, bere
kend op basis van het principe van de 
overeenstemmende toestanden. 

Het onderzoek van de zelfdiffusie-
coëfficiënt in monoatomaire fluïda zal 
worden afgerond. Dit is mogelijk ge
worden dank zij het beschikbaar komen 
van nauwkeurige D-waarden in dicht Xe-
gas en vloeibaar xenon, die in het Van 
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der Waals Laboratorium van de Univer
siteit van Amsterdam door prof. dr. 
N.J. Trappeniers en medewerkers recent 
zijn gemeten (Physica 139B (1986)134). 
Daarnaast zijn door dr. C. Bruin van 
de Faculteit der Technische Natuur
kunde van de TU Delft en J.C. van Rijs 
1% nauwkeurige D-waarden voor een 
Lennard-Jones systeem met behulp van 
moleculaire-dynamicaberekeningen ver
kregen. Deze gegevens gecombineerd met 
eigen resultaten die de laatste jaren 
zijn gepubliceerd, maken het mogelijk 
om, gebruik makend van het principe 
van de overeenstemmende toestanden, de 
zelfdiffusiecoëfficiënt van verdichte 
monoatomaire flulda te bepalen. In fi
guur C-4 is de zelfdiffusiecoëfficiënt 
als functie van de temperatuur, beide 
in dimensieloze grootheden, D* en T*. 
langs 13 verschillende isochoren uit
gezet. Aangezien D van de vloeistof 
ook langs een viertal isotherraen be
kend is, kan door extrapolatie een 
nauwkeurige schatting worden gemaakt 
van D van de vloeistof in evenwicht 
met zijn eigen dampdruk. 

C2. NEÜTRONENDEPOLARISATIE 

drs. 0. Dijk 
drs. W.H. Kraan 
prof.dr. J.J. van Loef 
dr. N. Stüsser 
dr. M.Th. Rekveldt 
J.J.M. Uijlenbroek (0,5) 

(vanaf l-7-'86) 

C2.1. Onderzoek aan statische en 
dynamische domeinstucturen 

- Temperatuur-afhankelijke 
experimenten in nikkel 

Het onderzoek op de kristalpolarimeter 
was gericht op de bestudering van de 
door wervelstromen bepaalde magneti-
satie-omkeer in elektrisch geleidende 
ferromagneten. Een studie van neutro-
nendepolarisatie van statische en dy
namische magnetische eigenschappen van 
f erromagneten werd in de vorm van een 
proefschrift door N. Stüsser afgerond 
[C 19]. Het onderzoek van kritische 
exponenten, amplitudes en de correc
tietermen van de schaalwetten bij T 
van nikkel is gepubliceerd [C 20]. De 

100 L50 2SX> _?JO 

Ug. C-4 

Zel^di^tLiiecol^iciöit van edetgas • 
sen at.tge.ze.-t als fanctle van de 
tempz-xatuun., beide in dimensicloze 
grootheden. Ve klommen a t'm m, ge
trokken dooi de vexschiLlende punten 
zijn iAochO'ïen, ivaanbij de deettjzs-
dichtiield varieert van 4.5 tot 
20 nm~3 [kritische dichtheid is 
i nm~3). Ve ticez pijlen geven de 
ligging van het triple-punt resp. de 
k-riM.zke tzmperatuur aan. Ve st/ieep-
stip curve bij T ' Tp Ls de zelfr-
diföt.uiccoe'fóiciê'tit langs de 
coexLstentiek lotnne. 

resultaten van neutronendepolarisatie-
onderzoek van het kr i t i sch gedrag in 
nikkel en i jzer zijn op verschillende 
conferenties gepresenteerd [C 21 t/m C 
23]. 

Tijd-afhankelijke depolarisatie-expe-
rimenten zijn uitgevoerd aan een raam-
vormig nikkel éènkristal b i j kamertem
peratuur als ook aan een ringvormig 
preparaat van polykr is ta l l i jn nikkel 
in de buurt van de curietemperatuur. 
Uit de analyses van deze experimenten 
kon de magnetisatieverdeling in de 
bulk a ls functie van de t i jd bepaald 
worden. Het ommagnetisatieproces be
gint met het ontstaan van een 180' 
domeinwand aan het oppervlak die ver
volgens naar binnen loopt. De gemeten 
wandsnelheid i s vergeleken met model-
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berekeningen die gebaseerd zijn op 
door wervelstroaen bepaalde domein-
wandsnelheden. De overeenkomst tussen 
model en het experiment is kwalitatief 
goed. Kwantitatief zijn er echter af
wijkingen in het begin en aan het ein
de van het magnetisatieproces (zie fi
guur C-5). 

Ni . . • TOA/a 
• » \ » 8T5A/OI 

* \ *1250Afm 
t \ . 

150- \ ^ _ _ _ ^ 

2* \ • * 
^ 1 0 0 - \ • • • - : 
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x k 
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fig. C-S 

Vomeimxindb netheid ii' genonmeend op 
het opgelegde, veld H ali functie van 
dz afatand u) tuiten de domelnwand en 
het piepaA.aat-oppe'ivlak. Ve metingen 
zijn vexxicht aan een fiaamvoxmig 
nikkei eenkXAjital. de getrokken Lijn 
geefct het xeiultaat van de op wexvet-
itxomen gebaAezx.de modelbexekenöigen. 

De afwijkingen in het begin zijn ver
moedelijk te wijten aan het kiemvor-
mingsproces. Voor het verschil in de 
eindfase is nog geen duidelijke ver
klaring gevonden. De resultaten van 
dit onderzoek zijn geaccepteerd voor 
publikatie in de Journal of Applied 
Physics. De tijd-afhankelijke depola-
risatie gemeten in de eerste fase van 
de ommagnetisatie, is vergeleken met 
een kiemvormingsmodel, waarbij veron
dersteld werd dat de kiemen een half-
cilindrische vorm hebben. Uit deze 
analyse wordt een gemiddelde afstand 
tussen de kiemen in de orde van groot
te van 100 um gevonden voor het nikkel 
éénkristal. Voor polykristallijn nik
kel in de buurt van de curietempera-
tuur wordt een kiemafstand gevonden 

die een factor 10 groter is. Deze on
realistisch grote afstand heeft ertoe 
geleid nieuwe kiemvormingsmodellen te 
bekijken waarin de kiemen in de 'hoek
punten' van de doorsnede van het pre
paraat gelokaliseerd zijn. 

G. de Graaff (student TU Delft) is 
begonnen om het binnenwerk van een 
nieuwe oven zodanig te maken, dat in 
vergelijking met de tot nu toe ge
bruikte oven een betere temperatuur-
homogeniteit ter plaatse van het pre
paraat kan worden verkregen. Daarmee 
zal de fase-overgang in ijzer nogmaals 
gemeten worden, teneinde nauwkeuriger 
waarden voor de correctietermen van de 
schaalwetten behorende bij het kriti
sche gedrag te vinden. 

- Amorfe magneten met loodrechte 
anisotropic 

Het reeds in het vorige jaarverslag 
vermelde onderzoek aan een Landau-
Lifshitz domeinstructuur in amorfe 
ferromagnetische folies is voltooid en 
de resultaten zullen worden gepubli
ceerd in J.M.M.M. De analyses tonen 
aan dat de afsluitdomeinen van tegen
over elkaar liggende oppervlakken 
voornamelijk antiparallel gemagneti
seerd zijn. Het parallel richten van 
de l80* bulkwanden in een aangelegd 
magnetisch veld wordt bediscussieerd 
en verklaard door het verplaatsen van 
Bloch-lijnen en de daarmee gekoppelde 
verandering van de magnetostatische 
energie binnen de wand zelf. 

- Ferro-paramagnetische overgang in 
permalloy 

De studie van het kritische gedrag in 
de buurt van de ferro-paramagnetische 
fase-overgang in homogene systemen zo
als zuiver ijzer en nikkel, is uitge
breid naar legeringen. Eerste verken
nende metingen en de bijbehorende ana
lyse zijn door student P. Westerhuijs 
(TU Delft) verricht aan een Fe-Ni sys
teem (permalloj) [T 5], In afwijking 
van de homogene systemen wordt hier 
een uitgesmeerde fase-overgang gevon
den. In de analyse wordt verondersteld 
dat in het preparaat gebiedjes met 
verschillende chemische samenstelling 
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aanwezig zijn, die een verschillende 
fase-overgangstemperatuur T hebben. 
Aanpassing van een model waarin de T -
waarden gaussisch verdeeld zijn, le
verde goede resultaten op. Uit deze 
analyse worden een geaiddelde fase-
overgangs teape ra tuur T , de half-
waardebreedte van de spreiding in de 
T 's, als ook de kritische grootheden 
(exponenten en amplitudes) verkregen. 

- Onderzoek magnetische supergeleiders 

Het depolarisatie-onderzoek aan «agne
tische supergeleiders, waarvan in het 
vorige jaarverslag (C2.1) aelding werd 
gemaakt, is per 1 januari 1986 van 
start gegaan «et de - tijdelijke -
aanstelling van drs. 0. Dijk op een 
beleidsruimteplaats van het IRI. In 
overleg «et dr. J.J.M. Franse en drs. 
A. Nenovsky van het Natuurkundig 
Laboratorium van de Universiteit van 
Amsterdam werd besloten dat depolari
satie-onderzoek zal worden uitgevoerd 
aan een ringvormig preparaat van de 
«agnetische supergeleider (Er,_ Ho )-
Rh*Bt. Bij deze verbindingen treden 
voor x < 0,84 in het temperatuurgebied 
van 0,7 tot 9 K twee fase-overgangen 
(magnetisch resp. supergeleidend) op, 
terwijl voor 0,84 < x £ 1 in het tem-
peratuurgebied van 6 tot 7,2 K slechts 
èèn fase-overgang ferro-para voorkomt. 

Om deze fase-overgangen met neutronen-
depolarisatietechniek op de kristal
pol arimeter te kunnen onderzoeken werd 
een nieuw staartstuk voor een bestaan
de *He-cryostaat van de vakgroep ont
worpen. Geschatte constructietijd: 2 
maanden tekenkamer en 2 è 3 maanden 
werkplaats. Mede op advies van ter 
zake deskundigen bij de Faculteit der 
Technische Natuurkunde van de TU Delft 
(dr. H.C. Meijer) en het Natuurkundig 
Laboratorium van de Universiteit van 
Amsterdam (dr. J.J.M. Franse, drs. M. 
/an Sprang) werd voor het ontwerp van 
het staartstuk uitgegaan van het 'dom
pel' principe. Wat betreft het varië
ren van de temperatuur in de prepa
raatruimte van het staartstuk werd 
gekozen voor een gesloten systeem. 
Hierbij staan ruimtes gevuld met zeo
liet in verbinding met de preparaat
ruimte en/of 'exchange' ruimte. 

Zeoliet is een stof die bij een tem
peratuur van * 4.2 K heliumdamp (gas) 
adsorbeert en bij 35 K of hoger de 
geadsorbeerde heliumdamp weer afstaat 
[C 24]. Door de IRI-instrumentmakerij 
wordt gewerkt aan de vervaardiging van 
het nieuwe staartstuk. In afwachting 
van het gereedkomen van het staartstuk 
met toebehoren zullen oriënterende 
depolarisatiemetingen aan een HoRh%B%-
preparaat bij vloeibare * He-tempera
tuur worden uitgevoerd. Hiervoor is 
van dr. J.J.M. Franse (Universiteit 
van Amsterdam) een *He-cryostaat ge
leend. 

- Depolarisatie in CoCr 

Nadat gevonden was dat de domeinstruc
tuur in opgesputterde CoCr-lagen af
hankelijk is van de magnetische voor
geschiedenis, werden in nauwe samen
werking met drs. K. Hemmes en dr. J.C. 
Lodder van de Faculteit der Elektro
techniek van de Universiteit Twente 
nieuwe hoek-afhankelijke depolarisa
tiemetingen gedaan aan CoCr-films met 
diktes 0,3 < n < 5 urn. De resultaten 
voor de 'kolomdomein' hoogte en breed
te zijn op de MRM-conferentie in Parma 
gerapporteerd [C 25]; de laatste zijn 
in figuur C-6 gegeven. Het gedrag van 
de kolombreedte 6 als functie van de 
laagdikte h blijkt beschreven te kun
nen worden met ó - h , waarin x = 0.7 
± 0,1. Deze exponent is in redelijke 
overeenstemming met het 'reversed 
spike' model voor de magnetische flux-
Kortsluiting. Dit resultaat onder
steunt de conclusies van kerr-effect-
raetingen die aan dezelfde preparaten 
in de Universiteit Twe.ite zijn gedaan 
en een belangrijk onderdeel van het 
promotiewerk van drs. K. Hemmes (UT)* 
uitmaken. Vergelijking van de linker
en rechterhelft van figuur C-6 toont 
hoezeer de gevonden waarden v'oor de 
domeinbreedte van de preparacif:-tech
niek afhangen. Het verschii van een 
factor twee tussen de domeinbreedte 
gevonden in zgn. 'RF'- en 'magnetron-
gesputterde' CoCr-films is niet in 

* K. Hemmes, Domains in CoCr layers 
for perpendicular magnetic recording. 
Proefschrift UT (1986). 
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Vomzinbuzzdtz alb {ancXiz van de 
CoCt-faitmdiktz [dabbzl-logahitmiAch 
nitgzzzt) zoali> bzpaald act nzoJjio-
nzndzpolaAibatizmztingzn, Vz opzn 
nzip. gz&lotzn zymbolzn hzbbzn be-
tfizkking op &ilm& na vzizadiging 
loodK.ZQ.kt op nzbp. in hzt vlak van 
de iihn. Vz gzAtippzldz lijnen zijn 
een be-ó-te aanpai&ing doon. de gzmztzn 
puntzn; de ge.tiok.kzn lijn U> hzt 
vznband op gnond van een domzin-
it/iuctuun. mzt 'Apikz'-domzinzn mzt 
tzgzngeJ>tzldz magnztü>atiz. A. RF-
gzAputtz/id CoCh. en 8. magnztAon-
gzApatAzid CoCt. 

overeenstemming met de verwachting 
voor deze grootheid volgens het 
'reversed spike'-model. 

C2.2. Heting neutronenspectra door 
middel van Larmor-precessie 

In de tweede helft van het verslagjaar 
is de mogelijkheid aangetoond om neu
tronenspectra door middel van Larmor-
precessie te meten. Hiertoe is een 
voorlopige 'precessie'-spoel met mag
neetveld in de z-richting tussen de 
polarisator- en analysatorspiegelsys-
temen aangebracht. Figuur C~7a geeft 
de intensiteit van neutronen gereflec
teerd aan 20 gebogen-silicium èènkris-
tallen [111] geplaatst achter de ana-
lysator als functie van het veld in 
deze spoel. Na Fourier-transformatie 
van deze intensiteit ontstaat het neu
tronenspectrum van figuur C-7b waarin 
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de [111] en [333] reflecties aan Si te 
zien zijn. Dit soort experimenten is 
uitgevoerd met verschillende typen 
kristallen, zowel voor- als nadat het 
Be-filter door een Si-filter in de 
bundel L-2 van de HOR is vervangen. 
Precessiespectra zijn gemeten bij ver
schillende golflengtes van de mono-
chromatische neutronenbundel (zie ook 
onder C2.3). 

C2.3. Instrumentatie kristal- en 
spiegelpolarimeter 

Hoewel de installatie van de CAPRO 
68000 bij de kristalpolarimeteropstel-
ling [T 6] grote vorderingen heeft ge
maakt na het in dienst treden van J. 
Uijlenbroek, is het project nog niet 
voltooid. Storingen werden ondervonden 
bij encoders die voor de hoekmeting 
zorg dragen en bij de mechanische 
hoekinstelling zelf. De programma's 
die voor de besturing van de opstel
ling in PASCAL voor de CAPRO 68000 
geschreven zijn, bevinden zich in de 
testfase. 

Ook bij de energie-afhe.nkelijke depo-
larisatie-opstelling z:.jn vorderingen 
gemaakt. In afwachting van een meet-
buffer, waarin de metingen van 32 
detectoren simultaan kunnen worden 
opgeslagen, zijn voorlopig metingen 
uitgevoerd met een achttal buizen die 
parallel in twee quad scalers geteld 
konden worden. De energie-analyse is 
getest met gebruikmaking van een gebo
gen Si-kristal en een pyrolitisch gra
fiet (PG) -kristal met grote mozaiek-
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spreiding. Op grond van deze resulta
ten wordt voor de definitieve opstel
ling gekozen voor PG-kristallen als 
analysatorkristallen, waarmee een 
bragg-hoekgebied van meer dan 20' kan 
worden bestreken met een reflectivi-
teit per bragg-hoek in de buurt van 
90%. Ten behoeve van de signaalverwer
king van de 32 buizen zijn uit de IRI-
beleidsruimte nieuwe versterkers en 
discriminatoren besteld ter vervanging 
van de oude voorversterkers afkomstig 
van de RKS 2, die niet meer betrouw
baar bleken. Bij de testmetingen voor 
energie-analyse is bovendien het prin
cipe van Larmor-precessie als middel 
voor energie-analyse getest. De resul
taten hiervan zijn zodanig positief 
dat nagegaan wordt of een spectrometer 
gebaseerd op dit principe zinvol is. 
Een voorlopig voorstel voor zo'n spec
trometer is gemaakt en een meer defi
nitief ontwerp wordt in het komende 
verslagjaar uitgewerkt. 

C2M. Diversen 

Testmetingen onder meer met Larmor-
precessie werden uitgevoerd aan een 
Heussler CujMnAl-polarisator voor de 

Fig. C-7 

a. Rzfrlzctiz van nzuX/ionzn van vzn-
ichittznde golfrlzngtz aan 20 gz-
bogzn Si-zznkxiA tallen geplaatst 
ondzn, zzn hozk van 135" achten, dz 
onalyAatox van dz ipizgzlpola/U-
mztzt ató frunctiz van hzt mag neet -
vzld In dz pK.ZQ.zA&iz-bpozl. Hzt 
hoog-frizquen-tz signaal cokAzipon-
dzztt mzt aan [ / I J ] gzAzfrlzctzztdz 
nztiüwnen; hzt laag-frtzquentz, 
daaAop qzbupztponzcAdz signaal mzt 
dz r333"] te bleette*. 
b. Vz fotiüzt-gztAanbfrotmzzAdz van 
dz kAommz in friguuA C-7a; mznk op 
dat dz vetboden l222]-tzfrlzctiz 
ontbtezkt. Vz tzZatie.fr lage intenói-
tzit van dz {.333^-^zfrizctiz wtdt 
mzdz vetooAzaakt doot hzt frzit dat 
dz afr'hnijgolfrtzngtz van nzciüionzn in 
dz ipiegzlpolaAÖnetet bij 0.17 nm 
Ligt. 

groep van dr . G. Badurek en medewer
kers van het Atominst i tu t der Oster-
re ich i sche Technische Univers i tö ten t e 
Wenen. 

Hoekafhankelijke depolar isa t iemet ingen 
aan enkele NdFeB-preparaten werden 
uitgevoerd voor i r . M. Coehoorn van 
het Ph i l ip s Natuurkundig Laboratorium. 

In samenwerking met de F a c u l t e i t der 
Elektrotechniek van de U n i v e r s i t e i t 
Twente werd een Si-dubbelmonochromator 
onderzocht op de mogelijkheden van 
gebruik b i j k le ine -hoekvers t roo i ing . 
Daartoe heeft s tudent G. Huysmans 
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(Universiteit Twente) van die afdeling 
gedurende drie maanden als stagiair in 
de vakgroep gewerkt; dit werk is afge
rond met een verslag [ï 7]. 

Een neutronendiffractieonderzoek aa. 
gebogen siliciumkristallen is uitge
voerd door student P. Westerhuijs (TU 
Delft [? 8]. 

C3. MÖSSBAUERSPECTROMETRIE 

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

C3.1. Karakterisering katalysatoren 

Bimetallische katalysatoren op drager 
vormen een bijzonder belangrijke klas
se katalysatoren voor de chemische in
dustrie. Het in-situ mössbauer-onder-
zoek, dat inzicht verschaft in de 
structuur van zulke katalysatoren, die 
bestaan uit Fe en één van de groep-
VUI-metalen (M) Ru, Rh, Pd, Ir en Pt 
op verschillende dragermaterialen is 
voortgezet [C 26 t/m C 29]. 

Resultaten van het onderzoek van FeRu 
en Fe op Ti02- en C-drager, i- samen
werking met drs. F. Stoop van het La
boratorium voor Chemische Technologie, 
TU Eindhoven, zijn opgenomen in het 
proefschrift van F. Stoop*. 

In aansluiting op dit onderzoek zijn 
metingen verricht aan (3:l)FeRu/Si02-
katalysatoren die gedurende verschil
lende tijden gebruikt zijn onder Fi-
scher-Tropsch synthese condities voor 
ir. J. Boelee, afkomstig van hetzelfde 
laboratorium. 

* F. Stoop, Hydrogenation of carbon 
monoxide over supported ruthenium-iron 
and related bimetallic catalysts. 
Proefschrift TU Eindhoven (1986). 

** A.F.H. Wieiers, On the preparation 
and properties of supported alloy 
catalysts. Proefschrift RU Utrecht 
(1986) 

Het verschijnsel dat onder steeds 
stringentere reducerende omstandighe
den terugoxidatie van Fe* naar Fe3 

optreedt bij FeRu/Ti02-katalysatoren 
is nader onderzocht voor de 1:1 FeRu-
samenstelling op Si02-, Y-A1203-, C-
en MgO-dragers. De voorlopige resulta
ten wijzen erop dat dit opmerkelijke 
verschijnsel slechts optreedt voor de 
dragers Ti02 en Si02 en alleen voor 
een bimetallische katalysator. Een 
fysisch mengsel van Fe/Ti02 en Ru/Ti02 
vertoont dit verschijnsel niet. 

In samenwerking met drs. A.F.H. 
Wieiers van de afdeling Anorganische 
Chemie van de RU Utrecht is zowel het 
reductiegedrag als het gedrag onder 
Fischer-Tropsch synthese onderzocht 
van FeCu/SiOj-katalysatoren met ver
schillende samenstelling. De resulta
ten zijn weergegeven in het proef
schrift van A.F.H. Wieiers**, en zijn 
ter publikatie aangeboden aan Journal 
of Catalysis. 

Ook is het onderzoek aan monometalli-
sche Fe-katalysatoren voortgezet. De 
resultaten van het onderzoek naar het 
reductiegedrag van Fe op Si02 en Y-
Al2Oj, uitgevoerd in samenwerking met 
dr. A.J.H.M. Koek en drs. A.F.H. 
Wieiers van de RU Utrecht zijn ter 
publikatie aangeboden aan Journal of 
Catalysis. De resultaten staan even
eens vermeld in het proefschrift van 
A.F.H. Wieiers.** 

Opnieuw is gepoogd het reductiegedrag 
van een 0.5 wt% Fe/Si02-katalysator te 
onderzoeken en te ontrafelen. Veel 
tegenstrijdige resultaten verkregen 
met zo'n katalysatorsysteem staan in 
de literatuur en al eerder is gebleken 
dat ook eigen meetresultaten niet al
tijd reproduceerbaar waren. Bij dit 
opnieuw gestarte onderzoek wordt ook 
de UHV-opstelling gebruikt, om te zien 
of de Fe-toestand van de katalysator 
nog wezenlijk afhangt van H2-atmosfeer 
of UHV-condities. 

In samenwerking met dr. J.G. van Ommen 
van de afdeling Chemische Technologie 
van de Universiteit Twente is een on
derzoekje begonnen aan Fe/Ti02-kataly
satoren, die door de speciale methode 
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van adsorptie van Fe-acetylaceton com
plex op het oppervlak van TiOj een 
monolaag of submonolaag bedekking zou
den moeten hebben. De lage ijzerbela
ding van natuurlijke samenstelling en 
de hoeveelheid beschikbaar materiaal 
bemoeilijken het onderzoek. 

Het onderzoek naar ijzerhoudende kata
lysatoren op drager met toepassings
mogelijkheden voor de verwijdering van 
hetero-elementen uit zware aardolie-
fracties en vloeibare steenkoolproduk-
ten is voortgezet [C 30]- In samen
werking met dr.ir. V.H.J. de Beer van 
het Laboratorium voor Anorganische 
Chemie en Katalyse van de TU Eindhoven 
worden diverse aspecten van de kataly
sator onderzocht. 

Mössbauerspectrometrie aan katalysato
ren in diverse stadia van gebruik 
levert belangrijke informatie over de 
dispersie, thermische stabiliteit en 
de Fe-toestand van de katalysator. De 
effecten van een additionele droog-
prccedure in Hz op de katalysator zijn 
bestudeerd. Het blijkt dat de invloed 
verschilt voor monometallische Fe/C en 
bimetallische FeMo/C-katalysatoren. Zo 
stijgt de effectieve krachtsconstante 
voor de interactie tussen katalysator-
deeltje en drager voor Fe/C-katalysa-
toren, terwijl voor FeMo/C-katalysato-
ren de effectieve krachtsconstante 
niet beïnvloed wordt. Voor Fe/C resul
teert dit in een betere thermische 
stabiliteit die zijn weerslag vindt in 
betere prestaties van de katalysator 
in reacties op laboratoriumschaal. 

Uit het in-situ onderzoek van kataly
satoren in hun actieve sulfide-fase 
blijkt dat voor Fe/C-katalysatoren de 
gevormde Fe-S-fase niet afhangt van de 
Fe-belading van de katalysator. Door
dat de Fe-S-deeltjes een superparamag-
netisch gedrag vertonen, is het moge
lijk om de volgorde in de gemiddelde 
deeltjesgrootte in sulfidische Fe/C-
katalysatoren te bepalen. Combinatie 
van deze resultaten met katalytische 
activiteitsmetingen leert dat de pres
tatie van de katalysator toeneemt met 
kleinere deeltjesgrootte. Voor FeMo/C 
katalysatoren wordt gevonden dat de 
samenstelling van de sulfidische Fe-

fase zowel kan afhangen van de gevolg
de procedure als van de Fe-belading 
van de katalysator. 

Het blijkt dat voor alle katalysatoren 
een te snelle verhoging van de tempe
ratuur tijdens de sulfideringsprocedu-
re leidt tot uitscheiding van Fex_ S, 
terwijl bij een langzamere verhoging 
een structuur wordt gevormd die zowel 
Fe als Mo en S (analoog aan onderzoek 
aan CoMo/Al,03 FeMoS genoemd) bevat. 
Indien deze structuur gevormd wordt, 
is ze stabiel bij hoge temperaturen. 
Voor katalysatoren met een lage Fe-
belading is alle Fe aanwezig in de 
FeMoS-structuur na een langzame ver
hoging van de temperatuur tijdens het 
sulfideringsproces, terwijl voor kata
lysatoren met een hoge Fe-belading 
naast FeMoS ook Fe, S waarneembaar 

—x 
is. Uit katalytische activiteitsmetin
gen blijkt dat katalysatoren, waarin 
het Fe in de FeMoS-structuur aanwezig 
is, betere prestaties leveren dan die 
waarin het Fe alleen aanwezig is als 
Fe!_ S. Dit wordt veroorzaakt doordat 
er slechts een beperkt aantal mogelij
ke plaatsen in het kristalrooster zijn 
waar FeMoS gevormd kan worden. Een 
overschot aan Fe zal dan leiden tot de 
vorming van Fet_ S. Aan dit onderzoek 
wordt door M.W.J. Crajè en R. Hadders 
(studenten TU Delft) deelgenomen. 

Er is een begin gemaakt met de bestu
dering van Fe/Alz0, - en FeMo/Al20,-
katalysatoren. Het blijkt dat er dui
delijk waarneembare verschillen zijn 
tussen Al20j en C gedragen katalysa
toren met gelijke metaalbelading. 

Door de transmissie van de Y-straling 
door de te onderzoeken katalysator bij 
één absolute doppler-snelheid van de 
bron (d.w.z. + en - snelheid) als 
functie van de tijd te meten, geduren
de welke tijd een bepaalde chemische 
reactie loopt, kan met mössbauerspec
trometrie onderzoek verricht worden 
naar intermediaire toestanden van de 
katalysator. Een begin is gemaakt om 
deze nieuwe methode toe te passen bij 
inzwaveling van gedragen Fe- en FeMo-
katalysatoren. 

In het kader van een onderzoekcontract 
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met het Koninklijk Shell Laboratorium 
in Amsterdam, voor onderzoek aan 
CoMo/SiO, - en CoMo/Tf-Al2 Oj -ontzwave
lingskatalysatoren, is de methode van 
Mössbauer Emissie Spectrometrie (MES) 
operationeel gemaakt. Bij MES wordt 
het te onderzoeken materiaal, in dit 
geval Co, als bron gebruikt (ï7Co). 
Gepoogd wordt toestemming te verkijgen 
om de resultaten van het goed verlopen 
onderzoek te publiceren. 

C3-2. Intermetallische verbindingen 

Dit onderzoekterrein wordt al een 
groot aantal jaren bewerkt in samen
werking met dr. K.H.J. Buschow van het 
Philips Natuurkundig Laboratorium [C 
31]• Hierbij vindt een steeds verder
gaande verschuiving plaats van 5 7 Fe 
naar zeldzame-aarden mössbauerspectro-
metrie. 

- s'Fe-mössbauerspectrometrie 

Het onderzoek naar het beschrijven van 
de isomere verschuiving in de limiet 
voor grote verdunning van Mj _ Fe 
amorfe legeringen en intermetallische 
verbindingen [C 32], met dezelfde uit
drukking voor het Miedema en Van der 
Woude-model, is afgerond met de inter
metallische verbindingen van Fe en 
andere overgangsmaterialen. Het blijkt 
dat voor deze reeks van verbindingen 
grote afwijkingen worden gevonden van 
de eerder gevonden uitdrukking van het 
model voor amorfe legeringen. Via ban
denstructuur berekeningen door dr. K. 
Schwarz, TU Wenen, wordt getracht ach
ter de reden voor deze afwijkingen te 
komen. 

De nieuw gevonden pseudobinaire tetra-
gonale verbindingen RFej, V2 , waarin R 
staat voor zeldzame-aarde, vormen po
tentieel materiaal voor het maken van 
sterke permanente magneten. Het blijkt 
dat het gemeten gemiddelde magnetisch 
hyperfijnveld op de ijzerplaatsen 
kleiner is dan in de R2 Fei,-verbindin
gen. In de verbinding DyFe, jV2 wordt 
tussen 4.2 en 295 K een draaiing van 
de voorkeursrichting van magnetisatie 
gevonden. Vermoedelijk vindt deze 
plaats van basisvlak bij lage tempera
tuur naar c-as bij hogere temperatuur. 

Dit houdt in dat het Fe-subrooster een 
magnetische voorkeursoriëntatie langs 
de c-as heeft. 

De magnetische en kristallografische 
eigenschappen van intermetallische 
verbindingen van het type Ni, Fe MnSb 
- behorende tot de halfmetallische 
ferrimagneten - zijn onderzocht. De 
resultaten van röntgendiffractie, mag-
netisatiemetingen en s 7Fe-mössbauer
spectrometrie zijn verschenen [C 33]» 

- Zeldzame-aarde 
mössbauerspectrometrie 

Als aanvulling op het onderzoek aan 
Tm2Fe,,B en Dy2Fe,,B [C 3**] is naar 
aanleiding van een Japanse publikatie 
in samenwerking met drs. R.P. van 
Stapele van het Philips Natuurkundig 
Laboratorium de invloed van het kris-
talveld op hyperfijnveld en quadru-
poolsplitsing in Tm2Fei»B onderzocht. 
Hiervoor is een aantal nieuwe reken
programma's geschreven. Het hyperfijn
veld bleek goed met de experimentele 
resultaten overeen te stemmen, maar 
het teken van de te verwachten roos
terbijdrage van één van de twee zeld
zame-aarde plaatsen was daar niet in 
overeenstemming met het experiment. 

Als een vervolg op het onderzoek aan 
Tm2Ni17 [C 35] zijn met lc»Tm-möss-
bauerspectrometrie Tm2C0i7 en Tm2 Fe, 7 

gemeten. Het blijkt dat de kristalveld 
term BJ negatief is voor beide thulium 
plaatsen in Tm12Co17. Dit stemt over
een met de c-as magnetische anisotro-
pie in deze verbinding. Daarentegen 
verschillen de kristalveldtermen BJ 
voor beide thulium-plaatsen in Tm2 Fe, r 
van teken. Met behulp van dit gegeven 
is een beschrijving gemaakt, waaruit 
blijkt waarom de magnetische anisotro
pic van deze hexagonale verbinding bij 
T=70 K draait van c-as naar basisvlak. 

De pseudobinaire tetragonale verbin
dingen DyFe, „ V2 , ErFe! 0 V2 en TmFe, 0 V2 
zijn ook gemeten met 1,JDy-, l(,Er- en 
1 "Tm-mttssbauerspectrometrie. Uit een 
voorlopige analyse blijkt dat de kris-
talveld-tern? Bf klein is en dat een 
negatieve BJ samenhangt met een magne
tische voorkeursrichting langs de c-as 
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(Tm, Er) en een positieve BJ met een 
magnetisatievoorkeur in het basisvlak 
(Dy). 

Evenals een aantal andere kubische Tm-
verbindingen [C 36] vertoont het ^'Tm 
spectrum van TmPd3 een quadrupool-dou
blet, hetgeen wijst op distortiege-
drag. Het bijzondere is dat het mÖss-
bauerspectrum van deze verbinding een 
schijnbare isomere verschuiving ver
toont die toegeschreven wordt aan een 
vermenging van kristalveld en kernni
veaus. Dit wordt nog nader uitgewerkt. 

C3-3* lf,Ir- en *•7Au-mössbauer-
spectrometrie 

Het is gebleken dat toepassing van de 
integrale telmethode voor 1,3Ir-möss-
bauerspectrometrie geen verbetering is 
ten opzichte van het gebruik van de 
halfgeleider Ge-detector voor de bron-
sterkte, bereikt door bestraling van 
een Nb-èènkristal met enige procenten 
"*0s in de HOR. Van een bestraling in 
een hogere flux is afgezien, daar dan 
langlevend l * * Ta gevormd wordt dat ge
regeld hergebruik van deze bron vrij
wel onmogelijk zal maken. 

Bestraling van een l "Pt-preparaat, 
afkomstig van de mössbauergroep van de 
Katholieke Universiteit Nijmegen, in 
de HOR, levert een zodanig sterke 
1'7Au-mössbauerbron op, dat er zeer 
goed mee kan worden gemeten. Ook hier
bij blijkt dat toepassing van de inte
grale telmethode een verslechtering 
van het resultaat oplevert. 

C3.4. Diversen 

Voor dr. G. van der Lee van Billiton 
Research BV te Arnhem zijn elf mon
sters gemeten om na te gaan in welke 
toestand het niet uit magnesiumhouden-
de en bauxiet preparaten verwijderbare 
Fe aanwezig is. 

In samenwerking met ir. F.J. van der 
Gaag van de faculteit der Scheikundige 
Technologie van de TU Delft is een 
onderzoekje gestart naar ijzerhoudende 
ZSM-5 zeolieten. 

Het onderzoek, in samenwerking met 
prof.dr. J. Reedijk en drs. W. Vreug-
denhil van de RU Leiden, naar de high-
spin/ low-spin-overgang in [Fe(NS)2-
(butyltriazool)*]H20 is voortgezet. 

C3.5- Instrumentatie 

Medio 1986 is de software voor het 
meten met constante snelheid in de 
IRI-meetgeheugens gerealiseerd. Daar
naast is de mössbauer-apparatuur zo
danig omgebouwd dat in plaats van met 
de INCAA-scalers nu met de IRI-meet
geheugens wordt gewerkt. De apparatuur 
werkt uitstekend, en de constante 
snelheids-mode geeft nieuwe toepas
singsmogelijkheden van onderzoek. De 
nieuwe apparatuur en software zijn in 
rapporten beschreven [C 37, C 38]. 

In verband met genoemde vernieuwing en 
uitbreiding van de mössbauerapparatuur 
zijn extra functiegeneratoren nodig. 
In de loop van de tijd zijn in de hui
dige zoveel modificaties aangebracht, 
dat dit ontwerp zich niet meer leent 
voor produktie. Een nieuw ontwerp is 
gereedgekomen [C 39]. 

De cryostaat van de niet meer bruik
bare supergeleidende magneet wordt 
gewijzigd zodat deze geschikt zal zijn 
voor variabele temperatuurmetingen 
tussen 4 en 77 K. 

Voor het verrichten van MES aan de Co-
houdende ontzwavelingskatalysatoren is 
een zodanige reactor ontworpen en ge
bouwd dat deze bij de inzwaveling van 
de katalysatoren is te gebruiken tot T 
= 900 K. 
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D. REACTORFYSICA 

Hoogleraar : d r . i r . H. van Dam** 
Secretaresse : mw. E. Muns-

van der Meer* (0.6) 

Het reactorfysisch onderzoek wordt 
uitgevoerd door de vakgroepen Reactor-
fysica van het IRI en van de faculteit 
der Technische Natuurkunde van de TU 
Delft, die in feite een eenheid vor
men. Voor het onder Dl en D3 beschre
ven onderzoek ligt het zwaartepunt in 
het IRI, voor het onder D2 beschreven 
onderzoek bij d? TU Delft. 

In het verslagjaar werden de volgende 
buitenlandse bezoekers ontvangen: 

- dr. M.P. Victoria, SIN, Zwitserland; 
- dr. J.H. Evans, AERE Harwell, 
Oxfordshire, UK; 

- prof. A. Hrynkiewicz, Universiteit 
van Krakow, Polen; 

- dr. D. Segers, Rijksuniversiteit 
Gent, België; 

- dhr. P. van Belle, JET, Culham, UK. 

Voorts waren in dit jaar ass.prof.dr. 
0. Ciftcioglu van de Technische Uni
versiteit van Istanbul en dr. R. Kozma 
van het Central Research Institute for 
Physics te Boedapest voor respectieve
lijk 7 en 6,5 maand bij de vakgroep 
werkzaam. 

Dl. STATICA. DYNAMICA EN RUIS VAN 
KERNREACTOREN 

dr. 0. Ciftcioglu (tot l-6-'86) 
prof.dr.ir. H. van Dam** 
D.W. de Haas* 
ir. T.H.J.J. van der Hagen 
dr.ir. J.E. Hoogenboom*(projectleider) 
dr. R. Kozma (van ll-5-'86 tot 

l-12-'86) 
ir. P.F.A. de Leege 
J.G.P. Schut* 
R.H.J.C. Viveen 

Binnen het onderzoekthema valt de 
nadruk op het reactorruisonderzoek. 

* formatie TU Delft 
* dubbelbenoeming TU Delft-IRI 

Dit onderzoek is gericht op de bestu
dering van fluctuatieverschijnselen, 
dxe zich voordoen in de signalen van 
verschillende soorten detectoren of 
sensoren in een kernreactor. Daar deze 
fluctuaties het dynamisch gedrag van 
de reactor weerspiegelen, is het in 
principe mogelijk de overdrachtsfunc
ties te bepalen waarmee het dynamisch 
proces beschreven kan worden en de 
drijvende krachten van de fluctuaties, 
de ruisbronnen, te identificeren. Be
langrijke ruisbronnen in een vermo-
gensreactor zijn o.a. stochastische 
processen bij de warmte-overdracht, 
stroraingswervels in het koelwater, 
eventuele stoomvorming, mechanische 
trillingen, enz. 

Daar ruisanalyse een gevoelige tech
niek is, is het mogelijk hiermee 
vroegtijdig afwijkingen in het normale 
dynamische gedrag van een reactor op 
te sporen, hetgeen kan leiden tot nog 
betere bewakingsmethoden van een reac
tor. Hierop is het ruisonderzoek van 
de vakgroep steeds meer gericht. Ener
zijds wordt detectie van ongewenste 
kookverschijnselen bestudeerd, waarvan 
de experimentele uitvoering vooral aan 
de Hoger Onderwijs Reactor plaats
vindt, anderzijds is het onderzoek ge
richt op kokend-waterreactoren, waarin 
de vorming van stoombellen een belang
rijke ruisbron is en waarbij met name 
de stabiliteit van de reactor wordt 
bestudeerd. 

Het experimentele deel van dit onder
zoek vindt plaats in de centrale van 
de N.V. Gemeenschappelijke Kernenergie 
Centrale Nederland (GKN) te Dodewaard. 
Het onderzoek wordt voor een deel op 
contractbasis gefinancierd door GKN. 

Naast het ruisonderzoek worden onder 
dit thema ook kleinere projecten uit
gevoerd, die betrekking hebben op de 
statische eigenschappen van de neutro-
nenfluxverdeling in een systeem of op 
de dynamica van kernreactoren. 

Dl.l. Ruis van kokend-waterreactoren 

Bestudering van de kokend-waterreactor 
van de kerncentrale te Dodewaard vorm
de ook dit jaar weer het middelpunt 
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van dit onderzoek. De uitgebreide 
meetseries die in 1985 aan deze reac
tor zijn verricht met het doel de sta
biliteit van kokend-waterreactoren te 
bepalen en de diverse fysische proces
sen die een rol spelen te bestuderen, 
zijn geanalyseerd. De reactor werd bij 
normaal vermogen beproefd door een 
regelstaaf in en uit te bewegen en 
door de druk in het reactorvat te va
riëren. Bovendien werd de ruis van 
diverse signalen geanalyseerd tijdens 
stationair bedrijf. Een en ander be
vestigde de bevindingen van vorig jaar 
{betreffende metingen bij een lager 
vermogen) en leidde tot de conclusie 
dat de reactor ook bij dit vermogen -
zowel thermohydraulisch als reactor-
kinetisch - uiterst stabiel is [D 13, 
D 14J. Dit kon onder meer afgeleid 
worden uit het feit dat de snelheid 
waarmee het koelmiddel door de kern 
stroomt, binnen 2% constant is. De 
variaties van deze snelheid konden 
bepaald worden door middel van corre
latietechnieken van de ruis van de 
signalen van twee boven elkaar ge
plaatste neutronendetectoren [D 15]. 

Door de ruis van de neutronenflux 
numeriek te modelleren kon de dem-
pingsconstante van het systeem bepaald 
worden. Deze constante wordt geacht 
een directe maat te zijn voor de sta
biliteit van de reactor. De dempings
factoren bij verschillende reactorcon
dities weerspiegelen de stabiliteits-
verlaging die een vermogensverhogïng 
of een drukverlaging met zich mee
brengt. Het zodanig veranderen van het 
fluxprofiel over de kern dat dit in 
het centrum gepiekt is, werkt ook de
stabiliserend (figuur D-l). 

Aan de hand van de ruis van de signa
len van een tweeling-neutronendetector 
en een tweeling-gammadetector, die op 
verschillende posities in de kern in
gebracht konden worden, werden het 
axiale en het radiale snelheidsprofiel 
van het koelmiddel dat door de kern 
stroomt, bepaald. Met behulp van ther-
mohydraulische berekeningen kon hier
uit het massadebiet door de diverse 
elementen afgeleid worden. De resulta
ten wijzen erop dat door de elementen 
met een relatief laag vermogen een 

hoger massadebiet stroomt dan door de 
centrale elementen (met een hoger ver
mogen) . Een hoger massadebiet brengt 
een lagere dampbelfractie aan de 
bovenzijde van de elementen met zich 
mee; daar deze fractie momenteel als 
stabiliteitsmeter van de reactor wordt 
gebruikt, kan dit consequenties hebben 
voor het maximale vermogen dat nog is 
toegestaan. Een en ander kon echter 
ten gevolge van hardware problemen 
niet tot tevredenheid afgerond worden 
en zal daarom in de toekomst opnieuw 
aangepakt worden. 

Theoretisch en experimenteel onderzoek 
werd verricht aan een fysische para
meter die zeer belangrijk is voor de 
stabiliteit van de reactor: de splijt
stoftijdconstante. Dit is de tijdcon
stante die samenhangt met het warmte
transport van de splijtstof naar het 
koelmiddel. Vorig jaar al brachten ex
perimentele resultaten een aanzienlijk 
kleinere effectieve tijdsconstante 
naar voren dan uit eenvoudige bereke
ningen volgt. De hieruit volgende 
snelle warmte-overdracht is nu door 
diverse metingen bevestigd. Bovendien 
leidde een computersimulatie tot de-
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zelfde kleine tijdconstante en toonde 
aan dat dit het gevolg is van de 
warmteproduktie in de rand van de 
splij tstofstaaf. 

Het onderzoek aan een model van een 
koelkanaal werd voortgezet. Dit model 
bestaat uit een glazen buis, waardoor 
water stroomt waarin een fluorescerend 
poeder is opgelost. UV-lampen die bui
ten de buis staan opgesteld doen de 
oplossing oplichten. Deze omzetting 
van UV- naar zichtbaar licht model
leert de moderatie van snelle neutro
nen tot thermische neutronen zoals in 
een reactor plaatsvindt. Aan het water 
kan lucht worden toegevoegd die de 
stoom simuleert die in de kern van een 
kokend-waterreactor gevormd wordt. Een 
analogon voor de neutronen- of gamma-
detector vormen fototransistoren die 
gevoelig zijn voor zichtbaar licht. 

Na een reeks inleidende metingen waar
mee ervaring met de opstelling is 
opgedaan, is de opstelling uitgebreid 
en verbeterd: verschillende stromings
types kunnen nu bestudeerd worden, 
waarbij de luchtfractie tot 60# kan 
worden opgevoerd. Bovendien is het 
mogelijk door middel van een niveau
meting de luchtfractie in de opstel
ling te bepalen; daar ook het water-
debiet en het luchtdebiet bekend zijn, 
kunnen de snelheden van het water en 
de lucht afgeleid worden. Deze snel
heden kunnnen nu vergeleken worden met 
de snelheid die uit ruiscorrelatie 
volgt. Verwacht wordt dat dit een bij
drage zal leveren aan de internatio
nale discussie over de fysische bete
kenis van de snelheid die nu gemeten 
wordt door middel van ruiscorrelatie. 

In samenhang hiermee werd een numeriek 
model opgesteld van een koelkanaal met 
twee boven elkaar geplaatste detecto
ren. Het model maakt het mogelijk de 
invloed van vele grootheden f zoals af
stand/gezichtsveld van de detectoren, 
stroomsnelheid van het koelmiddel, 
snelheidsprofiel over het kanaal, ver
storing van de stroming tussen de 
beide detectoren) op de snelheid die 
door correlatie .an de ruis van de 
twee detectorsignalen wordt verkregen, 
te bestuderen. 

Dl.2. Kookdetectie-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 dit onderzoek is in 
voorgaande jaren een experimentele 
opstelling gebouwd, die bestaat uit 
een gesimuleerd splijtstofelement, met 
drie elektrisch te verhitten platen en 
een koelcircuit, waarmee onafhankelijk 
van het reactorbedrijf uiteenlopende 
condities ten aanzien van warmtepro
duktie, koelwaterdebiet en inlaattem-
peratuur van het koelmiddel in het 
element kunnen worden ingesteld. 

Deze opstelling kende echter belang
rijke beperkingen voor het uit te 
voeren onderzoek. Het debiet was niet 
per koelkanaal in te stellen en de 
warmtelek naar het omringende bassin
water was te groot om ook volledig 
ontwikkeld koken in de koelkanalen 
mogelijk te maken. Daar de opstelling 
bovendien gebreken ging vertonen, was 
al in 1985 besloten tot de bouw van 
een nieuwe kookdetectie-opstelling. 
Deze bevat eveneens drie gesimuleerde 
splijtstofplaten, maar slechts twee 
koelkanalen daartussen, waarvan het 
debiet afzonderlijk instelbaar is. 
Voor de levering van het benodigde 
elektrische vermogen zijn voor elke 
plaat afzonderlijk transformatoren 
gewikkeld met een maximum vermogen van 
10 kW en aftakkingen voor 25, 50 en 
75% vermogen. Deze nieuwe opstelling, 
die grotendeels in het IRI is vervaar
digd, is in de loop van het verslag
jaar gereed gekomen en is in het na
jaar in gebruik genomen. Aanvankelijke 
problemen met de stabiliteit van de 
streling van het koelwater konden gro
tendeels worden opgelost. 

Door een gebrek aan mankracht - de 
voor dit onderzoek bestemde promo-
vendusplaats kon slechts voor een half 
jaar door een buitenlandse gast voor 
dit onderzoek worden gebruikt - kon 
slechts een beperkt meetprogramma uit
gevoerd worden. Met de nieuwe opstel
ling moesten bovendien de nodige be-
proevingsmetingen worden uitgevoerd. 
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Aandacht is besteed aan de frequentie-
spectra van neutronendetectorsignalen 
ten gevolge van snelheidsfluctuaties 
en intreetemperatuurfluctuaties van 
het koelmiddel. De theoretisch bere
kende spectra komen voor lage frequen
ties (< 3 Hz) goed overeen met de 
gemeten spectra. Door een onverwacht 
vroegtijdig vertrek van de buitenland
se gast kon zijn onderzoek niet in de 
gewenste vorm worden afgerond. 

Voor het continu volgen van de koel-
middelsnelheid werd een real-time com
puterprogramma ontwikkeld» gebaseerd 
op het bepalen van het maximum van de 
kruiscorrelatiefunctie van twee boven 
elkaar gelegen thermokoppels in een 
verhittingsplaat. 

Met een qua gesimuleerd splijtstof
element vergelijkbare opstelling bui
ten de reactorhal, waarvan het debiet 
eveneens per koelkanaal instelbaar is, 
zijn onderzoekingen verricht naar het 
simultaan bepalen van twee verschil
lende koelmiddelsnelheden aan weers
zijden van de verhittingsplaat. Hier
toe was reeds eerder een theorie ont
wikkeld op grond waarvan uit het fase-
en coherentieverloop van de signalen 
van twee thermokoppels in de plaat 
beide snelheden bepaald konden worden. 
De bij analyses gevonden snelheden 
correspondeerden in een aantal geval
len met de ingestelde snelheden, in 
enkele andere gevallen echter niet. 

Uiteindelijk bleek de interpretatie 
van de metingen met genoemde theorie 
onjuist en bleek er een interferentie-
effect op te treden tussen temperatuur 
fluctuaties van verschillende oor
sprong. Enerzijds betrof dit fluctua
ties die inherent zijn aan warmteover
dracht, anderzijds bleken kleine fluc
tuaties op te treden in het elektri
sche vermogen. Deze interferentie 
bleek voor een deel tot dezelfde ef
fecten te leiden als interferentie 
tussen twee verschillende koelmiddel
snelheden in twee aan elkaar grenzende 
kanalen. 

f-iet dezelfde opstelling is getracht de 
dampbelfractie bij koken in een koel
kanaal te meten door middel van gamma-

transmissie door een koelkanaal. Bij 
grotere dampbelfracties neemt de ver
zwakking van de gammabundel door het 
stoom-watermengsel af, waaruit de 
dampfractie kan worden afgeleid. Hier
toe wordt een l*1Am-bron toegepast, 
die laag-energetische gamma's uit
zendt. Problemen met stabiele selectie 
van èèn gammapiek en afwijkingen in de 
statistiek van het aantal gedetecteer
de gamma's konden uiteindelijk worden 
opgelost door verbeteringen in de 
elektronica en de fotomultiplier. 
Niettemin bleek de gemeten transmissie 
van de gammabundel bij verschillende 
temperaturen van het koelwater niet 
overeenkomstig de dichtheidsverande
ringen van het water. Hiervoor bleek 
beïnvloeding van de temperatuur van de 
fotomultiplier door de opstelling ver
antwoordelijk. Voor temperatuurstabi-
lisatie werd een voorlopige oplossing 
gevonden. Een spectrumstabilisator, 
die een definitieve oplossing moet 
bieden, is besteld. 

Met een tweede laboratoriumopstelling 
voor kookdetectie is ten behoeve van 
de Reactorbedrijfsgroep een onderzoek 
uitgevoerd naar mogelijk koken van 
koelwater aan de buitenkant van een 
Be-reflectorelement, dat men in de HOR 
wil gaan toepassen. Met een neerwaart
se stroming en enkele andere aanpas
singen kon de situatie in het koel
kanaal voldoende worden gerepresen
teerd. Met o.a. ruisanalyse is een 
indicatie verkregen van de stromings
patronen bij verschillend koeldebiet 
en ontwikkelde warmte in het gesimu
leerde Be-element. Op deze wijze is 
zekerheid verkregen dat de koeling van 
de berylliumelementen in de HOR onder 
alle omstandigheden zodanig is dat 
geen koken zal optreden. Dit onderzoek 
is uitgevoerd door een werktuigbouw
kundig student in het kader van een 
stage. 

Dl.3* Reactorfysische computer
programma's en dataverwerking 

De vakgroep Reactorfysica onderhoudt 
een uitgebreid pakket van grote com
puterprogramma's en gegevensbestanden 
voor berekeningen aan reactorkernen en 
vergelijkbare systemen, zowel wat be-
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treft neutronentransport, kriticiteit, 
reactorkinetica. splijtstofopbrand, 
afscherming en thermohydraulica. Het 
pakket is voor gebruik beschikbaar op 
de 1MB 3083 rekenmachine van de Tech
nische Universiteit Delft. Behalve 
voor eigen werkzaamheden en ter onder
steuning van de Reactorbedrijfsgroep 
van het IRI, vervult het pakket ook 
een rol in het beschikbaar houden van 
middelen en ervaring in nationaal op
zicht. Het operationeel maken van 
nieuwe programma's of programmaversies 
vraagt een aanmerkelijke voortdurende 
inspanning. 

Net het programmapakket zijn naar aan
leiding van andere publikaties en om 
de verschillende berekeningsmethoden 
van het pakket te kunnen testen, be
rekeningen uitgevoerd aan een zgn. 
Kleinste Kritieke Massa (KKM) systeem. 
Het betrof hier een bolvormig systeem 
bestaande uit een mengsel van 2ï'Pu 
met BeHz als moderator, omgeven door 
een BeO reflector (zie figuur D-2). 

Met dat systeem werd een kleinste 
kritieke massa berekend van 87 g z,'Pu 
hetgeen 15 g lager is dan de laagst? 
tot nu toe bekende waarde. Dit is be
reikt door een optimale splijtstofver
deling te berekenen waarbij de zgn. 
splijtstof-'importance' (een maat voor 
het differentiële reactiviteitseffect 
per massa-eenheid splijtstof) homogeen 
is geworden. Hiertoe moest een be
staande computercode worden uitge
breid. Voor het eerst is hierbij aan
getoond, dat in de optimale configura
tie een deel van de splijtstof in de 
reflector moet worden geplaatst (fi
guur D 2). De resultaten worden in een 
artikel gepubliceerd. 

In de loop van het verslagjaar is de 
vakgroep in het bezit gekomen van het 
zgn. JEP-bestand (Japans-Europose eva
luatie van nucleaire gegevens). Het 
programma pakket NJOY, waarmee groeps-
werkzame doorsneden uit dit bestand 
gemaakt kunnen worden, is gearriveerd 
en zal in de loop van 1987 operatio
neel gemaakt worden. 

Wegens de beperkingen van de PDP-11/60 
computer van de vakgroep, is in dit 

verslagjaar de processor en het geheu
gen vervangen door een PDP-11/84. Te
gelijkertijd is het RSX-11M+ bestu
ringssysteem in gebruik genomen. Het 
achtergrondgeheugen is met twee grote 
geheugenschijven uitgebreid. 

Dl.4. Overige projecten 

Op verzoek van de Nuclear Energy 
Agency van de OECD is een zgn. bench-
mark-probleem voor ruisanalyses samen
gesteld. Dit omvat het beschikbaar 
maken van ruissignalen in analoge vorm 
op een magneetband, waarvan kopieën 
onder de deelnemers worden verspreid, 
waarmee zij eigen ruisanalyseprogram-
ma's kunnen testen. 
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zodanig vzidzzld [lijn V) dat de 
izactiv itzituvaasidz maximaal ii> en 
bovendien homogzzn ovzx de gzhzlz 
iplijtitofizonz [lijn I J . Opvallend ij> 
dat 10% van de. bplijtAto^ in de. 
n.e^lzeton. moet midzn geplaatst om 
dit optimum te bzizikzn. de knjjtizke 
maAAa van dit Aijhtzzm jj> ongevzzn 
90 giam. 

De opzet van deze benchmark i s ener
zijds het modelleren van ru i s , met 
name met een autoregressief model, 
waarvoor een s ta t iona i r gedeelte van 
de signalan bedoeld i s , en anderzijds 
het detecteren van afwijkend gedrag 
waartoe in de signalen anomalieën zijn 
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geïntroduceerd. De signalen zijn gege
nereerd net de reactorsimulator van de 
vakgroep (RESIDEL), waarin een aantal 
software ruisbronnen is aangebracht. 
Anomalieën zijn geïntroduceerd door 
plotselinge of geleidelijke verande
ringen van èèn of meer parameters in 
de simulator. Veel aandacht is besteed 
aan de vorm van de anomalieën, zodat 
deze zowel voor eenvoudige als voor 
geavanceerde detectiemethoden interes
sant zullen zijn. Van de benchmark is 
een beschrijving gemaakt met een spe
cificatie van de uit te voeren op
drachten en de vorm waarin de resul
taten dienen te worden weergegeven, 
zodat een goede evaluatie mogelijk is. 

Ten behoeve van het ECN zijn de digi
tale signalen, die daar uit signalen 
van de Borssele kerncentrale geselec
teerd zijn voor een ander benchmark-
probleem, in analoge signalen omgezet 
en aan de eigen benchmark-magneetband 
toegevoegd, waarna deze beschikbaar is 
gesteld voor verspreiding. 

In verband met het benchmarkprobleem 
zijn detectiemethoden voor anomalieën 
ontwikkeld. Hierbij is vooral aandacht 
besteed aan het vergelijken van een 
beschikbaar signaal met een voorspel
ling daarvan op grond van een autore-
gressief model, waarvan de parameters 
eerder bepaald zijn gedurende een ze
kere leerperiode. Deze methode blijkt 
snelle detectie van anomalieën moge
lijk te maken. Door de vakgroep wordt 
ook een eigen analyse van de bench-
mark-problemen voorbereid. Van alle 
onderzoeken die in verband met het 
samenstellen van het benchmarkprobleem 
zijn verricht, is een uitgebreide do
cumentatie gemaakt in rapportvorm [D 5 
t/m D 10]. 

De resultaten van berekeningen aan de 
stralingsbelasting die personen op
lopen bij in-vivo bepaling van het 
cadmiumgehalte in de nier door middel 
van neutronenactivering, werden gerap
porteerd aan de opdrachtgever, het mi
nisterie van VR0M [D 1]. Dit onderzoek 
werd uitgevoerd in samenwerking met de 
vakgroep Radiochemie en de onderzoek
groep Stralingshygiëne en Dosimetrie. 
Aan enkele aspecten van de berekening 

is naderhand nog verdere aandacht be
steed, met name aan convergentiepro
blemen van de tweedimensionale trans
portberekening. Een afdoende oplossing 
werd hiervoor nog niet gevonden. 

Het onderzoek naar een methode voor 
momentane bepaling van de reactiviteit 
van een reactor werd voortgezet. In 
het model voor de bepaling van de 
reactiviteit uit de vermogensgeschie
denis zijn behalve nakomende neutronen 
ook fotoneutronen opgenomen, die door 
een (Y,n) reactie met deuterium of 
beryllium vrijkomen. Hierbij spelen 
nog grotere halveringstijden een rol 
dan bij het vrijkomen van nakomende 
neutronen, waardoor waargenomen effec
ten relatief lange tijd na een reacti-
viteitsverandering in de reactor ver
klaard zouden kunnen worden. Analyse 
van het reactiviteitsverloop bij het 
geleidelijk indrijven van een regel-
staaf laat na het stilstaan van de 
regelstaaf nog andere afwijkingen 
zien. Deze kunnen v ""aard worden 
door veranderingen van de ruimtelijke 
fluxverdeling ook na het stilstaan van 
de regelstaaf. Dit kon geverifieerd 
worden met de plaats- en tijd-afhanke
lijke berekening van het fluxverloop 
van een èèn-dimensionale plaatreactor 
middels ontwikkeling van het fluxver
loop in eigenfuncties. Eén en ander 
kan leiden tot een andere interpreta
tie van reactiviteitsbepalingen van 
regelstaven. 

D2. STRALINGSSCHADE IN MATERIALEN 

ir. H.A. Filius* 
dr. J.R. Heringa* (sinds 01-05-1986) 
T. Heyenga 
J. de Roode* 
K.J. Roos* 
drs. H. Schut 
dr. A. van Veen* (projectleider) 
K.T. Westerduin* 
M.R. Ypma* 

Het stralingsschadeonderzoek richt 
zich op de fundamentele aspecten van 
stralingsschade in materialen, zoals 
de eigenschappen van primaire bestra-

* formatie TU Delft 
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lingsprodukten (vacatures, zelfinter-
stitiëlen en geïmplanteerde atomen) en 
door straling gevormde gassen (H en 
He). hun onderlinge interactie en wis
selwerking met reeds in de metalen 
aanwezige defectstructuren (bij voor
beeld dislocaties) en vreemde atomen. 

De verkregen gegevens zijn van belang 
voor de beschrijving van de schade
processen in metalen, die blootstaan 
aan extreme stralingscondities, met 
name de constructiematerialen in snel
le reactoren en fusiereactoren, maar 
ook voor materialen die door middel 
van ionenbundels gemodificeerd worden 
of door ionensputtering worden verkre
gen voor toepassing op andere terrei
nen, bij voorbeeld de halfgeleider
technologie. 

De gehanteerde experimentele analyse
technieken zijn heliumdesorptiespec-
trometrie (HDS), transmissie-elektro-
nenmicroscopie (TEM) en positronanni-
hilatiemetingen (PA), waarbij compu
tersimulatie-berekeningen dienen ter 
theoretische ondersteuning. 

In het verslagjaar werd de samenwer
king met laboratoria in Engeland 
(Harwell), België (Gent) en Nederland 
(Groningen) in het kader van het EEG 
CODEST programma voortgezet. Het be
treft onderzoek op het gebied van 'Gas 
Defect Interactions in Metals and 
Semi-conductors'. In oktober werd een 
driejarig EEG contract goedgekeurd op 
het gebied van onderzoek a in ionen-
gelnduceerde desorptie en waterstof
effecten in fusiereactormaterialen. 

D2.1. HELIUMDESORPTIESPECTROMETRIE 

- Metalen 

In de HDS-spectrometer uitgerust met 
een gekoeld target werd aangetoond dat 
interstitieel helium in molybdeen mo
biel wordt bij ca. 70 K (activerings
energie voor migratie ~ 0.17 eV). Bij 
implantatie met een voldoende hoge 
dosis heliuo bleek het mogelijk om de 
clustering van interstitieel helium 
waar te nemen. De binding van helium 
aan een kleine cluster (6 è 7 helium-
atomen) leidde tot ontgassing bij T " 
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fig. V-3 

HeZiumdzioiptie. ve.fikn.zgzn na bz&cJUz-
ting van een molybdzzn zznkxutal met 
toznemzndz do6i& laag-znzigztiichz 
[100 zV] hztiumionzn: 

1 2 - 2 ( 1 2 

U 3 
a. IQ1' cm'*, b . 5 x lo1* cm' 
c. 2.5 x /O1 3 on " 2 ert d. 5 x 10l' cm' . 
Aan dz dzAoiptizpizkzn wndt de vol-
gzndz betefeecu'ó tozgzkznd: 
M - migriatiz van intziiUticcl hcZium, 
C - ontgai&ing van hzLiumcluAtzU, ew 
E-I - hztiumontg&Siing uit vacatuAei 
en klzinz vacatatectu^te-ti. 

500 K. Clusters met meer dan 7 helium-
atomen bleken te transformeren tot 
helium-gevulde monovacatures via de 
reactie He, + HeaV + I (I is een zelf-
interstitieel atoom van het metaal). 
Op basis van het voorkomen van deze 
reactie kon een schatting gemaakt wor
den van de zeifinterstitieel formatie
energie van Mo: (8 ± 1 eV) [D 27]. Bij 
hogere doses bleken vervolgreacties op 
te treden die leidden tot het ontstaan 
van heliumgevulde di- en tri-vacatures 
(zie figuur D-3). Geconstateerd werd 
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dat de fractie van laag-energetisch 
ingeschoten He-ionen (100 eV) die bij 
lage temperatuur (60 K) achterblijft 
als immobiel interstitieel helium, 
lager is dan de bestaande theorie aan
geeft. Een mogelijke verklaring is dat 
de vrije weglengte van epithemische 
(1 eV) heliumatomen in het rooster 
groter is dan verwacht. 

De experimenten met gepulste-laser -
bestraling van wolfraaa, in 1985 uit
gevoerd «et behulp van een Nd-YAG 
laser, zijn voortgezet set de (samen 
•et Stralingschemie) nieuw aangeschaf
te Lumonics Excimeer Laser. Hoewel «et 
deze laser Binder energie per puls aan 
het wolfraaakristal kon worden toege-
voerd. bleek het mogelijk door het op
voeren van het aantal pulsen effecten 
te reproduceren zoals waargenoaen set 
de Nd-YAG laser. Het onderzoek was 
geheel gericht op de heliumdesorptie-
analyse van de vacatureclusters, ge
produceerd door de laserbestraling. Er 
blijkt een scala van vacatureclusters 
gevormd te worden, variërend van nono-
vacatures tot clusters die meer dan 50 
vacatures bevatten. TEM-observatie be
vestigde de produktie van voids door 
laserbestraling. 

Het onderzoek aan de austenitische 
legering Fe,aNi,,Cr,, werd afgesloten 
met metingen aan de samenstelling van 
het aetaal in een aantal lagen onder 
het oppervlak (Hoogovens). Er is spra
ke van een aanzienlijke ontmenging 
(chroomverrijking nabij het oppervlak) 
die verantwoordelijk kan zijn voor de 
gevonden binding van helium in zgn. 
structurele defecten (zie Jaarverslag 
1985)• 

Het effect van bestraling met laag-
energetische zware edelgasatomen (Ar) 
op een Mo-kristal is onderzocht. Eén 
van de doeleinden was het creëren van 
onderhuidse dislocaties bestaande uit 
agglomeraten van 100 è 200 metaal-
zelf-interstitiëlen. Bij bestralings-
doses hoger dan 10'7 Ar cm-* (150 eV) 
bleek een ander verschijnsel de over
hand te krijgen, namelijk de vorming 
van 'loop'-segmenten nabij het opper
vlak (zie ook bij TEM beschrijving). 
In de desorptie-experimenten werd dit 

verschijnsel zichtbaar door een sterke 
toename van de hoeveelheid gevangen 
argon, gepaard gaande met een toegeno
men binding van het argon. Er zijn 
sterke aanwijzingen (o.a. modelbereke
ningen) dat argon, zelfs wanneer het 
geïmplanteerd is op kleine diepte ten 
opzichte van het oppervlak, in staat 
is zelf-interstitiëlen te binden. 

- Silicium 

Een groot aantal desorptiemetingen 
werd verricht aan helium, neon, argon 
en krypton geïmplanteerd in Si(111). 
Helium en neon blijken bij lagere tem
peraturen te desorberen dan argon en 
krypton. Voor helium werd de ontgas-
sing bij 300 K toegeschreven aan de 
diffusie van interstitieel helium en 
de ontgassing bij 500 K aan dissocia
tie vanuit mono- en di-vacatures. Bij 
doses groter dan 10* * cm-1 werd voor 
Ne-, Ar- en Kr-bestraling amorfisatie 
van de Si-oppervlakken geobserveerd. 
Verreweg het grootste deel van het 
ingeschoten gas bleek vrij te komen 
tijdens rekristallisatie bij ca 850 K. 
Uit de afhankelijkheid van de rekris-
tallisatie-temperatuur van het tempo 
waarmee het kristal verhit werd kon de 
rekristallisatiesnelheid bepaald wor
den: 
v = 2.1 10«exp (-2,8 (eV)/kT) m/s. 

Door het kristal tijdens bestraling op 
550 K te houden kon de amorfisatie in 
belangrijke mate onderdrukt worden, 

In het geval van helium werd gevonden 
dat er geen amorfisatie (accumulatie 
van grote aantallen defecten) optrad 
tot doses van 10''en-'(3 keV). Er werd 
ontdekt dat na ontgassing van het he
lium bij " 1200 K microholten achter
bleven die weer met helium gevuld en 
ontgast konden worden zonder dat de 
holten verdwenen. De holten konden 
verwijderd worden door het wegsputte-
ren van een flink aantal siliciumlagen 
(10 nm) of door langdurig verhitten 
(1350 K). De experimenteel bepaalde 
helium-ontgassingsparameters bleken 
exact overeen te komer met de reeds in 
1956 door Warmoltz en Van Wieringen 
bepaalde heliumpermeatie door sili
cium. 
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Argonconcentraties van (in situ) ge
sputterde siliciumlagen werden gemeten 
als functie van de aangelegde poten
tiaalverschillen tussen gesputterde 
laag en plasma (ten opzichte van het 
argon-plasma). Bij een biasspanning 
van -30 volt werd 10% argon in het 
silicium gedetecteerd; bij -100 volt 
was de concentratie verlaagd tot 3% om 
dan weer toe te nemen bij -150 volt. 
De hoge concentratie bij een relatief 
lage biasspanning (lage energie van 
argonionen die het aangroeiende sili
cium laagje treffen) kon worden ver
klaard uit de hoge vangstkans van 
laag-energetisch argon in de (open) 
structuur van het Si-oppervlak, afzon
derlijk gemeten in een lage-dosis ex
periment . 

D2.2. TRANSMISSIE-ELEKTRONEN 
MIC30SC0PIE 

- Metalen 

In molybdeen bestraald met laag-ener-
getische argonionen (zie D2.1) werden 
'loop'-segmenten aangetroffen die ge
decoreerd bleken te zijn met kleine 
argonbellen (TEM-opname in figuur D-
*t). Bij 'in situ' uitgloeien van het 
specimen verdwenen de 'loop'-segmenten 
bij een temperatuur van ca. 1150 K. 

400 hm 
tig. V-4 

Ezn TEM [TnanAmiAAiz-Elzktxonzn-
MicAOACopiz) opyymz van Uo[U0), 
bzAchotzn mzt een dohiA van 
2 x 10l7cm~2 cuigonionzn [znzngiz 
150 <L\J) . Loopizgmznt.zn zijn 
zichtbaan, diz gQ.von.md zijn doon. 
hzt agglomeAznzn van zeZft-intQA-
t>titi&Czn. 

K ' 
f «[-'""* j's"'.,' *' ;' -/ 

•J 

r\ 

é-*; .0 
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> 'ff w 
€A- • 

f*"**» 

J 

5o nm 
Tig. V-5 
Holtzn in hztium-bzAtnaaZd AiZicium 
na uitglozizn tot 1250 K. 

Dislocatieringen op grotere diepte ge
vormd door clustering van zelf-inter-
stitiëlen bleken stabieler tot aanmer
kelijk hogere temperatuur (> 1350 K). 
Het verdwijnen van de 'loop'-segmenten 
viel samen met de argonontgassing ge
observeerd in desorptie-experimenten. 

- Silicium 

Helium-bestraald silicium (10 keV do
sis > 5 x 101* cm-2) vertoonde een 
hoge dichtheid aan kleine bellen (1-2 
nm). Bij uitgloeien blijkt deze struc
tuur weinig te veranderen wanneer he
lium eruit ontgast. Bij hogere tempe
ratuur gaan de overblijvende holten 
bewegen en samenvloeien tot grotere 
holten. Tot hoge temperatuur (> 1350) 
blijven er holten in het TEM-specimen 
zichtbaar (figuur D-5). 

Om de invloed van zuurstof op de mobi
liteit van de holten na te gaan is bij 
een van de experimenten extra zuurstof 
geïnjecteerd. De aanwezigheid van 
zuurstof bleek de mobiliteit van de 
holten te kunnen onderdrukken tot hoge 
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temperatuur. Dit resultaat was een 
duidelijke demonstratie van zuurstof-
gettering aan het inwendige oppervlak 
van holten in silicium. 

In argon-bestraald silicium (30 keV), 
op een temperatuur van 700 K gehouden 
tijdens de bestraling om amorfisatie 
te voorkomen, werden bellen pas waar
genomen bij het bereiken van een 
argonconcentratie groter dan 15%- In 
metalen vindt belvorming bij een veel 
lagere concentratie plaats; een moge
lijke oorzaak is dat de interstitiele 
ruimten in silicium veel groter zijn 
dan in metalen, zodat ze sen groter 
aantal argonatomen kunnen bevatten 
voordat er, bij voorbeeld door perco-
latie, grotere agglomeraties ontstaan. 

Raster-elektronen-microscopie (Centrum 
voor Submicron-Technologie, TU Delft 
(CST) en Materials Science Centre RUG) 
werd toegepast om blistereffecten te 
onderzoeken. Zowel blistering ten ge
volge van het overschrijden van een 
bepaalde kritieke dosis als blistering 
door verhitting, werd waargenomen. Er 
werd gevonden dat de dikte van de 
blister afhankelijk was van het blis-
terproces. Blisters die ontstonden 
tijdens verhitting van geamorfiseerd 
silicium, vertoonden een dikte groter 
dan de gemiddelde implantatiediepte 
van de argonionen, hetgeen niet het 
geval was voor blisters ontstaan in 
silicium dat kristallijn gehouden 
werd. Dit effect kon verklaard worden 
uit de verandering in de diepteverde-
ling van de argonbellen tijdens re-
kristallisatie. De verschillende ma
nieren waarop blisters ontstaan konden 
'afgelezen' worden uit de structuur 
van het breukvlak, zichtbaar op de 
bodem van de kraters die overbleven na 
blistering (zie figuur D-6 voor blis-
teringeffecten). 

- Diamant 

Edelgasbellen en blisters werden ook 
gevonden in ionenbestraald diamant. De 
blisters bestonden evenwel uit niet-
kristallijn koolstof ontstaan door de 
ionenbestraling. Verhitting van amor'.'e 
lagen leidt in diamant niet tot re-
kristallisatie. 

D2.3. POSITRONANNIHILATIE 

Een levensduurspectrometer met sterk 
verbeterde tijdresolutie, ontwikkeld 
door de vakgroep ISO, werd gebruikt om 
levensduren in allerlei verschijnings
vormen van koolstof te meten: diamant, 
pyrolitisch grafiet en 'graphite 
foil'. Diamant leverde de kortste 
levensduur op: 130 ps (eerste meting 
ooit gedaan aan diamant); de levens
duur is korter dan in het algemeen 
gevonden wordt voor isolatoren en 
half-geleiders (bijv.: in Si 220 ps). 
Wat de positronlevensduur betreft 
lijkt diamant meer op metalen. 

Fig. V-6 

Twee opnamen gejnaakt me.t een noAteA-
eZzktKonenmicJ1.oi>c.oop (RU Groningen) 
van een AiliciumoppeAvlak be.6di.otm  
met zen hogz cioóü 60 kzV Ai-ionzn. 
a. knateAA cnt&taan daan. het plaat-
•ielijk wzgAptiingen van de. toplaag. 
Sommige van de weggzApn.onge.n bliAtzA-
'de.ki>e£6' zijn nog zicktbaaA; 
b. cloée-up van de. knatehbodem. 
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Diamant met een hoge concentratie 
stikstofprecipitaten, ter beschikking 
gesteld door Drukker BV, gaf in de 
positronlevensduur slechts weinig 
verschil te zien met zuiver diamant. 

Een aantal andere materialen waaronder 
TLD-materiaal (SHD) zijn doorgemeten, 
maar er bleek dat de positronlevens-
duur-meettechniek weinig gevoelig is 
voor defecten die niet een uitgespro
ken vacaturekarakter hebben. De metin
gen aan vacatureclustering en inter
acties van waterstof met vacatures in 
wolfraam bestraald met MeV elektronen 
werden afgerond. 

"(cv) 
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Fig. V-7 

Bzn.zkzndz dAAAocMittz-£ne.sigi(Lë,n (E ) 
van helium [HQ.) en vacatim.0,6 (f) 
voort HK'nVm~compl(L:i£n in molijbdczn. 

De Variabele Energie Positronen (VEP) 
opstelling werd geassembleerd. Aan het 
einde van het jaar (november) is be
gonnen met het testen van het vacuüm
systeem, het meetsysteem en het bron-
introductiesysteem. Gedurende het jaar 
bleek dat de "Co-bron (New England 
Nuclear), die in het ontwerp voorzien 
was, door produktieproblemen niet meer 

te leveren zou zijn. Daarop werd het 
ontwerp zodanig veranderd dat een I 2Na 
bron van Amersham toegepast kon wor
den. Deze bron arriveerde op 18 decem
ber. 

D2.4. MODELBEREKENINGEN 

Ab-initio berekeningen (Augmented 
Spherical wave methode) zijn toegepast 
om de 'total energy' van wolfraam en 
wolfraam-hydriden te bepalen. Hieruit 
is een aanpassing verkregen voor de 
zogenaamde waterstof-embedding functie 
die gebruikt wordt in Atom Embedding 
berekeningen van waterstof-defectcon
figuraties. 

Een begin werd gemaakt met het simule
ren van het gedrag van edelgasbellen 
in metalen. Hiertoe werd het simula
tieprogramma uitgebreid met een optie 
voor periodieke randvoorwaarden. Span
ningsvelden in een periodiek bellen
rooster en de potentiële energie van 
helium in het opgerekte metaal tussen 
de bellen werden berekend. Verder wer
den simulaties verricht van disloca-
tieringen (ca. 100 zelfinterstitiëlen) 
in molybdeen. Voor interstitieel he
lium in molybdeen zijn de bindings
energieën aan heliumclusters berekend. 
De gevonden bindingsenergieën worden 
gebruikt als parameters in een dif
fusie-reactievergelijking, die het ge
drag beschrijft van helium dat bij 
lage temperatuur geïmplanteerd wordt. 
Voor vacatureclusters in wolfraam is 
gevonden dat de vacature-dissociatie
energie niet monotoon toeneemt met de 
clustergrootte. Er zijn relatieve max
ima bij 6, 9 en 15 vacatures (zie 
figuur D-7). 

Botsingscascade-programma's (TRIM en 
MARLOWE) werden toegepast om defect en 
implantatieprofielen te berekenen ten 
behoeve van de TDS-experimenten. 

D2.5. TOEPASSINGEN EN 
SAMENWERKINGSPROJECTEN 

Voor het CST werden concentraties ar
gon gemeten in gesputterde films van 
silicium. 

Voor de faculteit der Elektrotechniek 
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van de TU Delft (IC-atelier) werden 
argon-concentraties gemeten in gesput
terde A120,-films (opto-elektronische 
toepassing). Op het gebied van gesput
terde metaalfilms is er samenwerking 
met dr.ir. G.J. van der Kolk (Philips 
Nat. Lab.). 

In het kader van het EEG samenwer
kingsproject zijn er wederzijds bezoe
ken geweest van de deelnemende part
ners (Harwell, Gent, Groningen en 
Delft) [D 28, D 29, D 31]. In het 
voorjaar en in het najaar zijn weten
schappelijke bijeenkomsten gehouden in 
respectievelijk Harwell en Gent. 

Andere samenwerkingsprojecten betref
fen: Heliumdesorptie (FCM, Materiaal
kunde, Van den Beukei en Buters). VEP 
(K.G. Lynn, Brookhaven) [D 23, D 25]; 
PA (P.E. Mijnarends, ECN Petten); 

D3. STRALINGSHYGIËNE EN DOSIMETRIC 

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

Evenals in het voorgaande verslagjaar 
was de onderzoekinspanning gericht op 
dosimetrie, met de nadruk op thermo-
luminescentiedosimetrie (TLD). 

D3.1. DOSIMETRIE 

Het vergelijkend onderzoek naar de ge
voeligheid van TL-materialen voor 15 
MeV neutronen is voortgezet [D 33]• 
Tegen het einde van het verslagjaar 
waren van elf commercieel verkrijgbare 
TL-materialen de TL-responsies gemeten 
voor resp. 15 MeV neutronen en "Co-
gammastraling. De omgeving van het TL-
materiaal tijdens de bestraling is ge
varieerd door de dosimeter te verpak
ken in resp. weefsel-equivalent mate
riaal, teflon en het TL-materiaal 
zelf. In het algemeen gesproken is de 
responsie voor 15 MeV neutronen voor 
materialen omgeven met hetzelfde ma
teriaal het kleinst. Aanwezigheid van 

* formatie TU Delft 

teflon (polyfluorethyleen) of weefsel
equivalent (10,3% H) aateriaal 
vergroot de responsie door respectie
velijk fluor- en protonterugstoot. Een 
overzicht van de resultaten is als 
poster gepresenteerd op een IRPA-con
gres in Salzburg. 

Het onderzoek naar de eigenschappen 
van CaFz:Tm (handelsnaam TLD-300) voor 
simultane bepaling van neutronen en 
gammadoses is eveneens voortgezet. Na 
bestraling met 5#8 MeV a-straling 
bleek de TL-responsie van de hoge-tem-
peratuurpiek veel groter dan die van 
de lage [D 37]- Dit is in overeenstem
ming met de verwachting dat de hoge 
temperatuurpiek in het bijzonder ge
voelig is voor straling met een grote
re 'Linear Energy Transfer'. Naast 
CaF2:Tm is ook 'LiF:Mg,Ti (handelsnaam 
TLD 600) onderzocht. De neutronenge-
voeligheid (t.o.v. " Co-gammastraling) 
van het materiaal is veel groter dan 
die van TLD-300. De absolute gevoelig
heid lichtopbrengst per massa- en 
dosiseenheid is echter gering. Boven
dien is dit materiaal extreem gevoelig 
voor thermische neutronen. 

Bij het onderzoek naar de materiaal
eigenschappen is een grote invloed van 
de aan de bestraling voorafgaande 
warmtebehandeling van het TL-materiaal 
op de TL-responsie gebleken. De warm
tebehandeling is nodig om signalen van 
voorafgaande bestralingen te wissen en 
het materiaal te regenereren. Uit sys
tematisch onderzoek [D 36] bleek dat 
in de warmtebehandeling niet alleen de 
temperatuur en tijdsduur een grote in
vloed hebben, naar ook de afkoelsnel-
heid. De gevoeligheid neemt steik toe 
met toenemende afkoelsnelheid. Repro
duceerbare materiaaleigenschappen ver
eisen reproduceerbare warmtebehande
lingen. Dit vraagt om een oven waarbij 
het temperatuur-tijdsverloop kan wor
den geprogrammeerd. De aanschaf van 
zo'n oven, die wegens de vereiste hoge 
afkoelsnelheid (200 K min-1) niet 
standaard leverbaar is, is in het ver
slagjaar voorbereid. 

De ontwikkeling van computerprogram
ma's voor gloeicurve-analyse is in het 
verslagjaar goed op gang gekomen. Be-
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halve een programma om gloeicurven te 
simuleren is ook een eerste versie van 
een programma gereedgekomen om gemeten 
of gesimuleerde gloeicurven met behulp 
van een niet-lineaire kleinste kwadra
ten aanpassing te fitten aan èèn of 
meer eerste- of tweede-orde pieken. 
Hierbij werd voortgebouwd op de erva
ring verkregen bij analyse van helium-
desorptiespectra bij het stralings
schade-onderzoek, waardoor de analyse 
aanzienlijk kon worden verbeterd. 

De optimalisatie van het TL-uitleesap-
paraat is voortgezet. De temperatuur-
uitlezing is door gebruik van een veel 
dunner thermokoppel en een zorgvuldige 
calibratie veel betrouwbaarder gewor
den. Het datatransport tussen uitlees-
apparaat en IRI-computer is eveneens 
sterk verbeterd. 

D3-2. DIVERSEN 

De studie naar de dosimetrische aspec
ten van in-vivo bepaling van cadmium 
in de nieren van de mens met behulp 
van neutronenactiveringsanalyse is af
gerond met een rapport [D 1], 

Het ongeval met de kernreactor in 
Tsjernobyl heeft aanleiding gegeven 
tot veel metingen door de Stralings-
beschermingsdienst (zie aldaar). Op 
grond van deze metingen en met behulp 
van relevante gegevens uit de litera
tuur is een schatting gemaakt van de 
externe stralingsbelasting ten gevolge 
van de radioactieve neerslag afkomstig 
uit Tsjernobyl [D 3**L De extra stra
lingsbelasting is zo gering dat even
tuele nadelige effecten nooit aantoon
baar zullen zijn. Resultaten van me
tingen en berekeningen zijn in de vorm 
van een poster gepresenteerd op een 
conferentie in Salzburg. 

Ten behoeve van de geplande gamma-be
stralingsfaciliteit in het grote bas
sin van de HOR is onderzoek gedaan 
naar de mogelijkheid hoge gammadoses 
(in het 1-10* Gy gebied) te bepalen 
met behulp van thermoluminescentie-
dosimetrie [D 40]. 

Aan de Stralingsbeschermingsdienst is 
in voorkomende gevallen assistentie 
verleend op het gebied van dosimetrie 
in bijzondere situaties [D 38 • D 39] • 
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F. INSTRUMENTATIE STRALINGSONDERZOEK 
(ISO)* 

Hoogleraren : dr.ir. B. van Nooijen 
dr. A.H. Wapstra 

Secretaresse: mw. C E . Heydeman-Paauwe 

ir. V.R. Bom 
J. Dirker 
ir. J.H. Duijn 
dr.ir. C.W.E. van Eijk 
L. Fraase Storm 
dr.ir. R.W. Hollander 
dr.ir. H. van Krugten 
dr.ir. W. Lourens 
ir. W.J.C. Okx 
ir. J. de Vries 
drs. P. Schotanus 
J. Westerman 
A. Zoutendijk 

Bij het onderzoek waarin een automa
tisch registratiesysteem voor röntgen-
diffractie-analysepatronen wordt ont
wikkeld (ARDA-project) werden goede 
vorderingen gemaakt. Door ook de zijde 
van het intreevenster van de gebogen 
detector te benutten bij ladingsdetec-
tie ten behoeve van ééndimensionale 
plaatsbepaling, is een aanzienlijke 
vereenvoudiging bereikt van het hard
ware uitleessysteera. Het gedeelte van 
dit systeem tot aan de ADC's Functio
neert goed. Ook is het interface tus
sen de ADC-uitgang en de computer 
inmiddels gereed. Het ADC-gedeelte 
behoeft nog verdere uitwerking. Voorts 
is een detector in aanbouw die middels 
een speciaal ontwikkelde gebogen ver
tragingslijn zal worden uitgelezen. 
Hiervoor zijn geschikte versterkers 
ontwikkeld. 

Met behulp van twee gasscintillatie-
detectoren (GSPD), die in de vorige 
verslagperiode gebouwd en getest zijn, 
zijn in 19_86 in_het CERN metingen ver
richt om pp en pD K-röntgenstraling te 
detecteren. De benodigde laag-ener-
getische antiprotonen worden van de 
LEAR-versneller betrokken. Omdat de 
röntgenstraling slechts zelden wordt 
uitgezonden, is het niet goed mogelijk 

* TU Delft; gastgroep bij het IRI 

deze met bestaande halfgeleider-detec
toren te meten. Met de GSPD's, die een 
10 x groter oppervlak hebben, en een 
eveneens in Delft ontwikkeld onder
drukkingssysteem, dat 6 x beter onder
grond onderdrukt dan bij de bestaande 
detectoren mogelijk is, is het bestaan 
van genoemde pp K-röntgenstraling dui
delijk aangetoond. De energieresolutie 
(+ 6% bij 11 keV) is zodanig, dat uit 
de verschuiving en verbreding van deze 
straling informatie over de sterke 
wisselwerking verkregen wordt. De data 
worden nu geanalyseerd. 

Ten behoeve van de detectie van ener
getische röntgen- en gammastraling in 
vast xenon werd tijdens het verslag
jaar een gaszuiveringssysteem vervaar
digd. Dit systeem wordt nu getest. 
Teneinde de graad van zuiverheid van 
het gezuiverde gas te kunnen bepalen, 
is een groot dynamisch bereik van het 
meetsysteem noodzakelijk. Dit werd 
verwezenlijkt door uitlezing met be
hulp een computer. Een nieuwe con
structie voor de xenon-cel werd be
proefd. Dit leidde tot een aantal 
verbeteringen, die in een nieuwe cel 
zullen worden verwerkt. 

In het kader van het THBR-project 'Een 
nieuwe gammacamera' werd het onderzoek 
aan BaF2 en de voor de detectie van UV 
licht gebruikte dradenkamer voortge
zet. Een grotere dradenkamer werd ge
bouwd om een grotere fractie van het 
scintillatielicht te kunnen detecte
ren. Tweedimensionale plaatspectra 
werden gemeten met grote en kleine 
BaFj-kristallen. Om de lichtabsorptie 
in een dunne gaslaag te laten plaats
vinden, hetgeen een verbetering van de 
plaatsresolutie betekent, zal in de 
toekomst gewerkt worden bij een ver
hoogde temperatuur (~ 40 °C). Het 
onderzoek naar alternatieve scintil-
latoren wordt voortgezet. Mogelijke 
kandidaten worden o.a. onderzocht met 
röntgenfluorescentie en een UV trans-
missiemetingopstelling. Een UV emissie 
is gevonden in BaY^ F,:: Nb1 . Door de 
slechte optische kwaliteit van de 
kristallen is het nog niet mogelijk 
deze scintillator in de dradenkamer te 
testen. Nieuwe kristallen met een mo
gelijke VUV emissie worden gegroeid. 
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Het materiaalonderzoek met behulp van 
de positronannihilatietechniek, dat in 
samenwerking met de vakgroep Reactor-
fysica plaatsvindt, is voortgezet. Met 
de introductie van de levensduur-spec-
trometer met dynode-uitlezing, waar
over in het vorige jaarverslag reeds 
werd gesproken, is het tijdscheidend 
vermogen aanzienlijk verbeterd. Alle 
in gebruik zijnde spectrometers worden 
nu omgebouwd. Met deze wijziging wordt 
tevens een probleem dat te maken heeft 
met het gebruik van "Co in de oven
opstelling, uit de wereld geholpen. 
Met deze oven opstelling zijn inmid
dels metingen verricht aan met water
stof gevuld niobium. 

In het kader van eertijds in samen
werking met het NIKHEF-K opgestarte 
experimenten met 'pionische' atomen 
werd op bescheiden schaal meegedaan 
aan een experiment bij het SIN in 
Zwitserland waarin 'pionische' rönt
genstraling in coïncidentie met pro
tonenemissie wordt gedetecteerd. 

In het kader van een internationale 
samenwerking waarin ISO en de vakgroep 
Lage Temperaturen participeren, werden 
voorbereidende studies voortgezet voor 
het centrale gedeelte van een zeer 
grote opstelling waarmee in het CERN, 
Geneve, de breking van tijdomkerings-
invariantie zal worden gemeten en CPT 
invariantie zal worden getest. 

In het kader van het uit het recente 
verleden stammend samenwerkingsverband 
OMICRON, dat bij CERN gedurende enkele 
jaren experimenten ondernam naar pion
emissie bij de vormingsdrempelenergie, 
werden op de IBM van de TU Delft 
simulatieberekeningen uitgevoerd. 

De modelberekeningen met behulp van 

het IBA model zowel aan ^'Sm als aan 
1 * ° Sm leverden geen goed met de expe
rimentele waarden in overeenstemming 
te brengen mengverhoudingen voor T-
overgangen in de respectievelijke nu-
cliden. Besloten is met publikatie van 
de resultaten nog even te wachten op 
de recente ontwikkelingen van het 
model. 

Het onderzoek aan *3 2 Cs, dat plaats
vond in samenwerking met het NIKHEF-K, 
is afgerond. Een publikatie is inge
stuurd. 

In het verslagjaar is met de gasgevul-
de proportionele plaatsgevoelige de
tector met vertragingslijn uitlezing 
voor p-radiochromatografie een plaats
resolutie van 1,5 mm gehaald voor 
röntgenstraling van 6 keV. De plaats
resolutie voor (J-straling van bij 
voorbeeld U C is ca. 1 cm ten gevolge 
van de lengte van het ionisatiespoor 
in de detector en de grote kans op 
scheve doorgang. Voor p-straling moet 
signaalbehandeling worden uitgevoerd 
om te compenseren voor de scheve door
gang. Hieraan wordt gewerkt. 

Door de vakgroep Elektronische Instru
mentatie van de faculteit der Elektro
techniek zijn silicium strippendetec-
toren vervaardigd die, zoals nu kan 
worden gesteld, zeer geschikt zijn om 
te worden gebruikt al^ detector voor 
p-radiochromatografie. Het detectie-
rendement voor [i-straling van H C is 
zeer hoog (80#) bij een plaatsresolu
tie van 1 mm (stripbreedte). Bij dit 
project ligt het probleem bij de mini
aturisatie van de uitlees-elektronica 
wanneer wordt overgegaan van relatief 
kleine testdetectoren van lxl cm2 naar 
gebruiksdetectoren van 20*i cm2. Aan 
deze miniaturisatie wordt gewerkt in 
samenwerking met Elektrotechniek. 
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«. RADIOCHEMIE 

al. ONDERWIJS IN RELATIE TOT DE TECH
NISCHE UNIVERSITEIT DELFT 

prof.dr. C.H.A. Vandecasteele 
(tot l-6-'86) 

Het college Kernchemie (nummer studie
gids ST57) werd gedoceerd voor een 
twintigtal studenten van de faculteit 
der Scheikundige Technologie. In het 
verslagjaar legden elf studenten ten
tamen af. 

a2. ONDERWIJS IN RELATIE TOT DE 
TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 

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

Het college Radioisotooptechnieken 
(nummer studiegids 6Z090) deel I in 
het wintertrimester 1985/1986 en deel 
II in het lentetrimester 1986 werd ge
volgd door vier respectievelijk der
tien studenten, afkomstig van de fa
culteiten der Scheikundige Technologie 
en der Technische Natuurkunde. In het 
kader van het college werd een excur
sie verzorgd naar een instelling op 
het gebied van de nucleaire genees
kunde. Het college Radioisotooptech-
nieken deel I in het wintertrimester 
I986/I987 werd door vijf studenten 
gevolgd. In het verslagjaar legden 
tien studenten tentamen af. 

Bij onderwijs en onderzoek van ver
schillende vakgroepen van de facultei
ten der Scheikundige Technologie en 
der Technische Natuurkunde werd assis
tentie en/of begeleiding gegeven op 
het gebied van de toepassing en/of 
produktie van radionucliden, alsmede 
op aanverwante gebieden [A 89, a 131-
Dit omvatte in totaal een twaalftal 
stageopdrachten, afstudeeronderwerpen 
en promotieonderzoeken. In het ver
slagjaar studeerde R. Bosch af op het 
onderwerp produktie van 'lJIn [a 1^]. 

Bij een drietal promoties, te weten 
aan de TU Eindhoven, VU Amsterdam en 
RU Utrecht werd zitting genomen in de 
promotiecommissie en bij één daarvan 
tevens in de manuscriptcommissie. 

Ook in dit verslagjaar werd veel aan
dacht besteed aan instructie en weten
schappelijke begeleiding c.q. advise
ring in het kader van CYGNE, dat tot 
doel heeft het leveren van radiofar-
maca op basis van kortlevende radio
nucliden, zoals W J I , ,IRb/,1'nKr, , 7Y/ 
,lfllSr [A 74 t/m A 77]. 

Per 1 september 1986 werd prof. De 
Goeij aan de TU Eindhoven herbenoemd 
voor een periode van vijf jaar. 

a3. ONDERWIJS IN RELATIE TOT DE RIJKS
UNIVERSITEIT UTRECHT 

prof.dr.ir. M. de Bruin 

In het najaar werd het college Gebruik 
van nucleaire technieken bij weten
schappelijk onderzoek gegeven. Het 
werd ditmaal gevolgd door circa twin
tig studenten. Daarnaast verzorgde de 
werkgroep Radionucliden negen cursus
sen , waarin zowel theorie als de prak
tijk van het gebruik van radionucliden 
aan de orde kwamen. In een viertal 
èèn-weekse cursussen, speciaal voor 
personeel van het Academisch Zieken
huis, lag het accent op het veilig 
werken met radionucliden. In de vijf 
twee-weekse cursussen werd naast vei
ligheid ook uitgebreid aandacht be
steed aan toepassingsmogelijkheden van 
nucleaire technieken bij onderzoek. In 
het kader van de twee weekse cursussen 
werden ook bezoeken gebracht aan het 
IRI. Tevens werd een deel verzorgd van 
een post-academische cursus voor Dier
geneeskunde. 

Onderwerpen van doctoraalstudenten be
troffen labellingseffecten, de ontwik
keling van een intelligente dosiscali-
brator voor radiofarmaca en de ontwik
keling van een methode voor de produk
tie van 1 3N met een 1 MV Van de 
Graaff-versneller. 

In het najaar van 1986 werd meegewerkt 
aan de opleiding Radionucleair Labo
rant, die in Utrecht gegeven word» 
onder auspiciën van de Stichting R lad 
Beroepsopleiding voor Radiologisch La
boranten. 
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Drs. H.Th. Wolterbeek promoveerde op 
26 november 1986 aan de RU Utrecht op 
het proefschrift 'Physico-chemical 
aspects of ion transport in the xylem' 

[A m. 
a 4 . ONDERWIJS IN RELATIE TOT DE RIJKS

UNIVERSITEIT LEIDEN 

In de loop van het verslagjaar werd 
aan dr. C.J.A. van den Hamer een on
derwij sopdrtcht verleend aan de facul
teit der Geneeskunde om onderwijs te 
geven op het gebied van de fysiologie 
van spoorelementen. 

a5. DIVERSEN 

Vanuit de vakgroep Radiochemie werd 
door prof.dr.ir. J.J.M, de Goeij een 
bijdrage geleverd voor het onderwerp 
neutronenactiveringsanalyse aan het 
tweedejaars colloquiumproject 'Isoto
pen' van de subfaculteit Scheikunde 
van de RU Groningen. 

8. STRALINGSCHEMIE 

Het afgelopen jaar vond de promotie 
plaats van ir. L.H. Luthjens op het 
onderwerp 'Pulse Radiolysis with (sub) 
nanosecond time resolution using a 3MV 
electron accelerator' [B 14], waarbij 
prof.dr. A. Hummel en prof.dr. J.J. 
van Loef als promotor optraden. 

Een student van de VU Amsterdam, vak
groep Biofysica, heeft het onderdeel 
van zijn studie 'zelfstandige op
dracht' onder leiding van dr.ir. L.H. 
Luthjens verricht (A.M. Herrebout). 
Verschillende studenten en promovendi 
van de vakgroep Biofysica van de VU, 
van de vakgroepen Organische Chemie 
van de RU Leiden en van de Universi
teit van Amsterdam, van de TU Eindho
ven en de RU Groningen waren bij het 
onderzoek van de vakgroep betrokken 
(zie wetenschappelijk verslag). 

T. STRALINGSPYSICA 

Door prof.dr. J.J. van Loef werd aan 
de faculteit Technische Natuurkunde 
van de TU Delft een college Neutronen
en stralingsfysica gegeven van twee 
uur per week. In dit vak legden acht 

studenten tentamen af voor het inge
nieursexamen. Negen studenten, van wie 
vijf in het kader van de twee-fasen-
structuur, verrichtten onderzoek in de 
eindfase van hun studie in de vakgroep 
Stralingsfysica [T 2 t/m r 5, Y 7, Y 
8]; in de afgelopen periode studeerde 
èèn student af aan de RU Leiden [T 1]. 
Eèn afstuderende HTS-student leverde 
een bijdrage in het onderzoek [T 6]. 

Het afgelopen cursusjaar vond de pro
motie plaats van dipl.ing. N. StOsser 
(16 oktober) op het onderwerp 'Neutron 
depolarization study of static and 
dynamic magnetic properties of ferro-
magnets* [C 19], waarbij prof.dr. J.J. 
van Loef als promotor optrad. 

Bij de promotie van ir. L.H. Luthjens 
(9 december) op het onderwerp 'Pulse 
radiolysis with (sub)nanosecond time 
resolution u^ing a 3 MV electron ac
celerator' [B 14] traden prof.dr. A. 
Hummel en prof.dr J.j. van Loef als 
promotor op. 

Door dr.ir. J.B. van Triebt werd twee
maal het onderdeel Statistiek verzorgd 
behorende bij de cursus Stralingsbe
scherming, deskundigheidsniveau 3 (ex
cursus) van het IRI. 

6. REACTORPYSICA 

Door leden van de vakgroep werden de 
volgende colleges gegeven (tussen 
haakjes de collegecode van de TU Delft 
en het aantal afgelegde tentamens): 
prof.dr.ir. H. van Dam: 
- Elektriciteit en magnetisme (c3, c; 
- Mechanica van vaste stoffen en 
vloeistoffen (cl5, 256) 

- Reactorkunde b.o. (c28, 2) 
- Afscherming van stralingsbronnen 

(c39. 10) 
dr.ir. J.E. Hoogenboom: 
- Reactorkunde (c27, 11} 
dr. A. van Veen: 
- Reactorkunde b.o. (c28, 4) 

Het praktikum Reactorfysische Metingen 
onder leiding van dr.ir, J.E. Hoogen
boom werd door 15 studenten gevolgd. 
Drie studenten van de vakgroep behaal
den het eerste gedeelte van het docto
raalexamen voor natuurkundig ingenieur 
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van de TU Delft, vijf studenten stu
deerden af, van wie 2 aet het predi-
caat met lof. 

Aan het einde van het verslagjaar 
namen dertien studenten deel aan het 
onderzoek van de vakgroep; er werd in 
1986 gastvrijheid verleend aan drie 
stagiairs van het MBO, èèn stagiair 
van het HBO en èèn stagiair van de TU 
Delft, faculteit der Werktuigbouw
kunde . 

c. CURSORISCH ONDERWIJS 

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

ir. G. Brouwer 
ir. J.B. Dielhof 
ing. F.A. Garritsen 
W. den Hollander 
dr.ir. J.E. Hoogenboom 
A. van der Kooy 
mw. K.N. Liem 
R.W. 01denhof 
dr. C E . Rasmussen 
R.T.M, van Soldt 
ir. W. de Vries 
dr. J. Weber 

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

In het verslagjaar nam het aantal stu
denten van universitaire instellingen 
dat een basiscursus (10 halve dagen) 
radiochemie volgde zeer sterk toe: van 
15 in 1985 naar 82 in 1986. Deze toe
name is een gevolg in intensievere 
contacten met de RU Leiden. Daaruit 
vloeide een aparte cursus voort voor 
studenten van de afdeling Gezondheids

wetenschappen van de Faculteit Genees
kunde, die in het curriculum is opge
nomen. Verder bleek bij het Centrum 
voor Bio-Farmaceutische Wetenschappen 
van de Faculteit der Wiskunde en Na
tuurwetenschappen van de RU Leiden een 
duidelijke behoefte aan onderwijs op 
het gebied van de radiochemie te be
staan. 

Ook deze afdeling heeft zich voorgeno
men de cursus definitief in het pro
gramma op te nemen vanaf het cursus
jaar 1987/1988. Door de groei van de 
genoemde afdelingen is een verdere 
stijging van het studentenaantal te 
verwachten. 

Ook ten behoeve van de RU Leiden werd 
een tweetal korte introductiecursussen 
voor medewerkers en studenten gegeven, 
bestaande uit een dag theorie in Lei
den en een dag practicum bij het IRI. 
Dit alles in samenwerking met het 
Bureau Veiligheid van de RU Leiden. 
Deze cursus vormt vanaf 1987 een vast 
onderdeel in het programma van de 
werkgroep, 6 tot 10 maal per jaar. 

Voor het reactorfysisch meetpracticum 
is een tweetal nieuwe experimenten 
betreffende gasdesorptie en positron
annihilatie voor materiaalonderzoek 
gereedgekomen. Ook de daarbij behoren
de instructies zijn voor een belang
rijk deel gereed. Aan het practicum, 
dat niet als blokpracticum wordt gege
ven, zodat practicanten vrij lang in
geschreven kunnen staan, namen 15 stu
denten deel, die totaal 36 experimen
ten uitvoerden. 

Voor een overzicht van alle gegeven 
cursussen, betrokken instellingen, 
aantallen cursisten en personele inzet 
wordt verwezen naar het overzicht in 
het hoofdstuk Samenwerking. De resul
taten van de cursus Stralingsbescher
ming niveau 3 (de C-cursus) zijn 
opgenomen in tabel 4. 
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Tabel 4. Overzicht van de deelnemers aan de IRI-cursus Stralingsbescherming en 
de C-examens in het verslagjaar 1986 

herkomst opleidingsniveau 

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

cursus 
1986 I 25 3 11 11 8 11 6 -

cursus 
1986 II 28 3 10 15 9 6 13 — 

C-examen 

C-examen 
12-5-*86 31 2 m 15 10 12 8 1 
Geslaagd : 22 1 14 15 8 8 5 1 

C-examen 
15-12-'86 32 4 11 17 10 8 14 -

Geslaagd : 21 2 8 11 7 5 9 — 
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G. ALGEMENE DIENST 

Beheerder : drs. J. Boersma 
Bedrijfsing. : ir. T.K. Tio 
Secretaresse : mw. E.D.N. Blommaart 

Gl. HOGER ONDERWIJS REACTOR (HOR) 

ir. J.W. de Vries 

Gl.l Bedrijfsvoering 

In 1986 is de HOR in hoofdzaak volgens 
het gebruikelijke schema van 100 uur 
per week continu bedreven op een ver-
ntoger van 2 MW. De 2 MW-benuttings-
graad bedraagt 69,5% (zie tabel 5)• 
Het verlies aan bedrijfsuren ten ge
volge van niet-geplande bedrij fsonder-
brekingen bleef beperkt tot 1,5%. In 
J|l bedrijfsweken werd een energie van 
ca. 323 MWd vrijgemaakt, overeenkomend 
met een splijtstofverbruik van ca. ̂ 07 
gram l l iU. Er vond drie maal een 
splijtstofwisselstop plaats, waarbij 
de reactorkern werd herladen voor een 
nieuwe bedrij fscyclus. 

Op 2 april, omstreeks 13-1'5 uur, werd 
de mijlpaal bereikt van 5000 MWd aan 
totaal vrijgemaakte energie sinds de 
aanvang van het HOR-bedrijf op 25 
april 1963. In totaal bedraagt het 
uraanverbruik tot en met 1986 ca. 6,6 
kg I , SU (equivalent aan de energie-
inhoud van ruim 14 miljoen mJ aard
gas). 

Ondanks de aanzienlijke toename van 
het verlofquotum van het personeel 
door de arbeidsduurverkorting is het 
in I986 gelukt een hoge beschikbaar-
heidsgraad van de reactor te handhaven 
met de gegeven randvoorwaarden en per
soneelsbezetting, door de verlofopname 
voor een belangrijk deel te concentre
ren in de zomerperiode. Dit neemt niet 
weg dat er toch knelpunten zijn en dat 
de continuïteit en flexibiliteit van 
de organisatie onder druk komen te 
staan. Waar de directe en veilige be
drijfsvoering van de reactor uiteraard 
de hoogste prioriteit geniet, wordt 
het gaandeweg moeilijker voldoende 
aandacht te geven aan die aspecten die 
voor een 'gezonde' bedrijfsvoering en 

benutting van de reactor op de langere 
termijn van wezenlijke betekenis zijn. 

G1.2 Onderhoud, Modificaties en 
beproevingen 

In de zomerstopperiode zijn de gebrui
kelijke onderhoudswerkzaamheden en 
calibraties met betrekking tot de re
actorinstrumentatie uitgevoerd. Boven
dien zijn de werkzaamheden aan het 
ventilatie- c.q. insluitsysteem van de 
HOR afgerond. Onder meer zijn de oude 
ventilatiedoorvoeren door de reactor-
halwand verwijderd, waarna de openin
gen met staalplaat zijn dichtgelast 
onder toezicht van de Dienst voor het 
Stoomwezen. Daarnaast zijn er werk
zaamheden uitgevoerd met betrekking 
tot de buizenpostsystemen (isolatie-
kleppen) en het secundaire koelsys
teem. 

Zo is de warmtewisselaar voorzien van 
een tweetal aansluitingen voor reini
gingsdoeleinden, terwijl in november 
een nieuw automatisch onthardersysteem 
voor het suppleren van secundair koel
water in gebruik werd genomen. De in
formatie met betrekking tot het func
tioneren wordt in de regelkamer zicht
baar gepresenteerd. De oude ontharder-
installatie, die al jaren buiten ge
bruik was gesteld, is bij deze gele
genheid ontmanteld. 

De mogelijkheden voor data-opslag via 
de procescomputer zijn uitgebreid. 
Hiertoe werd de programmatuur aange
past. In april is het vangstrendement 
van de absoluutfilters van het venti
latiesysteem van de HOR met gunstig 
resultaat beproefd. 

Op 5t 6 en 7 augustus vond een lek-
dichtheidsbeproeving van de veilig-
heidsomhulling plaats. In verband met 
onverwachte, vrij plotseling optreden
de barometrische drukdaling moest tot 
twee maal toe de druk in het inslui-
tingsvat worden teruggebracht door 
aflaten, teneinde de voorgeschreven 
grens voor de maximale overdruk van 
0,1 bar niet te overschrijden. Het 
uiteindelijke testresultaat voor het 
lektempo viel ruimschoots binnen het 
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Tabel 5 - HOR-bedrijfsoverzicht 

2 MW bedrijf 
Start- en stopprocedure 
Splijtstofwisseling en calibratie 
Opleiding en metingen 
Reactoronderhoud en modificaties 
Modificatie experimentearfaciliteiten 
Lekdichtheidsbeproeving veiligheidsomhulling 
Niet-geplande bedrijfsonderbrekingen 
Bedrijfsvoering gestopt in verband aet 

bijzondere omstandigheden 

3880 uur 69.5% 
318 uur 5.7% 
190 uur 3.4% 
47 uur 0,8% 
777 uur 13.9% 
125 uur 2:3% 
48 uur 0.9% 
86 uur 1.5% 

110 uur 2.0% 

5581 uur 100 % 

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

gestelde criterium van kleiner dan 3% 
van de inhoud in 24 uur, bij een in
wendige overdruk van 0,1 bar [G 1]. 

G1.3 Onderzoekfaciliteiten en 
experimenten 

Voor de bestraling van monsters van 
uiteenlopende aard waren in 1986 de 
volgende faciliteiten bij de HOR in 
gebruik: 
- buizenpostsysteem met vier bestra
lingsposities in de reflector, waar
van drie verzend- en ontvangststa
tions op de radiochemische laborato
ria en èèn station in de reactorhal; 

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

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

- 'natte' bestralingsfaciliteit in 
reflectorposities in de experimen-
teerroosterplaat voor langer durende 

323 MWd 

957 
4017 
176 

bestralingen met rotatiemogelijkheid 
in discrete stappen in handbedie
ning; 

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

Tabel 5 geeft een kwantitatief over
zicht van het gebruik van deze facili
teiten. Het kwalitatief gebruik en de 
onderzoekresultaten verkregen met ge
bruikmaking van deze faciliteiten, 
worden besproken in de betreffende pa
ragrafen van de onderzoekgroepen, met 
name van Radiochemie. 

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

bundelbuis Rl: 
- roterend-kristalspectrometer 2 voor 

fysisch (vloeistofdynamisch) onder
zoek aan vloeistoffen en verdichte 
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gassen door middel van inelastische 
neutronenverstrooiingsexperimenten, 
i.e. aan waterstof; 

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

bundelbuis R3: 
- vloeistofdiff.'actometer voor mole
cuul-fysisch onderzoek door middel 
van neutronendiffractie, i.e. metin
gen aan amorf SiO, Si02 en experi
menten met betrekking tot zeoliet
vorming; 

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

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

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

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

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

roosterposities A3f A*t en A5 
(koppeling met bundelbuis L2): 
- koude-neutronenbron (vloeibaar CH«; 

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

G1.4 Splijtstoffen 

De eerder aangekondigde herziening van 
de technische specificaties voor de 
HOR-splijtstofelementen, i.e. actuali
sering overeenkomstig de thans gangba
re produktie- en controlemethodieken, 
alsmede incorporatie van verdergaande 
criteria voor de kwaliteitsborging, 
werd in 1986 voltooid. Bovendien wer
den de bepalingen die deel uitmaken 
van de contracten voor de fabricage en 
levering van splijtstofelementen her
zien en aangepast aan de huidige prak
tijk, in het bijzonder met betrekking 
tot het transport en de aflevering van 

elementen en de administratieve ver
eisten hiertoe. 

Met betrekking tot de toekomstige 
overgang naar splijtstoffen met lagere 
verrijkingsgraad op niet-technische 
gronden, werd overleg gevoerd met fa
brikanten en exploitanten van onder-
zoekreactoren elders. De technische 
mogelijkheden voor fabricage en toe
passing van dergelijke splijtstoffen 
zijn thans vrij goed bekend, terwijl 
de kwalificatie in een vergevorderd 
stadium is. Mede naar aanleiding van 
internationale aanbevelingen werd een 
intentieverklaring opgesteld, waarin 
de uitgangspunten en het schema voor 
de toekomstige conversie van de HOR 
nader worden toegelicht. 

De noodzakelijke Amerikaanse regel
geving inzake de opwerking van laag-
verrijkte splijtstoffen, waarnaar 
reeds geruime tijd werd uitgezien, 
werd in 1986 van kracht door publika-
tie in het US Federal Register op 18 
februari. De financiële regelingen en 
de voorzieningen en bepalingen voor de 
overdracht aan het Department of Ener
gy werden hierbij vastgesteld voor het 
tijdvak tot 31 december 1992. 

Op 30 september en 1 oktober vond een 
toetsing plaats van de splijtstofin
ventaris in elk der vier materiaal-
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balansgebieden door een inspecteur van 
Euratom te zamen met een inspecteur 
van het International Atomic Energy 
Agency (IAEA) te Wenen. De toetsing 
had o.m. betrekking op de verificatie 
van de boekhouding en boekhoudkundige 
inventaris, alsmede op de verificatie 
van de actuele inventaris (fysiek en 
visueel). Er werden geen bijzonderhe
den geconstateerd. De boekhoudkundige 
opstelling van de actuele inventaris 
vond plaats op 14 september. 

G1.5 Overige activiteiten 

Medio mei waren 24 representanten van 
l8 organisaties en instituten uit vijf 
Europese landen die onderzoekreactoren 
bedrijven, gedurende twee dagen bij 
het IRI te gast. Dit soort bijeenkom
sten wordt georganiseerd vanwege het 
Duitse Atoomforum en heeft als oogmerk 
ervaring en informatie uit te wisselen 
met betrekking tot exploitatie en on
derzoekprogramma's, alsmede om ten 
aanzien van aspecten met een gemeen
schappelijk belang tot krachtenbunde
ling te komen. Naast de gebruikelijke 
punten van bespreking werden presen
taties gegeven over de kenmerken en 
het onderzoekprogramma van de HOR; 
uiteraard kwamen de recente gebeur
tenissen in Tsjernobyl ter sprake. 

In het verslagjaar werd vier maal een 
introductielezing over de HOR gegeven 
voor nieuwe medewerkers en stagiairs, 
met aansluitende rondleiding in de 
reactorhal. 56 groepen bezoekers, met 
in totaal ca. ^70 personen van diverse 
signatuur en samenstelling - studen
ten, cursisten, beroepsverenigingen 
e.d. - bezichtigden de reactor en bij
behorende experioenteeropstellingen. 
45 studenten, verdeeld over 7 groepen 
van verschillende disciplines, afkom
stig uit het hoger beroeps- en weten
schappelijk onderwijs, werden ontvan
gen in verband met algemene resp. spe
cifieke voorlichting over de reactor. 
Het reactorfysisch meetpracticum bij 
de HOR werd in 1986 2 maal gegeven 
voor totaal 6 studenten. 

Een student van de faculteit der 
Werktuigbouwkunde van de TU Delft 
kreeg een afstudeeropdracht bij het 

IRI over de toepassingsmogelijkheden 
van de methode der zogenaamde gebeur-
tenissenbomen bij de analyse van de 
start- en check-out procedure van de 
HOR, en de invloed van vormen van men
selijk falen hierbij. 

Met het oog op de lopende revisie-
activiteiten met betrekking tot het 
materiaal dat ten grondslag ligt aan 
de Kernenergiewetvergunning van de 
HOR, werd een overzicht opgesteld 
waarin de structuur en de kenmerken 
van het Documentatie/ Informatiepakket 
nader worden omschreven. In het ver
slagjaar kwam een substantieel gedeel
te van het 'Technisch Informatiepak
ket' van genoemde documentatie tot 
stand. Dit pakket heeft voornamelijk 
betrekking op een beschrijving van de 
systeem-technische werking van de HOR, 
met bijbehorende schetsen en figuren. 
Wegens gemeenschappelijke belangen 
werd in dit verband overleg gevoerd en 
informatie/documentatie uitgewisseld 
met het Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek, vestiging Petten, van de 
Europese Commissie. 

In 1986 is tevens een aanzet gegeven 
aan het verrichten van studies met het 
oog op het vaststellen van de criteria 
en de veiligheidsgrenzen voor de be
drijfsvoering in het licht van inter
nationale aanbevelingen. De resultaten 
hiervan zullen mettertijd aan de toe
zichthoudende instanties worden gepre
senteerd. In verband hiermee is voor 
een deel van deze werkzaamheden extern 
contact gezocht met een firma voor het 
uitbrengen van onafhankelijke exper
tise. 

Voorts is een begin gemaakt met het 
systematisch herzien en bijwerken van 
de 'installatie-gebonden' documenta
tie, o.a. op het gebied van ontwerp
en constructietekeningen en werkings
schema's. Hiervoor kon tijdelijke as
sistentie van buiten worden aangetrok
ken in de vorm van detachering van een 
medewerker van een firma die deskun
digheid op dit terrein heeft. 

G1.6 Reactorbeleidscommissie (REC) 

De RBC is een in 1986 ingestelde com-
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missie die het Directorium en de In-
stituutsraad adviseert over zaken be
treffende het reactorbeleid van het 
IRI en als volgt is samengesteld: 

prof.dr.ir. M. de Bruin 
prof.dr.ir. H. van Dam 
ir. J.W. de Vrias 
dr.ir. A.A. van Well, secretaris 

De RBC kwam op 6-2-'86 voor het eerst 
bijeen en vergaderde in het verslag
jaar in totaal zeven maal, met o.m. de 
volgende resultaten: De RBC acht het 
wenselijk dat de mogelijkheden bekeken 
worden de bestralingsfaciliteiten van 
de HOR uit te breiden met een groot 
volume neutronen en een groot volume 
T-bestralingsfaciliteit. Er is actie 
ondernomen de noodzakelijke opschoning 
van het HOR-veiligheidsrapport te be
spoedigen. De overgang van het hoog-
naar laag-verrijkt uranium als brand
stof voor de HOR, die omstreeks 1990 
zal plaatsvinden, is besproken. Een 
begin is gemaakt te onderzoeken op 
welke wijze het begeleiden van grote 
experimentele projecten binnen het IRI 
beter gestructureerd kan worden. 

G2. VAN DE GRAAFP ELEKTRONENVERSNELLER 

Dr.ir. L.H. Luthjens 

G2.1 Bedrijfsvoering 

De totaal beschikbare versnellertijd 
van 2^9 werkdagen in de verslagperiode 
was als volgt verdeeld: 
- beschikbaar voor experimenten (stra-

lingschemie + gasten) 227 d {91%) 
- reparatie, testen en kleine 
modificaties 22 d ( %) 

Van de 227 dagen beschikbaar voor ex
perimenten zijn 180 dagen benut voor 
bestralingen. Van de resterende ^7 
dagen zijn ongeveer 20 dagen gebruikt 
voor opbouw en testen van meetappara
tuur bij de versneller. 

G2.2 Onderhoud en reparatie 

De versneller is tweemaal geopend voor 
reparatie van kleine storingen in de 
hoogspanningsterminal. Ook is de ver

sneller twee keer geopend voor ver
vanging van de kathode (zie G2.3)-

G2.3 Vernieuwing en verbetering 

In de versnelbuis zijn twee trioxide 
kathodes van het type Y646 (Eimac-
Varian) geformeerd door gebruik te 
maken van het rooster als tijdelijke 
anode voor het trekken van continue 
stroom tot 100 mA bij lage spanning. 
Deze procedure, ontwikkeld in de ver
snellerproefopstelling (zie Jaarver
slag 1985). is uitgevoerd met behulp 
van een tijdelijke aansluiting recht
streeks aan de terminal. Ook hier deed 
zich het probleem voor van het moei
lijk aanlopen van de stroom, waardoor 
de procedure veel tijd vergt. Het toe
passen van deze formatie procedure in 
de versneller heeft geresulteerd in 
kathodes met een hoge piekstroom-emis-
sie (>10 A) en nanoseconde elektronen-
pulsen tot 8 A piekstroom uit de ver
sneller. 

Als gevolg van de hoge piekstroom was 
het noodzakelijk om de elektrometer 
(Keithley 603). die gebruikt wordt 
voor het meten van de pulslading ten 
behoeve van de dosimetrie, beter te 
beveiligen om schade aan de elektroni
sche circuits te voorkomen. 

Wegens de invloed van de hoge stroom-
dichtheid op het bundelprofiel (elek-
tronendichtheidsverdeling) is eenvou
dige extrapolatie van de dosimetrie 
voor lagere stromen niet geoorloofd en 
is dosimetrie bij diverse piekstromen 
gedaan. 

Voor optimalisatie van de versneller 
bij hoge stroomdichtheden is een begin 
gemaakt met simulatieberekeningen van 
het injectiesysteem bestaande uit een 
Pierce gun, elektrostatisch focus en 
enkele versnelplaten. Ter bepaling van 
de randvoorwaarden is gebruik gemaakt 
van een programma op de VAX van het 
IRI (ir. J. Okx, ISO) voor het bereke
nen van velden in rotatiesymmetrische 
elektrode-structuren door iteratieve 
oplossing van de Lapletce-vergelijking 
voor de knooppunten van een fijn roos
ter. 
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Inmiddels is ons medewerking toegezegd 
door dr. J. Hasker van het Philips 
Natuurkundig Laboratorium in Eindhoven 
voor het berekenen van elektronenbanen 
voor een aantal configuraties, met in
begrip van de relativistische effecten 
en ruimtelading. 

G2.4 Proefopstelling 

De versneller-proefopstelling is voor
namelijk gebruikt voor een nadere be
studering van de laser-foto-elektron
emissie van de oxide-kathodes (zie 
Jaarverslag 1985)• Voor een goed ge
formeerde oxide-kathode is een hogere 
quantum-efficiency voor foto-emissie 
gevonden dan voorheen, namelijk 10-J 

elektronen per foton bij een golfleng
te van 380 nm. De levensduur van de 
foto-emissie bleek sterk af te hangen 
van de vacuümcondities en vooral van 
de samenstelling van het restgas. In 
aanwezigheid van waterstof (4 x 10-* 
torr) was de halfwaardetijd ongeveer 
20 è 30 minuten. 

Enkele experimenten zijn gedaan met 
een experimentele toplayer Scandaat 
kathode {dr. J. Hasker, Philips Nat. 
Lab.), met een diameter van 3 nun en 
voorzien van een wegklapbare anode op 
1 am afstand, opgesloten in een geëva
cueerde glazen buis. Pulsbedrijf van 
deze testbuis heeft bevestigd dat gro

te stroomdichtheden {>10 A cm-1) haal
baar zijn. Foto-emissie-experimenten 
hebben aangetoond dat dit type katho
de, wet quantum-efficiency betreft, 
vergelijkbaar is met de oxide-kathodes 
en dat voor de Scandaat-kathode het 
verband tussen laservermogen en piek-
stroom meer lineair is. Dit wordt ver
ondersteld een gevolg te zijn van het 
metaalkarakter van deze kathode. 

Mede ook wegens het feit dat deze ka
thode een snel en volledig herstel na 
blootstelling aan atmosferische lucht 
vertoont (J. Hasker et al., Applied 
Surface Sci., 26, 1986. 173) in tegen
stelling tot oxide-kathodes, en daar
door buiten de versneller geformeerd 
zou kunnen worden, lijkt gebruik voor 
de versneller erg aantrekkelijk. 

Een eerste experiment om deze kathode 
in de testbuis, na blootstelling aan 
de lucht, te herstellen en te refor
meren aan de proefopstelling is mis
lukt. Dit is met grote waarschijnlijk
heid een gevolg van ernstige vergifti
ging en vervuiling van de gehele test-
bais door verhitting van het getter-
materiaal na het openen, om de opening 
voor een pompstengel te vergroten. 
Voor een volgend experiment zal een 
testbuis voorzien van breakseal en 
pompstengel ter beschikking worden ge
steld. 

Ug. G-1 
Op&teZLing VQOK 
tlzkt/Lonznbandtl-
bz&tAaling bij dz IR7-
zlzkt/ione.nvuu>ftztJLeA. 
TotfXM&ir^ van 
bt/ialing&capi *ln. in 
matzAlaaZoiidiiAzozk e.i 
indubVuti 
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G2.5 Hoge Tijdresolutie Project 

Een eerste publikatie over de haal
baarheidsstudie voor laser-foto-elek-
tron-eaissie is verschenen (Rev. Sci. 
Instrum., 5£, 1986, 2230) en samen met 
de overige artikelen over de versnel
lerontwikkeling bij het IRI opgenomen 
in een proefschrift (L.H. Luthjens, TU 
Delft, 9 december 1986). 

Omdat in de proefopstelling gebleken 
is dat restgasconditie van grote in
vloed is op de levensduur van de 
kathode voor foto-emissie, is besloten 
om via een palladiumlek in de hoog
spanningsterminal waterstof in te la
ten, in plaats van de huidige inlaat 
in de driftbuis. 

Het picoseconde-puls laser-systeem 
(PRA LN1000 stikstoflaser met LN105 
kleurstoflaser), gehuurd voor het eva
luatie-onderzoek van laser-foto-elek
tron-emissie, bleek niet goed te wer
ken. Aangezien de problemen niet door 
ons, noch tijdig door de leverancier 
opgelost konden worden, is besloten de 
stikstoflaser te gebruiken als pomp 
voor een zelfbouw kleurstoflasersys-
teem. 

Voor het voortzetten van het onderzoek 
door een combinatie van kleurstof-
lasers gepompt door de XeCl-excimeer-
laser (Lumonix Hyperex 400) is een 
bedrag van kf 63 uit de IRI-beleids-
ruimte verkregen. De benodigde onder
delen en hulpmiddelen, plus een snelle 
detector zijn besteld en reeds gedeel
telijk geleverd. Het ligt in de bedoe
ling om, door toevoeging van een aan
tal onderdelen vervaardigd in de IRI-
werkplaatsen, een kleurstoflaser te 
ontwikkelen voor korte pulsen (<̂  100 
ps) door gebruik te maken van recente 
publikaties op het gebied van Quenched 
Dye Lasers (QDL), Distributed Feedback 
Lasers (DFDL) of een combinatie. Met 
de experimenten voor de selectie van 
het meest bruikbare en betrouwbare 
systeem is een begin gemaakt. 

Op grond van de informatie verkregen 
in Amerika, vastgelegd in een reis
verslag (L.H. Luthjens, juni 1986), is 
een laser-getriggerde halfgeleider 

fotogeleidingsschakelaar ontworpen en 
wordt getracht daarvoor geschikte 
materialen te verkrijgen bij divarse 
(buitenlandse) instanties. Het pri
maire doel is vervanging van de kwik-
bevochtigde schakelaar van de lijüpul-
ser in de Van de Graaff terminal om 
jittervrije 100 ps pulsen via thermo-
ionische emissie te produceren. Ook 
hiervoor is een korte-puls vermogens-
laser nodig. De werking van de schake
laar kan echter afzonderlijk in een 
ander laboratorium worden getest (bij 
voorbeeld Laica in Amsterdam, Flits-
fotolyse. Leiden of Lambda Physik, 
Göttingen). 

G3- COMPuTERSYSTEEMGROEP 

ir. J.G. Kromme 

G3-1 Apparatuur en software 

In 1986 stond de uitbouw van het net-
werkgebeuren centraal. Via de VAX-
11/750, het centrale knooppunt in het 
IRI Decnet-netwerk, waarop zeven lo
kale PDP-systemen zijn aangesloten, 
kan nu na de aansluiting in 1985 op 
het Decnet-netwerk van de TU Delft, 
het landelijk SURFNET-netwerk aange
sproken worden. Via een SNA-gateway in 
het netwerk van de TU Delft is op de 
VAX een Haspwork-station geïmplemen
teerd met automatische verwerking van 
print- en plotfiles. Nieuwe releases 
van het operating systeem VAX/VMS en 
het J-net-pakket voor wereldwijde com
municatie (EARN,BITNET) hebben de 
functionaliteit van het centrale sys
teem, o.a. gebruikt voor data-opslag, 
verwerking, printen en plotten, verder 
uitgebreid. Een knelpunt vormde in 
1986 het geheugen, dat is uitgebreid 
van 4 naar 6 Mb; twee zich aftekenende 
knelpunten vormden het gebruik van 
magneetband en diskruimte; voor uit
breiding is toestemming verkregen. De 
ontwikkeling van een software-pakket 
waardoor het mogelijk is op een ter
minal tussen verschillende computer
systemen over te schakelen is begin 
1986 afgerond. 

G3.2 Ruimtelijke voorzieningen en 
beschikbaarheid 

Verhuizing van de computersysteemgroep 
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naar een ruimte naast het centrale 
systeem heeft de bereikbaarheid in 
velerlei opzicht (gebruikers,computer-
systeemgroep, computersysteem) verbe
terd. Een aanpassing van de operators
ruimte heeft de werkomstandigheden 
aanzienlijk verbeterd. Decentraal 
wordt een ruimte gerealiseerd met ade
quate apparatuur (terminals, groot-
beeldmonitor) , die behalve als prac
ticum ook als terminal-ruimte gebruikt 
kan worden, met toegang tot naslagwer
ken. De geplande beschikbaarheid van 
de VAX-11/750 wordt geschat op > 99*, 
die van de PDP-ll/M op > 97% (vgl. 
beschikbaarheid oude PDP-11/70: > 90%) 

G3.3 Projecten 

Centraal stond in het verslagjaar de 
verhuizing en reorganisatie van groe
pen in het instituut; parallel hieraan 
is een reorganisatie van het terminal-
distributiesysteem uitgevoerd, waar
voor de computersysteemgroep de cen
trale faciliteiten verzorgd heeft. 

Het systeem voor toegangscontrole en 
aanwezigheidsregistratie is verder 
uitgebreid. Het geautomatiseerde ruim
tereserveringssysteem en het storings
meldingssysteem blijven support vragen 
voor aanpassingen o.a. in verband met 
reorganisatie van ruimtes. 

G3.4 Cursussen en voorlichting 

In het verslagjaar is gewerkt aan de 
ontwikkeling van een in overleg met 
het Directorium opgesteld cursuspak
ket. Behalve cursussen zoals reeds 
ontwikkeld en gegeven voor meer gevor
derde computergebruikers, voorziet dit 
pakket ook in cursussen voor beginnen
de c.q. niet-programmerende computer
gebruikers, met name laboratorium- en 
administratief personeel. Voorberei
dingen werden getroffen voor de reali
satie van een practicumruimte, onder 
andere ten behoeve van FORTRAN-cursis-
ten. Mede door het ontbreken van prac
ticumfaciliteiten en door problemen 
met de onderwijskundige en organisato
rische inpassing bij de afdeling Tech
nische Natuurkunde van de Technische 
Universiteit Delft, kon de desbetref
fende cursus niet tijdens het verslag

jaar worden gegeven. Instructies en 
voorlichting vonden plaats op indivi
duele basis. 

G3>5 Werkzaamheden en support 

De ontwikkeling van cursussen, het on
derhoud van software (nieuwe releas
es), de implementatie van nieuwe pak
ketten, het geven van voorlichting 
(nieuwsbulletins, persoonlijke advie
zen) , trouble shooting en support voor 
de andere minicomputersystemen en 
tekstverwerkingssystemen vormden de 
voornaamste werkzaamheden van de com
pu tersysteemgroep . 

G3.6 Computerbeleidscommdssie (CBC) 

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

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

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

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

Cl. PROJECTEN 

B. Morien 

Naast diverse onderhoudswerkzaamheden 
aan technische installaties, de gebou
wen en de terreinen, is ook de uit
breiding van het gebouw met twee semi-
permanente kantoorunits, waarvan één 
met twee bouwlagen, gereedgekomen. De
ze uitbreiding betekent een toename 
van het netto vloeroppervlak met ca. 
970 m*. Op 12 december werden deze 
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kantoorunits door de voorzitter van 
het Algeaeen Bestuur officieel ge
opend. 

Vooruitlopend op het afbreken van de 
20 jaar oude houten barak B, zijn twee 
portable cabins geplaatst bij de bun
ker ten behoeve van werkzaamheden in 
de experimenteerbunker. Een van de 
cabins is als experimenteerruimte in
gericht; de andere doet dienst als 
zit- en werkruimte. 

G5- INSTALLATIES 

P.W. Gerz 

G5.1 Vervanging van installaties 

De gemeentewater-drukverhogingsinstal-
latie, waardoor de voorziening van het 
gemeentewater door het hele gebouw 
wordt verzorgd, is vervangen, waarbij 
rekening gehouden is met een zo laag 
mogelijk elektriciteitsverbruik. 

De elektrisch aangedreven vorkheftruck 
is vervangen. Teneinde de inzetbaar
heid te vergroten, is de nieuwe vork
heftruck uitgevoerd met zowel verti
caal als horizontaal verplaatsbare 
vorken. 

Met het oog op brand- en explosie-ge
vaar is de nieuwe gasmeter van het GEB 
buiten het gebouw aan de kopwand van 
de westvleugel geplaatst. 

De grote centrale warmwaterboiler is 
uit doelmatigheidsoverwegingen vervan
gen door een aantal dcorstroomboilers 
op diverse plaatsen in het gebouw. 

G6. WERKPLAATSEN EN TEKENKAMER 

L. Paauw 

G6.1 Algemeen 

Het aantal opdrachten voor deze afde
ling is in 1986 toegenomen met bijna 
35% (606) ten opzichte van 1985. De 
werkzaamheden namen zoveel tijd in 
beslag dat wederom ca. 35 van deze 
opdrachten bij de werkplaatsen van de 
TU-Delft en bij derden moesten worden 
uitbesteed. Omdat bepaalde werkzaamhe

den wegens stralingsveiligheidsaspec
ten niet uitbesteed konden worden, is 
gedurende het gehele jaar een extra 
kracht ingehuurd ten behoeve van de 
instrumentmaker!j. 

Ook werden, ten behoeve van de Bank-
werkerij/Lasser!j, in verband met de 
vele extra opdrachten samenhangend met 
de bouw van de beide nieuwe kantoor
units, twee medewerkers van de centra
le werkplaats van de TU-Delft bij het 
IRI gedetacheerd, van wie een nagenoeg 
het gehele jaar. 

Eveneens in verband met het gereed
komen van de nieuwe kantoorunits is 
gedurende de laatste drie weken van 
het verslagjaar een timmerman inge
huurd om de urgente opdrachten, die 
mede met het betrekken van de barakken 
te maken hadden, uit te voeren. 

G6.2 Tekenkamer 

Voor de vakgroep Stral-'.ngsfysica is 
een reserve ondersectie voor het koude 
bron-project geconstrueerd. Bij de 
constructie is ervan uitgegaan dat zo 
min mogelijk gebruik gemaakt behoeft 
te worden van lasverbindingen. 

Tevens is veel aandacht besteed aan 
het ontwerpen van een aluminium balg
koppeling tussen koude bron en bundel-
buis. Ook werd voor deze vakgroep een 
He*-cryostaat geconstrueerd, die op de 
monstertafel van de spinpolarimeter 
gemonteerd moet worden. 

Mede ten behoeve van het bedrijven van 
de koude bron als experimenteerfacili
teit bij de reactor zijn vijf BeO-
reflector-elementen voorzien van een 
aangepaste elementhouder voor plaat
sing bij de reactorkern. 

G6.3 Instrumentmakerij 

Voor de vakgroep Radiochemie is een 
bestralingscel gemaakt van titaan. 
Daar de verbindingsdelen door middel 
van elektronenstraallassen tot stand 
gebracht moesten worden en er derhalve 
speciale eisen aan de nauwkeurigheid 
van de bewerkingen werden gesteld 
(t.w. nagenoeg spleetloze verbindingen 
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•et een tolerantie kleiner dan 10 urn), 
is er veel overleg geweest M t de chef 
van de werkplaats elektronenstraallas-
sen van de Europese Gemeenschap te 
Petten (ECN). 

Veel werk werd verricht aan het revi
seren van de choppers en het kristal 
van de RKS-2-opstelling voor de vak
groep Stralingsfysica. 

Voor het bewerken van ijkhouders uit 
cadmium is, in verband set de speciale 
veiligheidseisen die aan het bewerken 
van dit metaal gesteld worden, een ex
terne firaa ingeschakeld. 

Voor de vakgroep Stralingscheaie werd 
het Mechanische gedeelte van de bestu
ring van een micro-golfcel gefabri
ceerd. Daarnaast is voor deze vakgroep 
een aantal lens- en spoelhouders ten 
behoeve van de laseropstelling ver
vaardigd . 

C6A Bankwerkerij/lasserij 

Van de in het vorige verslagjaar ver
vaardigde tien isolatiekleppen ten 
behoeve van het buizenpostsysteem zijn 
er door dit dienstonderdeel - na goed
keuring door het Stoomwezen - in het 
begin van het verslagjaar acht stuks 
in het buizenpostsysteem gemonteerd; 
twee stuks worden in reserve gehouden. 
De kleppen vormen in feite de 'grens' 
tussen hal- en buitenlucht. 

Bij het uitbesteden van de fabricage 
van de ondersectie van de koude bron 
bij derden, werd het noodzakelijk 
geacht dat het TIG-lassen in eigen 
hand werd gehouden. Derhalve werd het 
lassen en het uiteindelijke samen-
bouwen geheel in de bankwerkerij/-
lasserij gedaan. 

Met de vakgroep Reactorfysica is de 
kookopstelling in haar geheel opge
bouwd en door middel van TIG-lassen 
gelast. Voor deze vakgroep werd even
eens een aluminium ondersteuningsframe 
voor de positronenopstelling vervaar
digd. 

In verband met de mogelijke toepassing 
van reflectorelementen bij de reactor 

is een aanzet gegeven tot de fabricage 
van een geïnstrumenteerd BeO-reflec-
torelement. Een en ander wordt extern 
gerealiseerd door middel van explosief 
lassen. 

G6.5 Timmerwerkplaats 

In verband met de TVC-operatie heeft 
een van de twee timmerlieden gevraagd 
om voor omscholing tot instrument
maker in aanmerking: te mogen komen. 

Het betrekken van de nieuwe kantoor-
units heeft ook voor de timmerwerk
plaats tot veel werk geleid. 

G7. BIBLIOTHEEK 

H. van Dam 

G7.1 Algemeen 

In het verslagjaar werden 62 nieuwe 
boeken aangeschaft. 

Het aantal tijdschriftabonnementen be
droeg 77; er werden 513 tijdschrift
banden door de bibliotheekbeheerder 
ingebonden. Van buiten het IRI werden 
35** boeken en tijdschriften geleend en 
14 56O fotokopieën aangevraagd. 

G7.2 Bibliotheekcommissie (Bibco) 

De Bibco adviseert de beheerder van 
het IRI met betrekking tot beleid, 
beheer en gebruik van de bibliotheek 
en de literatuurvoorziening bij het 
IRI. In het verslagjaar was de com
missie als volgt samengesteld: 

dr. P. Verkerk, voorzitter 
dr. A.J.J. Bos, secretaris 
Dipl.Ing. Z. Kol ai* 
drs. H. Schut 
dr. J.M. Warman 

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

üe Bibco heeft in 1986 acht maal ver
gaderd, waarbij o.a. bezuinigingen en 
de verhuizing van de bibliotheek aan 
de orde kwamen. De Bibco heeft de be
heerder en het Directorium geadviseerd 
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Een lid van de Bibco (drs. H. Schut) 
had zitting in een ad-hoc coaaissie 
ter voorbereiding en begeleiding van 
de verhuizing van de bibliotheek. 
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Hoofd : dr. C E . Rasaussen 
Plv. hoofd : dr. A.J.J. Bos 
Hoofd Neet- en 
Kontrolegroep: C.C. Frietaan 

Secretaresses : aw. R.L. Baarslag-van 
Zetten 
aw. I.A.G.H. 
Broekhans-de Waal 

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

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

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

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

Hl. GEBEURTENISSEN BIJ ONDERZOEK EN 
BEDRIJFSWERKZAAMHEDEN 

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

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

H2. PERSONEEL EN INSTRUMENTATIE 

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

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

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

H3. PERSOONSDOSINETRIE 

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

Naast de TNO-filmbadges voor de radio
logische werkers, worden aan alle per
sonen die in het IRI aan een verhoogd 
stralingsniveau kunnen blootstaan, ge
voelige thermoluminescentiedosismeters 
(TLD) verstrekt. De met TLD gemeten 
persoonsdoses zijn samengevat in tabel 
6. In alle gevallen bleven deze doses 
ruim beneden de wettelijke grenswaar
den. 
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Tabel 6. Overzicht persoonsdosiaetrie IRI (TLD-kwartaaldosisaeters). 
Dosisequivalent in mSv. 

Periode 1986 Aantal uitgelezen Aantal uitslagen per dosisgroep 
dosiaeters 0-0.3 0,3-1.0 1.0-2.0 >2 

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

In 1986 behoefden geen IRI-aedewerkers 
bij de totale-lichaaasteller te Leiden 
te worden onderzocht op in het lichaaa 
aanwezige radionucliden. 

H4. RADIOACTIEF AFVAL EN LOZINGEN 

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

Lozing via de ventilatieschacht van 
stofvoraig radioactief aateriaal was 
niet detecteerbaar ten opzichte van de 
natuurlijke luchtactiviteit. be lozing 
van "Ar bedroeg slechts een kleine 
fractie van de vergunningsgrenswaarde. 
De lozing van "Ar vanuit het pneuma
tische buizenpostsysteem is in de me
ting van de totaal geloosde activiteit 
meegenomen. 

Tabel 7-
Per kwartaal uit de afvalwatertanks in 
het riool geloosde activiteit (boven
grenzen) in 1985-

Kwartaal Volume 
(••) 

Activiteit (MBq) 
a p T 

1 
2 

3 
4 

552 
368 
393 
379 

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

4,7 5,5 
2,6 3.4 
4,3 4.4 
4,5 4.5 

Totaal 1692 < 0,9 16,1 17,8 

In 1986 vond eèn transport van vast en 
vloeibaar radioactief afval naar C0VRA 
BV in Petten plaats. Daarbij werden 30 
vaten van 100 1 vast afval, 7 vaten 
van 60 1 vloeibaar afval. 10 vaten van 
60 1 met gevulde telpotjes, 3 koel
boxen van 60 1 met kadavers en 2 klei
ne containers aet radioactieve bronnen 
afgevoerd. Thans is nog een studie 
gaande hoe een groot aantal vaten aet 
slibachtig residu afkomstig van de 
verdamperinstallatie op de voordelig
ste manier kan worden behandeld. 

H5. VOORLICHTING 

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

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 advise
ring van de stralingsdeskundige van de 
Technische Universiteit Delft bijzon
dere vermelding. Bij genoemde instel
ling werden alle ingekapselde radio
actieve bronnen op lekdichtheid gecon
troleerd; hetzelfde gebeurde met een 
veertigtal bronnen van andere instel
lingen. 

Rasmussen en Frietaan naman deel aan 
werkgroepen van Ce Interuniversitaire 
Adviescommissie voor Veiligheids- en 
Milieuwetgeving (IAVM). Rasmussen had 
zitting in een commissie van de Ge
zondheidsraad die in het verslagjaar 
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advies heeft uitgebracht over noreen 
voor interventie na reactorongevallen. 
Voorts werd hij lid van een stuurgroep 
'Voorkoaing radioactieve besaetting 
van voedingsaiddelen'. ressorterend 
onder de Landbouwadviescoaaissie ai-
lieu-kritische stoffen van het Minis-
terie van Landbouw en Visserij. Niet 
lang daarna werd deze stuurgroep on
verwacht een belangrijke rol toebe
deeld bij de beleidsbepaling door de 
overheid na het reactorongeval te 
Ts jemobyl. 

Direct na de eerste berichten over 
genoead reactorongeval is door de S8D 
van het IRI een speciaal prograaaa 
voor activiteitsaetingen opgezet. Net 
de gevoelige •eetopstelling voor 
luchtactiviteit en de halfgeleider-
gaaaadetector kon de verhoogde lucht
activiteit ter plaatse reeds in een 
vroeg stadiua kwantitatief worden aan
getoond. Deze Metingen werden aange
vuld door bepalingen van op de bodea 
neergeslagen activiteit, aet naae via 
grasaonsters. Enkele Meetresultaten 
zijn weergegeven in figuur H-1; zie 
verder de rapporten [H 1] en [D 14]. 

Op verzoek van de overheid werden de 
Meetresultaten zo snel Mogelijk door
gegeven aan het speciaal ingestelde 
Beleidscoordinatiecentrua te Leid-
schendaa. 

De op eigen initiatief en op verzoek 
van de overheid verrichte Metingen 
hebben gedurende de kritieke periode 
van een dag of tien een enorae inzet 
van het SBD-personeel gevergd. Dank 
zij deze activiteiten is Rasaussen 
uitgenodigd voor de CCRX-coaaissie 
'Rapportage radioactiviteitsaetingen 
Tsjernobyl'. Het rapport van deze lan
delijke coaaissie. 'De radioactieve 
besaetting in Nederland ten gevolge 
van het kernreactorongeval in Tsjer
nobyl ', werd in oktober aan Minister 
Nijpels aangeboden. 

In hetzelfde kader werd begin aei aan 
Rasaussen gevraagd binnen enkele dagen 
te rapporteren over de Mogelijkheden 
in den lande OH korte spoedopleidingen 
voor stralingscontroleurs te organise
ren. De uitkoMst van deze inventari
satie was beMoedigend, de follow-up 
aoet nog worden afgewacht. 
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Fig. H-1 
Gemeten concentraties van , 3 I 1 te VtL&t in de ecu te helftt van mei 19S6, na 
het xeactoiongeval te Tbjexnobyl. 
Links: l,l1-concentAatie in de buitenlucht;-
Rechts: I3II-besmetting van gras. 
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[T 8] P. Westerhuijs (101) 

Double-aonochroaator systea for the neu
tron tiae-of-flight spectroaeter RKS I. 
Afstudeerverslag Universiteit van 
Florence (deceaber 1986). 85 blz. 
IRI-rapport 132-87-01 

Het statistisch toetsen van vliegtijd-
spectra in neutronenverstrooiings-
experiaenten. 
Deelverslag van het afstudeerwerk 
(deceaber 1986) 200 blz. 
IRI rapport 132-87-02. 

Neutronendepolarisatie in peraalloy. 
I, -verslag (noveaber 1986). 20 blz. 

Nieuwbouw kristalpolariaeter. 
Afstudeerverslag HTS (Hl) 
's-Cravenhage (aei 1986), 77 blz. 

De dubbelaonochroaator aet gebogen Si-
kris tallen als aeetinstruaent voor kleine 
hoek neutronenverstrooiing. 
Vierdejaarsverslag, (1986) 32 blz. 

Neutronendiffractie aan gebogen siliciua 
kristallen. 
Ij-verslag TU Delft {aei 1986). 40 blz. 
IRI-rapport 132-86-01 

6 REACTORFYSICA 

[6 1] J.J. Botteaa (101) 

[ó 2] K.R. Bijkerk (101) 

[<5 3] H. van Dam 

[6 4] H. van Dam 

[6 5] H. van Dam 

[6 6] C.C. Griffioen (101) 

Meting van de daapfractie in een 
gesimuleerd splijtstofelement. 
Derdejaarsverslag, (1986) 29 blz. 

Waterstof en Wolfraam onderzocht net 
thermische desorptiespectroaetrie. 
Derdejaarsverslag, (1986) 65 blz. 

Afscherming van Stralingsbronnen. 
College c39* Geheel herzien en uitge
breid. Uitgave april 1986. l60 blz. 

Vraagstukken Afscherming, college c39> 
IRI-rapport 131-86-05, 21 blz. 

Kinetiek en Stochastiek van kernreacto
ren. College Reactorkunde b.o. c28. 
(herziene uitgave). 
IRI-rapport 131-86-03, 158 blz. 

Edelgassen in Silicium en Diamant. 
Afstudeerverslag, (1986) 57 blz. 
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[6 7] P.C. de Jong (101) 

[6 8] W.C. Otte (101) 

[<5 9] W.C. Otte (101) 

[6 10] G.J. Rozing (101) 

[ó 11] J.A. Straver (101) 

[ó 12] J.A. St raver (101) 

[ó 13] J . van der Voet (101) 

[6 14] W.B. Zeper (101) 

* INSTRUMENTATIE STRALINGSONDERZOEK 

[$ 1] A.L. van Dijk 

Onderzoek aan Fe70Crl7Niu austenitisch 
roer"vrijstaal met Thermische Helium 
Desorptiespectrometrie. 
Derdejaarsverslag, (1986) 45 blz. 

De interactie tussen een gepulseerde 
hoogvermogen laser en wolfraam onderzocht 
met thermische helium desorptiespectrome
trie. 
Vierdejaarsverslag, (1986) 24 blz. 

Vacatureclustering en edelgas-reemissie 
in laser- en ionen-bestraald wolfraam. 
Afstudeerverslag, (1986) 29 blz. 

Waterstof gebonden aan vacatures en voids 
in wolfraam; positronannihilatie-
experimenten en 'Atomembedding'-
berekeningen. 
Afstudeerverslag, (1986) 47 blz. 

Kryostaat-techniek voor Thermische Helium 
Desorptie Spectrometrie en Invloed van de 
temperatuur bij het aanbrengen van 
stralingsschade in koper onderzocht net 
Thermische Helium Desorptie 
Spectrometrie. 
Vierdejaarsverslag, (1985) 31 blz. 

Helium-mobiliteit en schadeproductie bij 
lage temperaturen en molybdeen onder
zocht met THDS. 
Afstudeerverslag, (1986) 43 blz. 

Simulatie van snelheidsmetingen in een 
kokend-water-reactor aan de hand van 
gefluoresceerd licht. 
Derdejaarsverslag, (1986) 117 blz. 

Computersimulatie van defecten in molyb
deen m.b.v. de 'Embedded atom'- methode. 
Afstudeerverslag, (1986) 55 blz. 

Berekeningen en simulaties aan het 
ontwerp van een experiment om CPT/T 
violatie te meten. 
Afstudeerverslag, Delft, 1986, 42 p. 
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A. RADIOCHEMIE 

M. de Bruin* 

M. de Bruin* 

M. de Bruin* 

M. de Bruin* 

M. de Bruin 
P.M. van Wijk 
R. van Assema (108) 
C. de Roos (108) 

P. Bode 
M. de Bruin 

P. Bode 
M. de Bruin 
P.J.M. Korthoven 

M, de Bruin 

High resolution gamma-ray spectroscopy. 
IAEA training course 'Nuclear methods in 
Environmental Research'. 
Australian School of Nuclear Technology, 
Sydney, Australië, 2 - 2 0 mei 1986 

Instrumental Neutron Activation Analysis. 
IAEA training course 'Nuclear methods in 
Environmental Research'. 
Australian School of Nuclear Technology, 
Sydney, Australië, 2 - 2 0 mei 1986 

Biological monitors for heavy metals in 
the environment. 
IAEA training course 'Nuclear methods in 
Environmental Research'. 
Australian School of Nuclear Technology, 
Sydney, Australië, 2 - 2 0 mei 1986 

Statistical interpretation of multi-element 
datasets. 
IAEA training course 'Nuclear methods in 
Environmental Research'. 
Australian School of Nuclear Technology, 
Sydney, Australië, 2 - 2 0 mei 1986 

The use of multi-element concentration 
datasets obtained by INAA in the 
identification of sources of environmental 
pollutants. 
7th Intern. Conf. on Modern Trends in 
Activation Analysis, Kopenhagen, 
Denemarken, 23 - 27 juni 1986 

The use of carbon fiber for the irradiation 
position of a fast rabbit system. 
7th Intern. Conf. on Modern Trends in 
Activation Analysis, Kopenhagen, 
Denemarken, 23 - 27 juni 1986 

Microprocessor controlled facility for INAA 
using short half life nuclides. (Poster) 
7th Intern. Conf. on Modern Trends in 
Activation Analysis, Kopenhagen, 
Denemarken, 23 - 27 juni 1986 

Diverse aspecten van het ongeval in 
Tsjernobyl. 
Colloquium RU Utrecht, Ned. Ver. voor 
Medische Polemologie, Kring Randstad van de 
Ver. voor Nucl. Geneesk., Holl. Mij voor de 
Landbouw, Utrecht, 10 september 1986 
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N. de Bruin Tsjernobyl: de zin van de maatregelen van 
de Nederlandse Overheid. 
NVMP-studiedag: 'Wat leert Tsjernobyl ons?' 
Amsterdam, 13 september 1986 

M. de Bruin 
R. van Assema (108) 
C. de Roos (108) 
P.M. van Wijk 

H.Th. Wolterbeek 
M. de Bruin 

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

H.Th. Wolterbeek 
P. Bode 
N. de Bruin 

Identification of sources of heavy metal 
air pollution by factor analysis of element 
concentration patterns in epiphytic 
lichens. (Key-note lecture) 
2nd Intern. Conf. on Environmental Contami
nation, Amsterdam, 23 - 25 september 1986 

Adsorption and fluxes of cadmium across 
isolated plant cell walls in 
experimentsmodelling root uptake and 
cadmium distri-bution in above-ground plant 
parts (Poster) 2nd Intern. Conf. on 
Environmental Contami-nation, Amsterdam, 23 
- 25 september 1°>86 

Effects of pH, EDTA, and DNP on the uptake 
and distribution of cadmium in tomato 
plants. 
XVIIth Ann, Meeting of the Europ. Society 
of Nuclear Methods in Agriculture, 
Hannover, BRD, 14 - 19 september 1986 

High resolution gamma-ray spectroscopy and 
perturbed directional correlation (PDC) 
measurements in studies of trace element 
transport in plants. 
XVIIth Ann. Meeting of the Europ. Society 
of Nuclear Methods in Agriculture, 
Hannover, BRD, 14 - 19 september 1986 

M. de Bruin 

M. de Bruin* 

C. Cornelisse (412) 
C.J.A. van den Hamer 

Bepaling van de verblijftijdsspreiding in 
maalinstallaties voor ertsen m.b.v. acti-
veerbare tracers. 
Symposium 'Nucleaire technieken in de 
industrie' van de Sectie voor Radio- en 
Stralenchemie van de KNCV, Amsterdam, 
14 november 1986 

Biological monitoring heavy metals in the 
environment, with emphasis on applicability 
in developing countries. 
IAEA Advisory Group Meeting on Nuclear-
Based Techniques in Environmental and 
Occupational Health Studies, Wenen, 
Oostenrijk, 15 - 19 december 1986 

Investigation of the zinc-status of 
patients with radio-zinc. 
Wet. Verg. Sectie Radio- en Stralenchemie 
van de KNCV en de Ver. voor Nucleaire 
Geneeskunde, Amersfoort, 1^ maart 1986 
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C.J.A. van den Hamer 
G.J. van den Berg 
J. Willemse (110) 

J.P. van Wouwe 
H.H. van Gelderen (407) 
C.J.A. van den Hamer 

C.J.A. van den Hamer 
T.U. Hoogenraad (410) 

G.J. van den Berg 
C.J.A. van den Hamer 

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

L.G.J.B. Engels (4l6) 
C.J.A. van den Hamer 
W.C. Buys (4o8) 

Z.T. Cossack 
C.J.A. van den Hamer 

J.P. van Wouwe 

J.P. van Wouwe 

J. Wensink 

J. Wensink 

De laboratoriumdiagnostiek van de ziekte 
van Menkes. (Poster) 
Achtste Congres Kindergeneeskunde, 
Veldhoven, 5 ~ 7 november 1986 

Onderzoek naar de zink-status met behulp 
van de zink-belastingstest. (Poster) 
Achtste Congres Kindergeneeskunde, 
Veldhoven, 5 ~ 7 november 1986 

* * Copper-loading test as indicator of 
elevated liver-copper, e.g., in Wilson's 
disease. (Poster) 
Symp. of the Europ. Soc. for Pediatric 
Research, Groningen, 7 - 10 september 1986 

1 * Copper uptake in fibroblasts in Menkes' 
disease. (Poster) 
Symp. of the Europ. Soc. for Pediatric 
Research, Groningen, 7 - 10 september 1986 

How to diagnose zinc-deficiency? 
Symp. of the Europ. Soc. for Pediatric 
Research, Groningen, 7 ~ 10 september 1986 

Zinc metabolism in short bowel syndrome. 
World Congress of Gastroenterology, 
Sao Paulo, Brazilië, september 1986 

Effect of the endogenous status of zinc 
on the copper absorption and its applica
tion to the treatment of Wilson's disease. 
Symp. on Trace Elements and Human Health, 
Aberdeen, UK, 2k - 2$ september 1986 

Diagnose van zink-deficiëntie. 
Wetenschapscommissie Kinderkliniek, 
Acad. Ziekenhuis Leiden, 28 oktober 1986 

Radio-zink-opname door erythrocyten. 
Projectgroep 'Stofwisselingsfysiologie van 
Metalen en Metalloproteïden' van BI0N, 
Rotterdam, 1 november 1986 

Het effect van zinkdeficiëntie op het meta
bolisme van zink in de hersenen van de rat. 
Projectgroep 'Stofwisselingsfysiologie van 
Metalen en Metalloproteïden' van BI0N, 
Rotterdam, 1 november I986 

Zink-metabolisme in de hersenen van de rat. 
Deelwerkgemeenschap 'Metalen' van FUNG0, 
Amsterdam, 26 maart 1986 
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C.J.A. van den Hamer 
J.J. Kroon 
P.S. Tjioe 
C. Comelisse (412) 

An oral zinc loading test using an enriched 
stable zinc isotope. 
4th Intern. Workshop on Trace Element 
Analytical Chemistry in Medicine and 
Biology, Neuherberg/München, BRD, 21 - 23 
april 1986 

C.J.A. van den Hamer* 
C. Comelisse (412) 

A.R. Byrne (310) 
C. Camara-Rica (328) 
R. Cornells (313) 
J.J.H, de Goeij 
G.V. Iyengar (332) 
G. Kirkbright (329) 
G. Knapp (330) 
R.M. Parr (331) 
M. Stoeppler (332) 

Determination of the zinc-status with zinc-
active zinc. 
5th Intern. Symp. on Iodine and other Trace 
Elements, Jena, DDR, 14 - 17 juli 1986 

Results of a coordinated research programme 
to improve the certification of IAEA Milk 
Powder A-ll and Animal Muscle H-4 for 
eleven 'difficult' trace elements. (Poster) 
2nd International Symposium on Biological 
Reference Materials, Neuherberg/München, 
BRD, 24 - 25 april I986 

J.J.M, de Goeij1 Pre-irradiation and post-irradiation 
chemical separations in neutron activation 
analysis of samples related to 
environmental hygiene and occupational 
health studies: possibilities, problems and 
limitations. 
IAEA Advisory Group Meeting on Nuclear-
Based Techniques in Environmental and 
Occupational Health Studies, Wenen, 
Oostenrijk, 15 - 19 december 1986 

Z. Kolar 
W. Martens 
J. Thyn 
A. Korving (101) 

Meting van de gasverblijftijdsverdeling in 
een wervelbeddrukvuurhaard met behulp van 
*'Ar als tracer. 
Symposium 'Nucleaire technieken in de 
industrie' van de Sectie voor Radio- en 
Stralenchemie van de KNCV, Amsterdam, 
14 november 1986 

Z. Kolar 

S.W.F.M, van Hövell 
tot Westerflier 

Z. Kolar 
J.J.M. Binsma 
H.N. Stein (102) 

Radiotracer probing of solute transport at 
solid/solution interfaces. (Poster) 
Vllth Intern. Conf. on Chemistry of 
Solid/Liquid Interfaces, Rode Eiland -
Rovinj, Joegoslavië, 25 juni - 3 juli 1986 

Radiotracer study of cadmium transport 
across CdS/aquous CdS-solution interface. 
(Poster) 
Vllth Intern. Conf. on Chemistry of Solid/ 
Liquid Interfaces, Rode Eiland - Rovinj, 
Joegoslavië, 25 juni - 3 juli 1986 
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B. Subotic* (312) 
Z. Kolar 
J.J.M. Binsma 

G. Flik (108) 
Z. Kolar 
H. Seegers (108) 
S.E. Wendelaar-Bonga (108) 

A.G.M. Janssen (102) 
J.J.M, de Goeij 

A.J. Witsenboer (102) 
R. van der Spek (102) 
R. van der Burg (102) 
J.J.M, de Goeij 

A.J. Witsenboer (102) 
J.J.M, de Goeij 
S. Reiffers (4l5) 

Kinetic Study of the Solution-mediated 
Transformation of Orthorhombic Barium 
Fluoride. 
V. Arbeitstagung Festkörperchemie von 
Lösungs und Kristallisationsvorgangen, 
Gerzau (Berlin), DDR, 8 - 1 0 oktober 1986 

Bepaling van Na -fluxen bij vissen met 
behulp van **Na als radiotracer. 
Wet. Verg. *Radionuclidenproduktie en 
tracerkinetiek' van de Ned. Ver. voor Nucl. 
Geneesk. en de Sectie voor Radio- en 
Stralenchemie van de KNCV, Amersfoort, 
14 maart 1986 

Productie van enkele met l* 0 gemerkte 
gassen en een toepassing. 
Wet. Verg. van de Sectie Radio- en 
Stralenchemie van de KNCV en de Ver. voor 
Nucl. Geneesk., Amersfoort, 14 maart 1986 

De productie van , ï JI via bestraling van 
hoogverrijkt 12 * Xe-gas. 
Wet. Verg. van de Sectie Radio- en 
Stralenchemie van de KNCV en de Ned. Ver. 
voor Nucl. Geneesk., Amersfoort, 14 maart 
1986 

Production of lZ3I via proton bombardment 
of 99.8% enriched 12*Xe. (Poster) 
6th Intern. Symp. on Radiopharmaceutical 
Chemistry, Boston, Mass., USA, 29 juni -
3 juli 1986 

B. STRALINGSCHEMIE 

A. Hummel* 

J.M. Warman* 

J.M. Warman* 

4 Voordrachten over: Early processes in 
radiation chemistry. 
Universitè de Paris-Sud, 5 mei - 6 juni 
1986 

Pulse Radiolysis and Flash Photolysis 
Studies of Electronic Processes in 
Semiconductor Particles. 
Gordon Res. Conf. on Radiation Chemistry, 
Wolfeboro, New Hampshire, USA, 26 juni 1986 

Molecular Charge Separation Studied by 
transient Microwave Conductivity. 
Gordon Res. Conf. on Donor Acceptor 
Interactions, Plymouth, New Hampshire, USA, 
12 augustus 1986 

136 



V O O R D R A C H T E N E N P O S T E R S 

J.M. Warman 

J.M. Warman 

J.M. Warman* 

M.P. de Haas 

The Critical Onset of Radiation Induced 
Conduction in Hydrated Biopolymers at 
Elevated Water Contents and Subzero 
Temperatures. 
VIIth Symposium on the Physics and 
Chemistry of Ice, Grenoble, Frankrijk, 
1 september 1986 

Disperse Decay Kinetics of Excess Electrons 
in Pulse Irradiated Frozen Aqueous Gels. 
Vllth Symposium on the Physics and 
Chemistry of Ice, Grenoble, Frankrijk, 
1 september 1986 

Intramolecular Electron Transfer in Rigid 
Molecular Assemblies. 
Symposium in Honor of Leon M. Dorfman, Ohio 
State Univ., Columbus, USA, 1 juli 1986 

Microwave Pulse-Probe; a method for 
picosecond conductivity experiments? 
Argonne National Laboratory, Radiation and 
Photochemistry Group, Argonne, USA, 9 juni 
1986 

M.P. de Haas Time Resolved Faraday Rotation. 
Purdue University, Physics Dept. 
Lafayette, USA, 13 juni 1986 

West 

M.P. de Haas 

M.P. de Haas 
C.R. van Ewijk 
J.W. Vermeulen 

M.N. Paddon-Row (370) 
Oliver (370) 
Cotsaris (370) 
N.S. Hush (371) 
H. Oevering (104) 
J.W. Verhoeven (104) 
M. Heppener (lo4) 
J.M, Warman 
M.P. de Haas 

Time Resolved Faraday Rotation in gaseous 
and liquid Xenon. 
University of Notre Dame, Radiation 
Laboratory, Notre Dame, USA, 19 juni 1986 

Time Resolved Faraday Rotation in Pulse 
Irradiated Liquid Xenon (poster). 
Gordon Res. Conf. on Radiation Chemistry, 
Wolfeboro, USA, 22 - 27 juni 1986 

The distance and solvent Dependence of A.M. 
Charge Separation and Recombination in E. 
Photo-Excited Rigid Molecular Assemblies 
(poster). 
1. Gordon Res. Conf. on Radiation Chemistry 
Wolfeboro, USA, 22 - 27 juni 19&6 
2. Vlth Intern. Conf. on Photochemical 
Conversion and Storage of Solar Energy, 
Parijs, Frankrijk, 20 - 25 juli 1986 
3. SON Werkgemeenschappen voor Spectro- en 
Fotochemie en voor Organodynamica, 
Lunteren, 8 - 9 december 1986 
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K.J. Smit 
J.W. Warman 
de Haas 
A.N. Oliver (370) 
N.S. Hush (371) 
M.N. Paddon-Row (370) 

W.M. Bartczak (321) 
A. Hummel 
M. Sopek (321) 

L.H. Luthjens 
H. de Leng 
Hummel 

L.H. Luthjens 

The temperature dependence of Long
distance Charge Recombination in Rigid M.P. 
Molecular Assemblies (poster). 
VIth Intern. Conf. on Photochemical 
Conversion and Storage of Solar Energy, 
Parijs, Frankrijk, 22 juli 1986 

Recombinaison d'ions dans les grappes; 
Simulation sur ordinateur. 
Journèes d'Etudes sur la Chimie de 
Radiations (poster). 
Autrans, Frankrijk, 10 - 13 juni 1986 

Precursor Reactions and Formation of 
Fluorescent Solvent Excited States in A. 
liquid Alkanes after High Energy 
Irradiation (poster). 
Gordon Res. Conf. on Radiation Chemistry, 
Wolfeboro, USA, 22 - 27 juni 

Pulse Radiolysis with (sub)Nanosecond Time 
Resolution using a 3MV Electron 
Accelerator. 
TU Delft - IRI, 19 november 1986 

C. STRALINGSFYSICA 

A.M. van der Kraan 
A.J.H.M. Koek (110) 
A.F.H. Wieiers (110) 
J.W. Geus (110) 

W.L.T.M. Ramselaar 
R. Hadders (101) 
A.M. van der Kraan 
V.H.J. de Beer (102) 

A.M. van der Kraan 
J.W. Niemantsverdriet (102) 

I.M. de Schepper* 

Reductiegedrag van gedragen ijzer 
katalysatoren bestudeerd met 
mössbauer en infrarood spectrometrie. 
SON Werkgemeenschap voor Katalyse, 
Lunteren, 20 januari 1986 

Sulfidering van ongedragen a-Fe203 
deeltjes en Fe/C ontzwavelingskatalysa
toren bestudeerd met mössbauerspectrometrie 
(poster). 
SON Werkgemeenschap voor Katalyse, 
Lunteren, 20 en 21 januari 1986 

Reductiegedrag van gedragen 1:1 FeRu 
katalysatoren bestudeerd met 
mössbauerspectrometrie (poster). 
SON werkgemeenschap voor Katalyse, 
Lunteren, 20 en 21 januari 1986 

Mode Coupling Effects in hydrogen and 
sodium. 
Deutsche Forschungsgemeinschaft; Rund-
gespröch "Eigenschaften von Flussigkeiten, 
Karlsruhe, BRD, 24 en 25 februari 1986 
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P. Verkerk 
A.A. van Well 
L.A. de Graaf 
I.H. de Schepper 
J.C. van Rijs 
C. Bruin (101) 

L.A. De Graaf* 

N. Stüsser 
M.Th. Rekveldt 
T. Spruijt 

Dynamica van eenvoudige vloeistoffen: 
neutronenverstrooiing, theorie en 
computersimulaties (poster). 
SON Werkgemeenschap voor Vloeistoffen 
en Grensvlakken, 
Lunteren. 24 en 25 februari 1986 

Neutronenonderzoek van de dynamica in 
vloeistoffen. 
Natuurkunde Colloquim, 
Groningen. 13 maart 1986 

Neutron Depolarization Studies of Eddy 
Current Limited Magnetization Reversal 
in Nickel (poster). 
6th EPS Conference of Condensed Matter, 
Stockholm, Zweden, 22 - 25 maart 1986 

N. Stüsser 
M.Th. Rekveldt 
T. Spruijt 

J.B. van Tricht 

W.L.T.M. Ramselaar, 
R. Hadders (101) 
A.M. van der Kraan 
V.H.J, de Beer (102) 

A.F.H. Wieiers (110) 
C.W. Koebrugge (110) 
CE.CA. Hop (110) 
J. van Beijnum (110) 
A.M. van der Kraan 
J.W. Geus (110) 

Critical Exponents, Amplitudes, and 
Correction to Scaling in Nickel 
measured by Neutron Depolarization. 
6th EPS Conference of Condensed Matter, 
Stockholm, Zweden, 22 - 25 maart 1986 

Diffractiepatroonsimulatie van 
vloeistoffen per computer (poster). 
Voorjaarsvergadering NNV, 
Utrecht, 26 maart 1986 

De invloed van zoutresten op de deeltjes-
drager interactie bij Fe-ontzwavelings
katalysatoren onderzocht m.b.v. möss-
bauerspectrometrie. 
KNCV Symposium Sectie Katalyse, Univer
siteit Twente, Enschede, 17 april 1986 

De bereiding, karakterisering en 
reactiviteit van silica gedragen Fe-Cu 
katalysatoren. 
KNCV Symposium Sectie Katalyse, 
Universiteit Twente, 
Enschede, 18 april 1986 

A.M. van der Kraan* 

J.J. van Loef* 

A.M. van der Kraan* 

Mössbauerspectrometry and catalysis. 
AKZO Zoutchemie, Hengelo, 22 april 1986 

Forschungsinstrumente und Forschungs-
programm am IRI. 
k2. Sitzung der Arbeitsgenieinschaft für 
Betriebs- und Sicherheitsfragen der 
Forschungsreaktoren, Delft, 13 mei 1986 

Mossbauerspektrometrie aan legeringen 
en intermetallische verbindingen. 
Vaste stof colloquium. Technische 
Natuurkunde, TU Delft, Delft, 18 juni 1986 
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V O O R D R A C H T E N E N P O S T E R S 

A.A. van Well* 
I.N. de Schepper 

Depolarized Light Scattering and Neutron 
Scattering Spectra. 
Workshop on Collision Induced Phenomena 
and Microscopic Dynamics in Liquids. 
Florence/Bologna, Italië. 18 - 25 juni 1986 

W.H. Kraan 
K.Th. Rekveldt 
K. Hemmes (103) 
J.C. Lodder (103) 

Domains in CoCr investigated by Neutron 
Depolarization (poster). 
International Conference on Magnetic 
Recording Media, 
Parma, Italië, 2 - 5 september 1986 

J.J. van Loef Prediction of transport properties of 
liquid T,0. 
10th European Conference on Thermophysical 
Properties, Rome. Italië, 22 september 1986 

J.J. van Loef* Advanced neutron sources in connection with 
condensed matter research. 
ZWO-symposium On the use of slow neutrons 
and muons in condensed matter research, 
Amsterdam, 30 september 1986 

W.H. Kraan Domains in CoCr investigated by Neutron 
Depolarization. 
Neutron Scattering Seminar, 
Jülich, BRD, 3 oktober 1986 

H. Fredrikze Neutron scattering experiments on sub-
and supercritical krypton. 
Neutron Scattering Seminar, 
Jülich. BRD, 3 oktober 1986 

P.C.M. Gubbens* Crystal field and magnetic anisotropy in 
intermetallic compounds studied by '*'Tm-
Mössbauer spectroscopy. 
CNRS, Grenoble, Frankrijk, 23 oktober 1986 

A.M. van der Kraan 
E. Gerkema 

Materiaalkarakterisering met behulp van 
raössbauerspectrometrie. 
KNCV Symposium Sectie Radio- en 
Stralenchemie, Amsterdam, 21 november 1986 

N. StUsser Neutronendepolarisatiestudie van het 
kritische gedrag van ferromagneten. 
Vaste stof colloquium. Technische Natuur
kunde, TU Delft, Delft, 10 december 1986 

I.H. de Schepper* 
A.A. van Well 

Depolarized light scattering and neutron 
spectra for noble gas fluids. 
Faraday symposium no. 22, Interaction-
induced spectra in dense fluids and 
disordered solids, 
Cambridge, UK, 10 en 11 december I986 
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D. REACTORFYSICA 

V O O R D R A C H T E N E N P O S T E R S 

A.J.J. Bos 
J.B. Dielhof 
W. de Vries 
C E . Rasmussen 
J. Zoetelief (llll) 
J.J. Broerse (114) 

Relative sensitivity of thermoluminescent 
materials to 15 MeV neutrons; new experi
mental data with respect to the shape of 
the glow curve and influence of the encap
sulating material (poster). 
Xlllth Regional Congress of the Interna
tional Radioactive Protection Association, 
Salzburg, Oostenrijk, 15 - 19 september 
1986 

0. Ciftcioglu Anomaly detection studies by stochastic and 
adaptive modeling. 
Colloquium Technische Natuurkunde, 
TU Delft. 12 mei 19Ö6 

H. van Dam* Analysis of natural circulation BWR dyna
mics. 
Seminar North Carolina State Univ., USA. 
Dept. of Nucl. Engineering, 17 april 1986 

H. van Dam Kleine kritieke massa's. 
Bijeenkomst Nederlandse Reactorfysici, 
Arnhem. 23 mei 1986 

H. van Dam* TV- en diverse radio- en kranteninterviews 
m.b.t. reactorongeval te Tsjernobyl, 
28 april - 9 mei 1986 

H. van Dam Tsjernobyl en de stralingsniveaus in 
Nederland. 
Technische Natuurkunde, TU Delft, 
30 mei 1986 

H.A. Filius (101) Helium desorption studies on nitrogen and 
helium clustering in molybdenum. 
Heeting on inert gas atom behaviour in 
metals and associated tcpics. Materials 
Development Div. Harwell Laboratories, U.(, 
17 februari 1986 

H.A. Filius (101) Agglomeration of Argon and self-intersti-
tials in low energy Ar-irradiated Mo(110). 
CODEST Meeting Gent, België, 
8 - 9 december 1986 

H.A. Filius (101) 
A, van Veen (101) 
J.H. Evans (301) 

Clusters van zelf-interstitiëlen in molyb-
deen onderzocht met THDS en TEM. 
FOM Werkgemeenschap voor metalen, 
Veldhoven, 29 en 30 mei 1986 

l'U 



V O O R D R A C H T E N E N P O S T E R S 

C.C. Griffioen (101) 

T.H.J.J. van der Hagen 

T.H.J.J. van der Hagen 

T.H.J.J. van der Hagen 

J. Heringa (101) 

Experimental work on inert gas implanta
tions into Diamond. 
Meeting on inert gas atom behaviour in 
metals and associated topics. Materials 
Development Div. Harwell Laboratories. UK, 
17 februari 1986 

Analysis of natural circulation BWR 
dynamics with stochastic and deterministic 
methods. 
6th Power Plant Dynamics. Control and 
Testing Symposium. Knoxville. USA. 
15 april 1986 

Overzicht projecten bij Dodewaard. 
Bijeenkomst Nederlandse Reactorfysici. 
Arnhem. 23 mei 1986 

Interpretatieproblemen bij de autoregres-
sieve modellering van ruissignalen. 
Bijeenkomst Nederlandse Reactorfysici. 
Petten, 28 november 1986 

Calculations on clustering of helium inter-
stitials in molybdenum. 
CODEST Meeting, Gent, België. 
8 - 9 december 1986 

J.E. Hoogenboom (101) 

J.E. Hoogenboom (101) 

J.E. Hoogenboom (101) 

P.C. de Jong (101) 

G.J. van der Kolk (201) 
A.van Veen (101) 

W.J. Oosterkamp (210) 
T.H.J.J. van der Hagen 
W.H.M. Nissen (109) 

Ontwerp van meetfaciliteit voor het cadmium 
gehalte in de menselijke nier. 
Bijeenkomst Nederlandse Reactorfysici, 
Petten, 28 november 1986 

The SM0RN-V artificial noise benchmark 
test. 
19th Informal Meeting on Reactor Noise, 
Rome, Italië, 5 juni 1986 

Autoregressive analysis of digitally 
simulated nuclear reactor noise. 
Eusipco-86, Den Haag. 25 september 1986 

Helium release from cavities in ion 
irradiated silicon. 
CODEST Meeting. Gent. België. 
8 - 9 december 1986 

He desorption of defects in metals. 
EPS Conference, Stockholm, Zweden, 
26 april 1986 

In-core and in-vessel velocity measure
ments in a BWR reactor (poster). 
ENC'86. Geneve, 2 - 6 juni 1986 
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V O O R D R A C H T E N E N P O S T E R S 

G.J. Rozing (101) 
A. van Veen (101) 
R. Bijkerk (101) 
J. de Vries (101) 
D. Segers (313) 

H. Schut 

H. Schut 
A. van Veen (101) 
B. Nielsen (365) 
K.G. Lynn (365) 

Waterstof-defectinteracties in wolfraam; 
berekeningen en positronannihilatie 
experimenten (poster). 
FOM Werkgemeenschap voor materialen, 
Veldhoven, 29 en 30 mei 1986 

Experimental determination of the positron 
branching ratio at gas covered metal 
surfaces. 
C0DEST Meeting, Gent, België, 
8 - 9 december 1986 

Variabele Energie Positronen (VEP) voor 
onderzoek aan defecten en grensvlakken 
in materialen. 
FOM Werkgemeenschap voor materialen. 
Veldhoven, 29 en 30 mei 1986 

H. Schut 
A. van Veen (101) 
B. Nielsen (365) 
K.G. Lynn (365) 

A. van Veen (101) 

A. van Veen (101) 

A. van Veen*(101) 

A. van Veen (101) 

A. van Veen (101) 
C.C. Griffioen (101) 
P.C. de Jong (101) 
J.H. Evans (301) 
J.Th.M. de Hosson (106) 

An experimental method for determination 
of the branching ratio of reëmitted 
positrons. 
International Slow Positron Workshop, 
Norwich, UK, 7 - 10 juli I986 

Defect calculations for Mo with the 
atom embedding method. 
International CECAM Workshop on Helium 
Bubbles in Metals, Orsay, Frankrijk, 
22 - 26 september 1986 

Recent developments in gas desorption 
studies. Meeting on inert gas atom beha
viour in metals and associated topics. 
Materials Development Division Harwell 
Laboratories, UK, 17 februari 1986 

Thermal Helium Desorption Spectrometry 
(THDS) as a tool for the study of vacancies 
and self-interstitials. 
Conf. on Vacancies and Interstitials in 
metals and Alloys, 
Berlin, Germany, 15-19 september I986 

Recent results of gas desorption studies 
on molybdenum, tungsten and silicon. 
C0DEST Meeting, Gent, België, 
8 - 9 december 1986 

Helium en Argon in Silicium en Diamant: 
een TEM TDS onderzoek (poster). 
FOM Werkgemeenschap voor materialen, 
Veldhoven, 29 en 30 mei 1986 
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V O O R D R A C H T E N E N P O S T E R S 

A. van Veen (101) 
J.A. Straver (101) 
W. Otte (101) 

Nieuwe toepassingen van heliumdesorptie 
spectrometrie: 1. metalen bestraald met 
gepulseerde laser, 2. metalen bestraald 
met ionen bij lage T(~ 10 K) (poster). 
FOM Werkgemeenschap voor materialen. 
Veldhoven, 29 en 30 mei 1986 

W. de Vries 
A. van der Kooij 
A.J.J. Bos 
C E . Rasmussen 

Chernobyl fall-out at Delft. 
13th Regional Congress of the International 
Radiation Protection Association (poster). 
Salzburg, Oostenrijk, 15 - 19 september 
1986 

W.B. Zeper (101) Defect calculations with the atom embedding 
method. 
Meeting on inert gas atom behaviour in 
metals and associated topics. 
Materials Development Division Harwell 
Laboratories, UK, 17 februari I986 

F. INSTRUMENTATIE STRALINGSONDERZOEK 

C.W.E. van Eijk K x-rays from antiprotonic hydrogen. Oral 
R.W. Hollander presentation on the 8th 
European symposium W.J.C. Okx on nucleon-
antinucleon interactions et al. 'Antiproton 
86', Thessaloniki, Griekenland, 1 - 5 
september 1986 

C.W.E. van Eijk The identification of pp K x-rays at LEAR. 
R.W. Hollander Oral presentation on The 
School on 'Tests W.J.C. Okx of fundamental 
interactions and symmetries et al. using 
low energy antiprotons at LEAR', Erice, 
Italië, 27 september - 3 oktober 1986 

C.W.E. van Eijk 
R.W. Hollander 
W.J.C. Okx 
et al. 

X-rays from anti-protonic hydrogen and 
deuterium. Voordracht op de Najaars
vergadering van de Sectie Kernfysica der 
NNV, Petten, 17 oktober 1986 

J.H. Duijn 
C.W.E. van Eijk 
R.W. Hollander 
G.W. Sloof 

Een gebogen plaatsgevoelige detektor voor 
röntgendiffractieonderzoek. Poster voor de 
Wetenschappelijke bijeenkomst van de FOM 
Werkgemeenschap voor Materialen, Veldhoven, 
29 - 30 mei 1986 

J.H. Duijn 
C.W.E. van Eijk 
R.W. Hollander 
G.W. Sloof 

C.W.E, van Eijk 

Plaatsgevoelige detector voor de Guinier-
camera. Poster voor de Bijeenkomst van de 
Werkgemeenschap voor Kristal- en 
Structuuronderzoek, Lunteren, 
14 - 15 april 1986 

Posterpresentatie THD/TPD. Presentatie 
Nederlandse Industrie op CERN, Genève, 
Zwitserland, 3 - 6 juni 1986 
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V O O R D R A C H T E N E N P O S T E R S 

W. Lourens 

W. Lourens 

Fast timing with photomultiplier dynode 
pulses. Colloquium on the University of 
Coimbra, Portugal, 5 mei 1986 

De TU Delft als kenniskern op het gebied 
van CAD/CAM. Onderwijsplan CAD/CAM, TU 
Delft, 1986 

W.J.C. Okx 
C.W.E. van Eijk 
R.W. Hollander 
A. Zoutendijk 

W.J.C. Okx 
C.W.E. van Eijk 
R.W. Hollander 
A. Zoutendijk 

A. van Veen 
J. de Vries 
et al. 

P, Schotanus 
C.W.E. van Eijk 
R.W. Hollander 
J. Pijpelink 

Background suppression in a gas 
scintillation proportional detector for 
exotic atom x-rays. Oral presentation on 
The 1986 Nuclear Science Symposium, 
Washington DC, USA, 29 - 31 October 1986 

Een röntgendetektcr met een groot effektief 
oppervlak en een goede energie resolutie. 
Poster voor de Wetenschappelijke 
bijeenkomst van de FOM Werkgemeenschap voor 
Materialen, Veldhoven, 29 - 30 mei 1986 

Waterstof-defectinteracties in wolfraam; 
berekeningen en positron annihilatie-
experimenten. Poster voor de 
Wetenschappelijke bijeenkomst van de FOM 
Werkgemeenschap voor Materialen, Veldhoven, 
29 - 30 mei 1986 

Development study of a new gamma camera. 
Oral presentation on The 1986 Nuclear 
Science Symposium, Washington DC, USA, 
29 - 31 oktober 1986 

J. de Vries Fast timing with photomultiplier dynode 
pulses. Colloquium on the Institute Jozef 
Stefan, Ljubljana, Joegoslavië, 7 maart 
1986 

J. de Vries Fast timing with photomultiplier dynode 
F.E.T. Kelling pulses. Voordracht op de 
Najaarsvergadering van de Sectie Kernfysica 
der NNV, Petten, 17 oktober 1986 

J. de Vries 
F.E.T. Kelling 
A. van Veen 

Hoge resolutie positron-levensduur metingen 
toegtpast op diamant. Poster voor de 
Wetenschappelijke bijeenkomst van de FOM 
Werkgemeenschap voor Materialen, Veldhoven, 
29 - 30 mei 1986 

G. REACTORBEDRIJFSGROEP 

J.W. de Vries Der Hoger Onderwijs Reactor als 
Forschungsinstrument, Kenndaten und 
Anwendung. 
42. Sitzung der AFR, Deutsches Atomforum 
e.v., Delft, 13 mei 1986 

145 



V O O R D R A C H T E N E N P O S T E R S 

H. STRALINGSBESCHERMINGSDIENST 

W, de Vries 
A.J.J. 60s 
W.F. Passchier 

A central registration system for on-line 
monitoring of activity concentrations and 
radiation levels. Poster. 
IVth European Congress/XIIIth Regional 
Congress of IRPA, Salzburg, Oostenrijk, 
15 - 19 september 1986 

W. de Vries 
A. van der Kooij 
A.J.J. Bos 
CE. Rasmussen 

Chernobyl fall-out at Delft. Poster. 
IVth European Congress/XIIIth Regional 
Congress of IRPA, Salzburg, Oostenrijk, 
15 - 19 september 1986 
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W E T E N S C H A P P E L I J K E R E I Z E N 

A. RADIOCHEKIE 

C.J.A. van den Hamer 

J.J.M, de Goeij 

M. de Bruin 

Z. Kolar 

J.J.M, de Goeij 
P. Bode 
M. de Bruin 

S.W.F.M, van Hövell 
tot Westerflier 

Z. Kolar 

C.J.A. van den Hamer 

P.S. Tjioe 

G.J. van den Berg 
C.J.A. van den Hamer 
J.P. van Wouwe 

H.Th. Wolterbeek 

H.Th. Wolterbeek 
M. de Bruin 
A.A. Goede 
J.E. Sloof 

J.J.M, de Goeij 

Fourth International Workshop on Trace 
Element Analytical Chemistry in Medicine 
and Biology. 
Neuherberg/München, BRD, 21 - 23 april 1986 

Second International Symposium on Biologi
cal Reference Materials. 
Neuherberg/MUnchen. BRD, 24 - 25 april 1986 

Australian School of Nuclear Technology. 
Sydney. Australië, 2 - 2 0 mei 1986 

Werkbezoek aan: 1. Institut für Isotopen-
anwendung, Forschungszentrum Seibersdorf, 
Oostenrijk; 2. Atominstitut der Oster-
reichischen Universiteiten, Wenen, Oosten
rijk; 3> Institute of Isotopes of the 
Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 
Hongarije, 15 - 21 juni 1986 

Seventh International Conference on Modern 
Trends in Activation Analysis. 
Kopenhagen, Denemarken, 23 - 27 juni 1986 

Vllth International Summer Conference on 
Chemistry of Solid/Liquid Interfaces, 
Rode Eiland - Rovinj, Joegoslavië, 25 juni 
- 3 juli 1986 

Fifth International Symposium on Iodine and 
Other Trace Elements. 
Jena, DDR, 14 - 17 juli 1986 

International Conference on Nuclear and 
Radiochemistry. 
Beijing, China, 1 - 5 september 1986 

Conference of the European Society for 
Pediatric Research. 
Groningen, 7 ~ 10 september 1986 

XVIIth Annual Meeting of European Society 
of Nuclear Methods in Agriculture, 
Hannover, BRD, 14 - 19 september 1986. 

Second International Conference on 
Environmental Contamination. 
Amsterdam, 23 - 25 september 1986 

Seminar on Radionuclide Generator 
Technology. 
Wenen, Oostenrijk, 13 - 17 oktober 1986 
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W E T E N S C H A P P E L I J K E R E I Z E N 

J.J.N, de Goeij 
M. de Bruin 

IAEA Advisory Group Meeting on Nuclear-
related techniques in environmental 
occupational health studies. 
Wenen, Oostenrijk, 15 - 19 december 1986 

B. STRALINGSCHEMIE 

A. Hummel* 

M.P. de Haas 

A. Hummel 

N.P. de Haas 

L.H. Luthjens 

L.H. Luthjens 

M.P- de Haas 

M.P. de Haas 
L.H. Luthjens 
J.M. Warman* 

J. Eden 

L.H. Luthjens 

J.M. Warman* 

L.H. Luthjens 

L.H. Luthjens 

J.M. Warman 

Universitè de Paris-Sud, 
Parijs, 5 m ei ~ ° juni I986 

Argonne National Laboratory, Radiation and 
Photochemistry group, 
Argonne, USA, 9 - 18 juni 1986 

Journèes d'Etudes sur la chimie de 
Radiations, 
Autrans, Frankrijk, 10 - 13 juni 1986 

Purdue University, Department of Physics, 
West-Lafayette, 13 juni 1986 

Argonne National Laboratory, Argonne, 
Illinois, USA, 15 - 18 juni 1986 

Notre Dame, Radiation Laboratory, 
South Bend, USA, 18 - 20 juni 1986 

University of Notre Dame, Radiation 
Laboratory, 
South Bend, USA, 18 - 20 juni 1986 

Gordon Research Conference on Radiation 
Chemistry, Wolfeboro, New Hampshire, USA, 
22 - 27 juni 1986 

Paterson Laboratories, Christie Hospital & 
Holt Radium Institute, Manchester, UK, 
30 juni 1986 

Laboratory for Laser Energetics, 
Rochester, New York, 30 juni 1986 

Dorfman Retirement Symposium, Ohio State 
University, Columbus, Ohio, USA, 
30 juni - 1 juli 1986 

Thermo Electron, Waltham (Boston) Mass., 
USA; Bates Linear Accelerator (MIT), 
Middleton (Boston) Mass., USA, 2 juli 1986 

High Voltage Engineering Corporation, 
Burlington, Mass., USA, 3 juli I986 

Argonne National Laboratory, 
Chicago, 111., USA, 2 - 7 juli 1986 
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W E T E N S C H A P P E L I J K E R E I Z E N 

J.N. Warman 
K.J. Smit 

J.M. Warman* 

J.M. Warman 

Conference on Solar Energy Conversion, 
Parijs. Frankrijk, 21 - 25 juli 1986 

Gordon Research Conference on Donor 
Acceptor Interactions, Plymouth, 
New Hampshire, USA, 10 - 15 augustus 1986 

Symposium on the Physics and Chemistry of 
Ice, 
Grenoble, Frankr i jk , 1 - 6 september 1986 

C. STOALINGSF7SICA 

A.M. van der Kraan 
R. Hadders (101) 
W.L.T.M. Ramselaar 

I.M. de Schepper 

P. Verkerk 
A.A. van Well 

I.M. de Schepper 

J.J. van Loef 

N. Stüsser 

L.A, de Graaf* 

L.A. de Graaf 

J.J. van Loef* 

A.A. van Well* 

I.M. de Schepper 

SON Werkgemeenschap voor Katalyse. 
Lunteren, 20 januari 1986 

Deutsche Forschungsgemeinschaft; 
Rundgesprëch 'Eigenschaften von 
Flüssigkeiten*. 
Karlsruhe, BRD, 24 en 25 februari 1986 

SON Werkgemeenschap voor Vloeistoffen 
en Grensvlakken. 
Lunteren, 24 en 25 februari 1986 

The Rockefeller University, 
New York, USA, 27 februari - 23 maart 1986 

EPS Seminar on International Research 
Facilities. 
Londen, UK, 17 - 19 maart 1986 

6th General Conference of the Condensed 
Matter Division of the EPS. 
The Royal Institute of Technology, 
Stockholm, Zweden, 22 - 25 maart 1986 

ISIS Science Advisory Council. 
Rutherford Appleton Laboratory, 
Abingdon, UK, 18 april 1986 

Workshop ISIS, International Project Group. 
Rutherford Appleton Laboratory, 
Abingdon, UK, 11 - 16 mei 1986 

Annual Meeting to Review Collaboration 
between SERC and ZWO. 
Daresbury, UK, 29 mei 1986 

Workshop on Depolarized Light Scattering 
and Neutron Scattering Spectra. 
Florence/Bologna, Italië, 18 - 25 juni 1986 

The Rockefeller University, 
New York, USA, 10 - 31 augustus 1986 

149 



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

W.H. Kraan 
M.Th. Rekveldt 

W. Montfrooij 

L.A. de Graaf 

J. .J. van Loef 

L. 
J, 
M, 
J, 
P, 

.A. de Graaf* 

.J. van Loef* 

.Th. Rekveldt* 

.B. van Tricht 

. Verkerk* 

J. .J. van Loef* 

U. Bafile (325) 
0. Dijk 
C. Fagotti (325) 
H. Fredrikze 
L.A. de Graaf 
W.H. Kraan 
M.Th. Rekveldt 
N. Stüsser 
P. Verkerk 
P, Westerhuijs (101) 
J. Westerweel (101) 

I.M. de Schepper* 

P.C.M. Gubbens 

L.A. de Graaf 

International Conference on Magnetic 
Recording Media. 
Parma, Italië, 2 - 5 september 1986 

Neutron scattering at a pulsed source. 
Summer course, Rutherford Appleton 
Laboratory, Abingdon, UK, 
14 - 25 september 1986 

Meeting 'International Collaboration on 
Advanced Neutron Sources', ICANS-IX. 
Villi ngen, Zwi tserland, 
21 - 26 september 1986 

10th European Conference on Thermophysical 
Properties. 
Rome. 22 - 26 september 1986 

ZWO-Symposium on the use of slow neutrons 
and muons in condensed matter research. 
Amsterdam, 30 september 1986 

ISIS, Science Advisory Council, 
Rutherford Appleton Laboratory. 
Abingdon, Engeland, 3 oktober 1986 

Neutron Scattering Seminar. 
KFA, Institut für Festkörperforschung, 
Jülich, 3 oktober 1986 

N. Stüsser 
W.H. Kraan 

The Rockefeller University. 
New York, USA, 15 oktober-31 december 1986 

Bezoek aan CENG, CNRS en ILL. 
Grenoble, 20 - 25 oktober 1986 

Workshop ISIS, International Project Group. 
Rapallo, Italië, 15 - 21 november 1986 

Eröffnung Neutronenleiterlabor. 
KFA, Institut für Festkörperforschung, 
Jülich, BRD, 21 november 1986 
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W E T E N S C H A P P E L I J K E R E I Z E N 

I.N. de Schepper Faraday Symposium No.22. 
Cambridge, UK, 10 en 11 december 1986 

D. REACTORFYSICA 

A.J.J. Bos 

A.J.J. Bos 

A.J.J. Bos 
C E . Rasmussen 

H. van Dam* 

HV van Dam 
T.H.J.J. van der Hagen 

H. van Dam 
T.H.J.J. van der Hagen 
J.L. Kloosterman (101) 
J.J. Bottema (101) 
A.R. van der Sluijs (101) 

H. van Dam 
0. Ciftcioglu 
T.H.J.J. van der Hagen 
J.E. Hoogenboom (101) 

H. van Dam 
T.H.J.J. van der Hagen 
J.E. Hoogenboom (101) 

H. van Dam 
T.H.J.J. van der Hagen 
J.E. Hoogenboom (101) 

H.A. Filius 

J.E. Hoogenboom (101) 

J.E. Hoogenboom (101) 

8th Conf. of Solid State Dosimetry. 
Oxford, UK, 26 - 29 augustus 1986 

Wetenschappelijke vergadering van de 
Nederlandse Vereniging voor 
Stralingshygiëne over Tsjernobyl. 
Eindhoven, 1^ november 1§86 

IVth European Congress, XIIIth Regional 
Congress at the International Radiation 
Protection Association. Salzburg, 
Oostenrijk, 15 - 19 september 1986 

North Carolina State University, 
Raleigh, USA, 17 - 18 april I986 

6th Power Plant Dynamics, Control 
and Testing Symposium, Knoxville, USA, 
14 - 16 april 1986 

ENC'86 
Genève, Zwitserland, 2 - 6 juni 1986 

Bijeenkomst Nederlandse Reactorfysici. 
Arnhem, 23 mei 1986 

GKN-symposium Tsjernobyl. 
Arnhem, 9 juli 1986 

Bijeenkomst Nederlandse Reactorfysici, 
Petten, 28 november 1986 

IBBM-98, Catania, Italië, 
9-13 juni 1986 

IMORN-19. Rome, Italië, 
H - 6 juni 1986 

Eusipco-86 Conference. 
's Gravenhage, 3 - 5 september 1986 
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A. van Veen (101) 
H.A. Filius (101) 
C.C. Griffioen (101) 
W.B. Zeper (101) 

A. van Veen (101) 
J. de Roode (101) 
K.R. Bijkerk (101) 
P.C. de Jong (101) 

A. van Veen (101) 
J.R. Heringa (101) 
H. Schut 
H.A. Filius (101) 
G.J. Rozing (101) 
R. Bijkerk (101) 
J.A. Straver (101) 
W.C. Otte (101) 
C.C. Griffioen (101) 
P.C. de Jong (101) 

A. van Veen (101) 

A. van Veen (101) 

A. van Veen (101) 

Meeting on inert gas atom behaviour in 
metals and associated topics. 
Harwell, UK, 7 februari 1986 

Rijksuniversiteit Gent. 
C0DEST werkbezoek 
Gent, België. 18 maart 1986 

Wetenschappelijke Bijeenkomst van de 
FOM werkgemeenschap materialen. 
Veldhoven, 29 - 30 mei 1986 

Conf. on vacancies and interstitials 
in metals and alloys. 
Berlijn, Duitsland, 14 - 19 september 1986 

CECAM Workshop Helium Bubbles in Metals. 
Parijs, Frankrijk, 22 - 26 september 1986 

Slow Positron Workshop. 
Norwich, UK. 7 - 10 juli 1986 

A. van Veen (101) 
J.R. Heringa (101) 
H.A. Filius (101) 
H. Schut 
P.C. de Jong (101) 
K.R. Bijkerk (101) 
0. van Gent (101) 
1. van Heek (101) 
J. de Vries (101) 

Bijeenkomst Rijksuniversiteit van Gent 
van deelnemers aan het CODEST-project. 
Gent, België, 8 - 9 december 1986 

H. STRALINGSBESCHERNINGSDIENST 

A.J.J. Bos 

A.J.J. Bos 
CE. Rasmussen 

8th Conference on Solid State Dosimetry, 
Oxford, UK, 26 - 29 augustus 1986 

IVth European Congress/XIIIth Regional 
Congress of the International Radiation 
Protection Association, Salzburg, 
Oostenrijk, 15 - 19 september 1986 

152 



S A M E N W E R K I N G 

In het navolgende overzicht wordt de samenwerking met andere instituten op het 
gebied van wetenschappelijk onderzoek tot uitdrukking gebracht in mensjaren. 

Onderwerp 

A. RADIOCHEMIE 

Al-01 Geologisch onderzoek 

Al-02 Geologisch en 
mineralogisch onderzoek 

Al-03 Zuiveringsslib 

Al-04 Se in nagels en bloed 

Al-05 Spoorelementen in 
planten en mosselen 

Al-06 Gublethale effecten 
van Cd 

Al-07 Zware metalen in vogels 

Al-08 Cd in bodem Kempen 

Al-09 Cd in huisvuil 

Al-10 Diverse projecten 

Relatie Globale Tekst 
inzet in 
mensjaren 

Geologisch Instituut, 
Amsterdam 0.1 27 

Inst.v.Aardwetenschappen, 
Utrecht 0.2 27 

Fac.Mijnbouwkunde. TU Delft; 0.1 
KIWA, Rijswijk 

St.Preventicon, RU Utrecht; 0.1 26/27 
Erasmus Universiteit R'dam; 
RIVM, Bilthoven 

Subfac. Biologie, RU 1.5 25 
Utrecht; Ned. Inst, voor 
Onderzoek der Zee, 
Den Burg, Texel. 

RIVM, Bilthoven 0.2 27 

Universiteit van Trondheim, 1.0 
Noorwegen 

Ver. voor Ecologische Leef- 0.1 
en Teeltwijze 

RIVM, Bilthoven 0.2 25/26 

Div. Universiteiten 0.2 

A2-01 Koperdeficiëntie bij 
proefdieren 

A2-02 Cisplatin 

A2-03 Ziekte van Menkes 

Experimentele Neurologie, 0.1 
AMC, Amsterdam 

Antoni van Leeuwenhoek 1.0 
Ziekenhuis, Amsterdam; Afd. 
KNO, Erasmus Universiteit, 0.2 
Amsterdam 

Afd. Klinische Genetica, 0.2 
Erasmus Universiteit, 
Rotterdam; Afd. Kinder
neurologie, Acad. Zieken
huis Utrecht 

33 
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Onderwerp 

A2-04 Ziekte van Wilson 

Relatie 

Afd.Neurologie, Academisch 
Ziekenhuis. Utrecht; Sophia 
Kinderziekenhuis, Erasmus 
Universiteit, Rotterdam 

Globale Tekst 
inzet in 
mensjaren 

0.2 29/30 

A2-05 Zink in rattehersenen 

A2-06 Zink bij diverse 
ziekten 

A2-07 Zinkdeficiëntie 
bij kinderen 

A2-08 Koper- en zink-
belastingtesten 

A2-09 Koper- en zinkbepaling 
in biopten 

Natuurkundig Laboratorium, 0.1 
VU, Amsterdam; Afd. KNO, 
Erasmus Universiteit, 
Rotterdam 

Afd. Kindergeneeskunde, 0.2 
Zuiderziekenhuis, R'dam; 
Afd. Neurologie, Acad. 
Ziekenhuis Utrecht; Afd. 
Nucleaire Geneeskunde, St. 
Ignatius ziekenhuis, Breda 

Afd.Kindergeneeskunde, 1.0 
Acad. Ziekenhuis, Leiden; 
Juliana Kinderziekenhuis, 0.5 
Den Haag 

Diverse ziekenhuizen 0.2 

Diverse ziekenhuizen 0.2 

30 

31 

31/32 

A3-01 Gasdynamica in wervel-
beddrukvuurhaard 

A3-02 Vaste stofmenging in 
een Nautamenger 

A3-03 Wasgoedbeweging in 
een trommelwasmachine 

A3-04 Samenstelling stromende 
tweefasenmengsels 

A3-05 Idem 

Vakgroep Energievoor
ziening, Fac. Werktuig
bouwkunde, TU Delft 

Vakgroep Apparatenbouw 
Procesindustrie, Koude-
techniek en Klimaatrege
ling, Fac. Werktuigbouw
kunde, TU Delft 

Idem 

Idem 

Vakgroep Stromingsleer, 
Fac. Werktuigbouwkunde, 
TU Twente 

0.7 3** 

0.8 31» 

0.1 35 

0.2 35 

0.1 35 
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Onderwerp Relatie Globale Tekst 
inzet in 
•ensjaren 

A3-O6 Cadniuatransport in 
CdS-suspensies 

A3-07 Kationuitwisseling in 
aardalkalifluoriden/ 
oplossing systemen 

A3-08 Diffusie uit poreuze 
•aterialen 

A3-09 Na en Mg» trans
port bij vissen 

A3-10 Bereiding radiotracers 

Vakgroep Electrocheaie, 1.8 35 
Fac. Scheikundige 
Technologie, TU Eindhoven 

Instituut Rudjer Boskovic, 0.1 36 
Zagreb, Joegoslavië; 

Vakgroep Transportver- 0.1 36 
schijnselen, Fac. Tech
nische Natuurkunde, TU Delft 

Afd. Zoölogie. Fac. Wis- 0.1 36 
kunde en Natuurwetenschappen, 
KU Nijmegen 

Fac. Scheikundige 0.1 37 
Technologie, TU Eindhoven 

B. STRALINGSCHEMIE 

Bl-01 Multi-ion-paarberekeningen 

Bl-02 Aangeslagen toestanden 
verzadigde koolwater
stoffen 

BI-03 Holes in hydrocarbons 

B2-01 Ionisatie in gassen 

B2-02 Ionisatie in gassen 

B3-01 Stralingsschade in DNA 

B3-02 Micellen 

B4-01 Foto-geïnduceerde 
ladingsscheiding 

B4-02 Elektron-overdracht 

B4-03 Elektron-overdracht 

Technical University, 
Lodz, Polen 

Institute of Isotopes, 
Boedapest, Hongarije 

Institute for combustion 
and chemical kinetics, 
Novosibirsk, USSR 

University of Melbourne, 
Australië 

0.1 

0.1 

0.4 

0.3 

41 

40 

40 

41 

University of British <0.1 
Columbia, Canada 

VU Amsterdam 1 42 

VU Amsterdam 0.5 

RU Leiden 0.2 43 

Univ. v. Amsterdam 0.3 44 

University of Sydney, 0.2 44 
University of New South 
Wales, Australië 
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Onderwerp Relatie Globale Tekst 

B4-04 Elektron-overdracht 

B5-01 Geleiding in CdS deeltjes 

B5-02 Geleiding in CdS deeltjes 

B6-01 Bestraling polymeervezels 

B6-02 Bestraling polymeren 

B6-03 Polymerisatie dunne lagen 

B7-01 DC-geleidingsmetingen 

B7-02 Picoseconde microwave 
conductivity 

B7-03 Picosecond microwave 
conductance 

inzet in 
mensjaren 

Max Planck Institut. 
Gottingen. BRD 

<0.1 M 

TNO. Utrecht <0.1 *5 

University of Rochester. 
USA 

0.2 47 

RU Groningen <0.1 47 

TU Eindhoven 0.1 17 

TU Delft. Sikkens 0.1 *»7 

Gray Laboratory, London. 
UK 

0.2 18 

Argonne National Laboratory 0.2 
Argonne, USA 

48 

RU Leiden <0.1 48 

C. STRALINGSFYSICA 

Cl-01 Inelastische neutronenver
strooiing aan H,-gas 

CI-02 Gedepolariseerde lichtver
strooiing en inelastische 
neu t ronenve rs t roo i i ng 

CI-03 Kinetische theorie voor 
harde-bollensys teem 

Cl-04 Kinetische theorie voor 
systemen met attractieve 
potentiaal 

Cl-05 Computersimulaties 

Cl-06 Dubbelmonochromator 
systeem voor RKS I 

Cl-07 Zeolietsynthese onderzoek 
m.b.v. neutronendiffractie 

Universiteit van Florence 
Italië 

0-5 53 

Vakgroep Fysische Chemie, 
Univ. van Amsterdam 

0.3 55 

The Rockefeller University, 
New York, USA 

0.6 54 

Instituut voor Theoretische 0.1 55 
Natuurkunde, RU Utrecht 

Vakgroep Theoretische 
Natuurkunde, TU Delft, 
Van der Waals Laboratorium, 
Univ. van Amsterdam 

Universiteit van Florence, 
Italië 

Gorlaeiis Laboratorium, 
RU Leiden; Lab. voor Anorga
nische Chemie, TU Eindhoven 

0.2 

0.2 

55 

57 

57 
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Onderwerp 

Cl-08 Neutronendiffractie aan 
3 * Ar-gas 

Cl-09 Zelfdiffusie in dichte 
monoatomaire fluZda 

C2-01 Domeinstructuur in amorfe 
magneten 

C2-02 Magnetische supergeleiders 

C2-03 Domeinstructuur in CoCr-
lagen 

C2-04 Si-dubbel monochromator 
voor SANS 

C2-05 Domeinstructuur in 
NdFeB 

C2-06 Neutronenpolariserend 
systeem 

C3-01 Onderzoek aan katalysato
ren m.b.v. mössbauer-
spectrometrie 

Relatie Globale Tekst 
inzet in 
mensjaren 

Institut Von Laue-Langevin, 
Grenoble, Frankrijk; 
Universiteit van Florence, 
Italië 

0.5 56 

Faculteit der Technische 
Natuurkunde, TU Delft 

0.4 59 

Magnetec, Hanau, BRD 0.2 60 

Natuurkundig Laboratorium, 
Universiteit van Amsterdam 

1.0 61 

Faculteit Elektrotechniek, 
Universiteit Twente 

1.0 61 

Faculteit Elektrotechniek, 
Universiteit Twente 

0.3 63 

Philips Natuurkundig Lab., 
Eindhoven 

0.1 63 

Atominstitut, Universiteit 
van Wenen, Oostenrijk 

0.1 63 

Vakgroepen Anorganische 2.0 64-66 
Chemie en Chemische Techno
logie, TU Eindhoven; 
Vakgroep Anorganische Chemie, 
RU Utrecht; Vakgroep Orga
nische Chemie, TU Delft; 
Laboratorium voor Anorganische 
Chemie, Materiaalkunde en 
Katalyse, Universiteit Twente; 
Koninklijk Shell Laboratorium, 
Amsterdam 

C3-02 Onderzoek van interme-
tallische verbindingen 
m.b.v. mössbauer-
spectrometrie 

C3-04 Diversen 

Natuurkundig Laboratorium, 1.5 66 
Philips, Eindhoven; 
Kamerlingh Onnes Laboratorium, 
RU Leiden 

Vakgroep Fysische Chemie, <0.2 67 
KU Nijmegen; Vakgroep 
Fysische Chemie, RU Leiden; 
Billiton Research, Arnhem 
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Onderwerp 

D. REACTORFYSICA 

Dl-01 Ruis in kokend-water
reactoren 

D2-01 Heliumbinding aan dis
locaties 

D2-02 Defectberekeningen; 
Elektronenmicroscopie 
van defect 

Relatie Globale Tekst 

GKN Dodewaard; 
KEMA, Arnhem 

Faculteit Metaalkunde, 
FCM-1, TU Delft 

RU Groningen, FOM-Mt VIB, 
Techn. Natuurkunde 

inzet in 
mensjaren 

1.0 68-70 

0.1 79 

0,1 79 

D2-03 Ionenbundel-ontwikkeling; 
gas-defectinteracties 

D2-04 Gas-defectinteracties 
in metalen en halfgeleiders 

D2-05 Positronannihiliatie-
metingen 

D2-06 Argonbellen in Si; 
Argon in gesputterde me
talen 

RU Groningen, Lab. Alge
mene Natuurkunde 

AERE, Harwell, UK 

Vakgroep ISO, TU Delft, 
Fac. Techn. Natuurkunde 

Philips Nat. Lab., 
Eindhoven 

0.1 79 

0.5 79 

0.5 77 

0.2 79 

D2-07 Positronannihilatie 

D2-08 Variabele-energie-
positronen 

D2-09 Argon in gesputterde 
halfgeleiders 

D2-10 Positronannihilatie 
in metalen 

D3-01 Thermoluminescentie-
dosimetrie in gemengde 
(n/T) stralingsvelden 

Universiteit Gent, België 0.1 

Brookhaven National Lab., 0.2 79 
Upton LI, New York, USA 

Centrum voor Submicron 0.2 77 
Technologie, Fac. Techn. 
Natuurkunde, TU Delft 

ECN, Petten 0.1 78/79 

Radiobiologisch Instituut 0.6 79 
TNO, Rijswijk 
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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 

cursussen voor HLQ: 
1 cursus van 12 halve 
dagen 
3 cursussen van 5 hele 
dagen 
2 cursussen van 3 hele 
dagen 
totaal: 

Instellingen 

Van Leeuwenhoek Instituut 
Delft en Van 't Hoff-Inst. 
Rotterdam (RUL, TNO, IRI)* 

Aantal Globale 
cursisten inzet in 

mensjaren 

Basiscursus Radiochemie TU Delft, RU Leiden, 
10 middagen, 4 x gegeven EU Rotterdam, IRI, div. inst. 
9 weken totaal 

90 

49 

1.5 

1.2 

Basiscursus Radiochemie 
voor Gezondheidsweten
schappen 
2 cursusen van elk 5 
hele dagen 

IRI-cursus Stralings
hygiëne en Dosimetrie 
niveau 3 (2 * gegeven) 

Stralingsveiligheid 
in de Gezondheidszorg 
niveau 5B 
practicum, duur 1,5 dgn 
5 x gegeven 

Ioniserende straling 
2 dagen practica 

Stralenbescherming 
4 dagen practicum 
(gedeeltelijk, in 
1987 vervolgd) 

In Vitro Nucleaire 
Geneeskunde 
lste blokpracticum 
van 2 dagen 

Medische faculteit RU Leiden 

Diverse instituten en 
instellingen 

SOANG/SBC**, 
instellingen 

## CNG/SBORL 

HTS Rotterdam 

Faculteit der Techn. 
Natuurkunde 
Techn. Universiteit 
Twente 

SOANG/SBC #* 

33 

53 

63 

13 

29 

16 

0,6 

2.2 

0,4 

0.2 

0,5 

0,1 

* 4 deelnemende cursisten buiten verband met de laboratoriumscholen 

** S0ANG 
SBC 
CNG 

Stichting Opleiding Assistenten in de Nucleaire Geneeskunde 
Studiecentrum Bijzondere Cursussen b.v. 
Opleidingscommissie Nucleaire Geneeskunde (voor 
opleiding van in vivo medewerkers) 

SBORL : Stichting Raad van Beroepsopleiding Radiologische Laboranten 
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Cursus Instellingen 

Stralingsveiligheid, 
introductiecursus voor 
RUL, 1 dag practicum 
IRI, 2 x gegeven 

Bureau Veiligheid van de 
RU Leiden 

Practicum behorend bij 
de TU-colleges Reactor-
kunde en Afscherming 

TU Delft 

Nascholingscursus 
Stralingshygiëne 
(college Inwendige 
Besmetting) 

Ned. Vereniging voor 
Stralingshygiëne 

160 



S A M E N W E R K I N G 

Overzicht van de samenwerking op onderzoekgebied per deelnemende instelling 

Deelnemende instelling Referentie Totaal in 
mensjaren 

101 - TU Delft 

102 - TU Eindhoven 

103 - TU Twente 

104 - Univ. van Amsterdam 

105 - VU Amsterdam 

106 - RU Groningen 

107 - RU Leiden 

108 - KU Nijmegen 

109 - EU Rotterdam 

110 - RU Utrecht 

113 - ECN 

114 - TNO 

Al-03, A3-01, A3-02, A3-03, A3-04, 
A3-08, B8-03, Cl-05. Cl-09, C3-01, 
D2-01, D2-05, D2-09 

A3-06, A3-10, B8-02, Cl-07, C3-01 

A3-05, C2-03, C2-04, C3-01 

Al-01, A2-01, B4-02, Cl-02, Cl-05. 
C2-02 

A2-05, B3-01, B3-02 

B8-01, D2-02, D2-03 

A2-07, B4-01, B7-03, Cl-07, C3-02, 
C3-04 

A3-09, C3-04 

Al-04, A2-02, A2-03, A2-04, A2-05, 
A2-06, A2-07 

Al-04, Al-05, A2-03, A2-04, 
Cl-04, C3-01 

D2-10 

B5-01, D3-01 

4.5 

2.6 

1.9 

2.1 

1.6 

0.3 

2.5 

0.2 

0.6 

2.4 

0.1 

0.7 
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INTERUNIVERSITAIRE SAMENWERKING 
IRI 1986 

Aantal personen f IRI-personeel, gasten, studenten) werkzaam 

voor deelnemende instellingen aangegeven bij die instelling. 

\— (minder dan) 0.5 pers. 

1 = / pers. 

1% RU. Groningen 

"i 

\m£ C.N. PetteiK^ 

J> 

/ 

Ml 
< 

T.U. Twente % r 

I r T.N.o-f^ If NV*"UtrêCht 

/ > Delft K 

>t.U. Wegeningen 

• . . . _ > ^ x .-
\*KV Mpitege/P 

~ I ! 

\"7 

• T.U. Eindhoven f 

"7 
<-o 

.J 

« / ^ r 
I Bedrijfsleven} lit 

1 1 1 1 1 W * ^ instellingen 

H Niet - academische 
ziekenhuizen 

f I I I I I Bu'tênftndse betrekkingen 

Inzet t.bv 

niet- deelnemende 

instellingen 
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P E R S O N E E L S O V E R Z I C H T 

VAKGROEP RADIOCHEMIE 

voorzitter 
secretaresse 

prof.dr.ir. J.J.M, de Goeij** 
mw. C.M.M. Overdevest 

medewerkers: 

ir. 
drs 
drs 
ir. 
ir. 

P. 
G. 

dr.ir. 
ing. F 
mw.drs 

R.D. Abellon* (vanaf 15-H-'86) 
G.S. Baldew* (vanaf l-5-'86) 
G.J. van den Berg 

Bode 
Brouwer 
M. de Bruin (0.7)*** 
A. Garritsen 
A.A. Goede* 

dr. C.J.A. van den Hamer 
W. den Hollander 
mw. S.G. Hoogenkamp* (tot 1-4-'86) 
ir. S.W.F.M, van Hövell tot 

Westerflier* 
Dipl.Ing. Z. Kolar 
J.J. Kroon 
mw. K.N. Liem 
W. Martens 
mw. A.J.G.M, van der Meer 

(vanaf 15-5-'86) 
A.M.W. van der Meer 
A.J. Molenaar* (vanaf 1-2-'86) 
ing. L. Prinsen 

mw.drs. J.E. Sloof* (vanaf 1-7-'86) 
R.T.M, van Soldt 
drs. O.M. Steinebach* (vanaf l-5-'86) 
T.M.W. Stolk (0,8; t l6-3-'86) 
S.S. Then 
dr. J. Tĥ rn* (tot l-7-'86) 
dr.ir. P.S. Tjioe 
prof.dr. C.H.A. Vandecasteele**** 

(tot l-6-'86) 
drs. J.A. van der Velden* (vanaf 

15-ll-*86) 
M. Veldhuizen* (vanaf 15~9-'86) 
mw. T.G. Verburg 
K.J. Volkers 
dr. J. Wensink* 
mw. L.M. van Westing 
Cv. H.Th. Wolterbeek* 
drs. J.P. van Wouwe* 
J. Wüst 
P.M. van Wijk 
mw. C. Zegers 
H.W. van Zeijl (tot l-10-'86) 

VAKGROEP STRALINGSCHEMIE 

voorzitter 
secretaresse 

prof.dr. A. Hummel***** 
mw. C. Quick-Verdier (0,5) 

medewerkers: 

L. Alili* (vanaf 13-l-'86) 
dr. W.R.S. Appleton* (vanaf l-3-'86) 
mw.dr. J. Eden* 
C R . van Ewijk 
dr. M.P. de Haas 
ing. M.L. Hom 
mw. L.E.W. Horsman-van den Dool (0,4) dr. J. Warman 

ing. H .C. de Leng 
dr.ir. L.H, Luthjens 
dr. F. Nabben* (tot 1-7-'86) 
P.J.A. Rijkers (0,6) 
dr. K. Smit* (vanaf l-3-'86) 
ing. M .J.W. Vermeulen 

in tijdelijke dienst 
dubbele benoeming IRI-TU Eindhoven; formatie IRI 
0,3 dagtaak bij de RU Utrecht 
dubbele benoeming IRI-TU Delft; formatie IRI 
dubbele benoeming IRI-RU Leiden; formatie IRI 
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VAKGROEP STRALINGSFYSICA 

voorzitter 
secretaresse 

prof.dr. J.J. 
mw. M. Boer 

van Loef*** 

medewerkers: 

ing. J. de Blois 
A.J.W. Bouwman 
M. Broere* 
drs. 0. Dijk* 
ing. P. van de Ende* 
dr. H. Fredrikze 
E. Gerkema 
prof.dr.ir. L.A. de Graaf 
dr. P.C.M. Gubbens 
drs. W.H. Kraan 
dr.ir. A.M. van der Kraan 
H. van der Made 
drs. W. Montfrooij* (vanaf l-7-'86) 

. Osterholt 

.E. Perre 

. 0. Pinto 

. W.L.T.M. Ramselaar* 
M.Th. Rekveldt 
. van Rijs 
I.M. de Schepper 
N. Stüsser* 
ir. J.B. van Tricht 
Uijlenbroek* (0,5; vanaf l-7-'86) 
P. Verkerk 
ir. A.A. van Well 

VAKGROEP REACTORFYSICA 

voorzitter 
secretaresse 

medewerkers 

prof.dr.ir. H. van Dam*** 
mw. E. Muns-van der Meer** (0,6) 

dr. A.J.J. Bos (0,5) 
dr. 0. Ciftcioglu* (tot l-4-'86) 
ir. J.B. Dielhof* 
ir. H.A. Filius* ** 
D.W. de Haas** 
ir. T.H.J.J. van der Hagen* 
dr. J.R. Heringa* ** (vanaf l-5-'86) 
T. Heyenga 
dr.ir. J.E. Hoogenboom** 
dr. R. Kozma* (van 11-5-'86 

tot l-12-'86) 

ir. P.F.A. de Leege 
dr, CE. Rasmussen (0,1) 
J. de Roode** 
K.J. Roos** 

H. Schut* 
Schut** 
van Veen** 

.J.C. Viveen* 
W. de Vries (0,3) 

K.T.Westerduin** 
M.R. Ypma** 

drs. 
J.G.F, 
dr. A. 
R.H. 
ir. 

ALGEMENE DIENST 

beheerder 
secretaresse 
bedrij fsingenieur 

drs. J. Boersma 
mw. E.D.M. Blommaart 
ir. T.K. Tio 

* in tijdelijke dienst 
** medewerker van de TU Delft 
*** dubbele benoeming TU Delft-IRI; formatie TU Delft 
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P E R S O N E E L S O V E R Z I C H T 

TEKENKAMER EN MECHANISCHE WERKPLAATSEN 

hoofd : i n g . L. Paauw 

tekenkamer 

chef : A.H.J. van Asperen 
medewerkers : Z. Boerendonk 

mw. A.L.J. Brands-
Halbe (0,5) 

ins trumen tmakeri j 

chef 
medewerkers 

C. Bok 
J. Kolfers 
C.H. Langelaan (vanaf 

l-ll-'86) 
J. van Leeuwen 
H.G. Wagner 
mw. M.T.M. Zwinkels-Vogel 

houtbewerking 

chep : C.H. Langelaan (tot 
l-ll-'86) 

medewerker : J.N.M. Goeman 

lasserij/bankwerkerij 

chef : C.J.J. Kuil 
medewerkers : F. de Cuijper 

I.J.P. Kanij 

GLASINSTRUMENTMAKERIJ 

chef : D. van Blitterswijk 
medewerker : J.C.L. de Bruijn (gedetacheerd bij de TU Delft) 

ONDERHOUD EN INSTALLATIES 

chef : ing. P.W. Gerz 
medewerkers : M. Klok 

C.J. Noordam 
P.A. Odijk 
A. Penning 

HUISHOUDELIJKE DIENST 

hoofd : J.F. Goedhard (tot 1-3"'86) 

PROJECTEN 

ing. B. Morien 

conciërgekamer kantine 

chef : A. Broekman 
medewerkers : A.G.J. Backer 

(vanaf l-4-'86) 
H. von Gabain 

(tot l-5-'86) 
G. van Zutphen 

chauffeur : L.F. van Os 

medewerkers : : mw. J.M. Heskes-
Groenewegen 

mw. C.H.M. Kooy 

PERSONEELSAFDELING BIBLIOTHEEK 

chef : mw. Th. de Vries 
medewerker : mw. J.E. Budwilowitz 

(0.5) 

chef 
medewerker 

: H. van Dam 
: A.G.J. Backer 

(tot l-*»-'86) 
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P E R S O N E E L S O V E R Z I C H T 

FINANCIËLE ADMINISTRATIE/INKOOP 

chef 
medewerkers 

magazijn 

R. Snel 
J.W. van Dop 
C.A. Groenewegen 
mw. A. Haak-Waasdorp 
J.H.B, van Rhijn 
C.w. Bodde 

(0.5) 

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 
ass. 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 Boóegom R.M.D. Veraar 
J.B. van der Ende P.C. van Vliet 

COMPUTERSYSTEEMGR0EP 

hoofd 
medewerkers 

GRIFFIE 

beleidsmedewerker 
medewerkers 

ir. J.G. Kromme 
ing. A.C.M. Boer 
H. von Gabain (vanaf 1-5-'86) 
ing. J.M. den Haan 
ing. G.M. Prins (tot l-4-'86) 

dr. N.J. Kos (tot l-ll-'86) 
L. Boersma 
mw. N. Kips de Jong 
mw. C. van Rijn (vanaf l-2-'86) 

STRALINGSBESCHERMINGSDIENST 

hoofd 
plv. hoofd 
secretaresses 

medewerkers 

dr. C.E. Rasmussen 
dr. A.J.J. Bos 
mw. R.L. Baarslag-van Zetten (0,5) 
mw. I.A.G.M. Broekhans-de Waal (0,6) 

C.C. Frietman 
R.G.C. Janssen (tot l-6-*86) 
A. van der Kooij 
R.W. Oldenhof 

T.J. Parel* 
J. Plaisier 
C. Rietveld 
ir. W. de Vries 
dr. J. Weber (0,15) 

in tijdelijke dienst 
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