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Styrets beretning

Faglig virksomhet

Generelt

Institutt for energiteknikks virksomhet er fordelt på
følgende fem hovedområder:
— Ny energiteknologi — energiøkonomisering
— Petroleumsteknologi
— Industriell prosessteknologi
— Reaktorteknologi med tilknyttet prosesskontroll
— JEEP-H-tilknyttet virksomhet (isotopforsyning,
bestrålingstjenester, grunnforskning).

Institutt for energiteknikk har i løpet av noen år
gjennomført en markert omstilling av sin forskningsvirksomhet. Instituttet har fortsatt et nasjonalt ansvar
når det gjelder kjernekraftforskning, men kjernekraftarbeidet på Kjeller er blitt redusert og innsatsene økt
på annen energiforskning, petroleumsteknologi, og
spesielle områder av industriell prosessteknologi.
Virksomhetene knyttet til JEEP-II reaktoren (isotopproduksjon, bestrålingstjenester, grunnforskning) er
ført videre i omtrent samme omfang. Innen Haldenprosjektet har det foregått en forskyvning av tyngdepunktet i forskningsvirksomheten fra spesifikt nukleære brenselsundersøkelser til datamaskinassistert
«mann-maskin kommunikasjon». Dette er et arbeidsområde av generell karakter med stor anvendelsesbredde innen off-shore-industri og annen prosessindustri.
Instituttets formål er å drive forskning, utvikling,
analyser m.v. på energiområdet, herunder atomenergiområdet, samt på andre områder der Instituttets
kompetanse særlig egner seg. Omstillingen av forskningsvirksomheten har funnet sted innenfor rammen
av dette mandatet, og i overensstemmelse med de
overordnede signaler om Instituttets innsats innen
energiforskningen som Stortinget ga uttrykk for ved
behandlingen av Stortingsmelding nr. 69 (1978/79)
om «Energiforskningens organisering, samordning
og forvaltning». Instituttets valg av nye arbeidsoppgaver er også i samsvar med mndighetenes hovedprioriteringer slik disse er beskrevet bl.a. i NTNF's
perspektivanalyse «ENERGI 1981».

Innsatsene på de nye områdene har nådd et høyt
faglig nivå på grunn av Instituttets utgangspunkt i
reaktorteknologi og den brede internasjonale kontaktflaten Instituttet har opparbeidet.
Figur 1 gir en oversikt over virksomheten for 1981
basert på bevilgningsandeler til de fem hovedområder.

1. Ny energiteknologi — energiøkonomisering
Instituttet har det koordinerende ansvar for vindenergiforskningen i Norge. Programmet omfatter kartlegging av vindenergiressurser ut ifra egne meteorologiske målinger og målinger utført av Det norske
meteorologiske institutt (Ml). Resultater fra målinger
på Frøya i 1981 er til analyse ved Norges Lærerhøgskole, Trondheim (NLHT). Resultatene vil bli sammenlignet med målinger utført på Smøla og Hitra,
samt Mi's egne målinger på Sula og Ørlandet. Dette
vil gi en relativt god kartlegging av vindenergiresussursene langs hele Trøndelagskysten.
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Instituttet har i 1981 utarbeidet en rapport om «Vindenergi i Norge» som underlag for den kommende
stortingsmelding om alternative energikilder.
I et prosjektsamarbeid med MI og NLHT kartlegges
solinnstrålingen i ulike områder av landet. Målestasjoner utplasseres på enkelte flyplasser. Høsten 1981
ble den første av disse «solvognene» plassert på
Gardermoen.
Instituttet deltar fortsatt aktivt i IEA's energiteknologiske systemstudier. Prosjektet er nå inne i sin tredje
fase og hovedvekten er lagt på innsamling av nye,
oppdaterte data om ulike energiteknologier både med
hensyn til produksjons- og forbrukssiden. De foreløpige resultatene vil inngå i stortingsmeldingen om
alternative energikilder i Norge.
Instituttet har i 1981 avsluttet prosjektet «Energimodell
for Norge» (ENOR). Utviklingen av ENOR, som har
pågått i fire år, har vært et samarbeidsprosjekt mellom
1FE, Christian Michelsens Institutt (CMI) og Elektrisitetsforsyningens forskningsinstitutt (EFI). Modellen
har i 1981 vært brukt i arbeidet med fremskrivning
av Statistisk sentralbyrås formålsregnskap for energibruk.
Instituttets innsatser på energiøkonomisering faller i
tre kategorier: Kartlegging og bruk av industriell
spillvarme, regional energiplanlegging og teknologisk
produktutvikling. Gjennom generelle og bransjevise
kartlegginger av energiforholdene i industrien har
Instituttet etablert et praktisk erfaringsgrunnlag som
er anvendt i konkrete energiøkonomiseringsprosjekter.
Et NTNF-prosjekt som omfattet en landsomfattende
kartlegging av spillvarmemengder i norsk industri,
samt en vurdering av tekniske og økonomiske muligheter for utnyttelse av slike varmemengder, ble avsluttet i 1981.
I samarbeid med Norsk dampkjelforening har Instituttet analysert de tekniske og økonomiske forhold
vedrørende et fjernvarmenett i Skien-Porsgrunn
området. Dette har vært et oppdrag for Skienfjordens
Kommunale Kraftselskap. Beregningene indikerer at
fjernvarme kan konkurrere med langtidsgrensekostnad
for el-kraft. I forbindelse med dette prosjektet er det
også utviklet et generelt beregningssystem for økonomiske analyser av alternative fjernvarmenett.
Instituttet har også gjennomført et større utviklingsoppdrag for A/S Jøtul over forbreruiingstekniske
undersøkelser av en ny type ildsted for privatboliger.
Dette er en ny ovnstype som Jøtul tar sikte på å
markedsføre. Den nye ovnstypen har meget høy
virkningsgrad og gir meget liten forurensning i form
av røk og sot.

2. Petroleumsteknologi
Instituttets virksomhet innen petroleumsteknologi er
rettet mot sentrale oppgaver for norsk oljeindustri
og Oljedirektoratet. På det reservoarteknologiske
området er det utviklet metoder og verktøy for effektiv
planlegging og utnyttelse av olje- og gassressursene på
norsk kontinentalsokkel. På området prosesskontroll
og strømningsteknikk arbeider Instituttet med prosjekter av betydning både for de tekniske, økonomiske
og sikkerhetsmessige sidene ved virksomheten på
sokkelen. Det samme gjelder Instituttets innsatser på
området materialteknikk der hovedinnsatsen er konsentrert om korrosjonsproblemer.
I samarbeid med Rogalandsforskning pågår utviklingen av et større datasystem for reservoaranalyse
(DESIRE-prosjektet). Arbeidet omfatter utvikling av
flere ulike modeller for reservoarsimulering, samt en
rekke moduler for analyser av resevoarbeskrivende
data og bearbeidelse og presentasjon av beregningsresultater. Arbeidet utføres som et prosjekt for Norsk
Data A/S, og systemet skal gjøres operativt på Norsk
Datas maskiner.
Første fase i utviklingen av datasystemet GRIDGEN,
som er et datateknisk system for behandling av geologiske og petrofysiske reservoardata, ble avsluttet
i 1981. Systemet er tatt i bruk av oppdragsgiveren
Statoil.
På oppdrag fra Oljedirektoratet har Instituttet i 1981
gjennomført en større reservoarteknisk studie av
feltet 34/10-Delta. Arbeidet har vært en viktig kvalitetstest av Instituttets simuleringsmodeller. Resultatene
inngår i Oljedirektoratets ressursvurderinger. En annen
oppgave gjelder medvirkning til spesifikasjoner og
teknisk underlag for prosessovervåking og automatisering på produksjonsanleggene på 34/10-feltet.
Instituttets kompetanse og miljø i Halden kommer
her inn med full tyngde.
På. oppdrag fra Statoil har Instituttet i 1981 vært
engasjert i forprosjektering av et avansert måleteknisk anlegg for kalibrering og utvikling av store
gassmålere. Formålet er å få identifisert antatte
systematiske målefeil med sikte på forbedringer av
de internasjonale målestandarder. Et slikt anlegg vil
eventuelt bli bygget i tilknytning til ilandføringsterminalen for gass på Kårstø.
Instituttet er engasjert i et flerårig samarbeid med
Statoil for utvikling av simuleringsmodeller for to-fase
strømning (olje/gass) i rør.
Instituttets høytrykkskretser for reaktorteknologiske
materialundersøkelser er bygget om for oljekorrosjonsforsøk. CO2-indusert korrosjon og inhibitorers

oppførsel i råolje og vann blir undersøkt. Forsøkene
har vist at det er strømningshastigheten som er kritisk
parameter. Høye strømningshastigheter kan bl.a. føre
til store angrep under forhold hvor stålet ellers ville
ha vært nærmest immunt. Forsøkene foregår i samarbeid med Texaco North Sea, Norsk Hydro og
Statoil.
Stål er også utsatt for sprekkdannelser på grunn av
spenningskorrosjon i forbindelse med fuktig olje og
gass som inneholder hydrogensulfid (H2S). Dette har
hittil ikke representert problemer i produksjonsbrønnene i Nordsjøen, men nye felt inneholder hydrokarboner med høyere sulfidinnhold, og sulfidinnholdet
øker dessuten i sin alminnelighet når brønnene har
vært i produksjon gjennom noen år. Undersøkelser
av hydrogensulfid-spenningskorrosjon av stål ble
startet i 1981 i samarbeid med Avesta Jarnverk.
Et spesiallaboratorium for massespektrometriske bestemmelser av isotopforhold for en del stabile lette
isotoper av geokjemisk betydning er under etablering
ved Instituttet. Laboratoriet blir det første i sitt slag
her i landet, og etableringen skjer i samarbeid med
oljeselskapene Amoco og Texaco og med støtte fra
NTNF.

(ÅSV), Norsk Hydro a.s og Granges Aluminium i
fellesskap.
Instituttet har utviklet og levert en simulator for Alelektrolyse-celler til ÅSV. Simulatoren, som blant
annet inneholder en komplett dynamisk modell for
en elektrolysecelle og et grafisk «display» i farger,
brukes i opplæringen av driftspersonell. Instituttet er
for øvrig kontinuerlig engasjert av ÅSV for diverse
modelltekniske arbeider vedrørende optimal styring
og kontroll av elektrolyseprosessen.
Etter oppdrag fra Statistisk sentralbyrå og Miljøverndepartementet har Instituttet utviklet en dynamisk
modell som beskriver årsak/virkningsforhold når det
gjelder variasjoner i lodde-bestanden i Barentshavet.
Modellen viser god overensstemmelse med målte
resultater og indikerer interessante årsakssammenhenger som vil bli vurdert av havforskerne.
Instituttets hydrometallurgiske arbeid er fortsatt konsentrert om prosessutvikling for fremstilling av aluminiumoksyd fra norsk råstoff (Anortal-prosjektet).
Forsøksanlegget på Kjeller har gitt underlag for inngående økonomiske beregninger av prosessen. Resultatene har vist at prosessen ikke kan baseres på bruk
av svovelsyre som opprinnelig forutsatt. Beregninger
av en saltsyreprosess har gitt et gunstigere resultat,
og det arbeides nå videre med dette prosessalternativ.

3. Industriell prosessteknologi
Det er ett av hovedmålene for norsk teknologisk
forskning å yte bidrag som kan fremme produktivitet
og konkurransedyktighet i norsk industri. Instituttets
fagmiljøer på Kjeller og i Halden er sterkt forankret
i samarbeid med og oppdrag for norsk industri, og
Instituttet har her etablert seg med en rekke spissprosjekter i avansert prosessteknologi. Matematisk
simulering av komplekse prosesser og styringsopplegg
er sentrale arbeidsoppgaver. Haldenprosjektets program på utvikling av datamaskinbaserte kontroll- og
overvåkingssystemer utgjør et åpent vindu mot den
internasjonale utviklingen på området. Dette nyttiggjøres i en rekke utviklingsoppdrag for norsk prosessog regnemaskinindustri. Innenfor den energi-intensive
industri er utviklingsarbeidet særlig rettet mot prosessmodeller som beregner og styrer smelte-, valse- og
støpeprosesser. Instituttets fagmiljø i matematisk
fysikk er en effektiv ressurs for engasjementene i
industriell prosessteknologi.
11981 ble det startet opp et større prosjekt som omfatter utvikling av en modell for bred-båndstøping av
aluminium. Arbeidet vil bli fullført neste år, og prosjektet er et oppdrag fra Årdal og Sunndal Verk A/S

4. Reaktorteknologi med tilknyttet
prosesskon troll
Instituttets kjernekraftvirksomhet har sitt hovedgrunnlag i Haldenprosjektets brensels- og reaktorsikkerhetsforskning. Virksomheten har vært konsentrert om
studier av reaktorbrenslets oppførsel under normal
drift og under visse typer uhell. Gjennom forskningsprogrammet i Halden får Instituttet et løpende innblikk i de vesentligste nyutviklinger som skjer på
området lettvannsreaktorteknologi. Driften av Haldenreaktoren gir i tillegg erfaringer i organisering og drift
av reaktoranlegg som f .eks. beredskapsplanlegging,
strålevern, avfallshåndtering og sikkerhetsanalyser.
Selve reaktoranlegget har vært i drift ca. 50% av året,
og det har vært levert 56.000 tonn damp til Saugbrugsforeningens fabrikkanlegg. Resten av tiden har i
hovedsak gått med til installasjonsarbeider og forberedelser til brenselsundersøkelser. Det viktigste har
vært installasjon av særlige trykk-kretser der brenselet
kan utprøves under kraftreaktorbetingdser.
Prosjektets brenselsprøveprogram har omfattet
undersøkelser av brenslets integritet under stasjonære
forhold såvel som under varierende belastningsforhold

og postulerte uhellssituasjoner. Studier av samspillet
mellom brenselsbriketter og kapslingsrør er videreført
med henblikk på å identifisere og karakterisere mekanismer som kan føre til kapslingsfeil, samt for å
undersøke om nye (forbedrede) brenselskonstruksjoner
holder mål. En serie eksperimenter pågår for å studere
virkninger av kjølevannstap på brenselsstavenes integritet. Arbeidet med utvikling av modeller for beskriving av brenslets yteevne under ulike driftsforhold
har fortsatt, og disse delmodeller brukes i økende
grad av samarbeidspartnere i prosjektet. Utover fellesprogrammet er det på oppdragsbasis gjennomført
brenselsbestrålinger for deltakerne, med etterfølgende
laboratorieundersøkelser på Kjeller.
På prosjektets annet hovedarbeidsområde, prosesskontroll og overvåking, er det arbeidet med systemer
for å redusere hyppighet og konsekvenser av uregelmessigheter ved driften av reaktoranlegg og andre
komplekse systemer med spesiell vekt på anleggsovervåking, alarmhåndtering og feilanalyse. Det er også
lagt ned et betydelig arbeid for å utvikle en prototypversjon av et «on-line» system for overvåking av
reaktorkjernene. Man har også arbeidet med metoder
for å sikre høy pålitelighet av regnemaskinsystemer.
Hovedvekten på dette område er «mann-maskinkommunikasjonsforhold».
Denne virksomheten i Halden utgjør også basis for
Instituttets utviklingsarbeid for norsk industri innen
prosessdatamaskinområdet. Det internasjonale prosjektarbeidet er konsentrert om oppgaver som har
direkte anvendbarhet og nytteverdi for de fleste
prosess-industrielle formål. I de senere år har hovedinnsatsen vært rettet mot den utviklingslinje som
Norske Data og KV-konsernet bearbeider.

5. JEEP-D-tilknyttet virksomhet
Den virksomhet som er direkte knyttet til driften av
reaktoren, dreier seg om isotopforsyning, bestrålingstjenester og grunnforskning i fysikk.
Arbeidet ved Isotoplaboratoriene omfatter fremstilling, kontroll og distribusjon av radioaktive legemidler og kjemikalier, reaktorbestrålinger og gammabestrålinger, samt utvikling av nye produkter basert
på radioisotoper og strålingsteknikk. Produkter basert
på isotoper fremstilt i JEEP-II, utgjorde i 1981 vel
30% av omsetningen av egenproduserte preparater.
Isotoper basert på syklotronbcstråling og fisjon av
uran samt langlivede preparater med spredt anvendelse
blir importert, til dels viderebearbeidet, kontrollert og
distribuert. Det er nå etablert et samarbeid med

Universitetet i Oslo om fremstilling av syklotronproduserte isotoper.
I den grad det er praktisk og økonomisk fordelaktig,
drives det eksport, hovedsakelig til de andre nordiske
land. Eksportandelen dereier seg for tiden om ca.
25 %. Årsomsetningen av produkter og tjenester lå
i 1981 på vel 13 millioner kroner, mot vel 11 millioner
kroner i 1980.
Bestrålingstjenestene omfatter bl.a. aktiveringsbestrålinger for produksjon av radiofarmaka, radiokjemikalier og strålingskilder, samt bestråling for analytiske
formål og fremstilling av sporstoffer. Virksomheten
omfatter også produksjon av ikke-radioaktive isotoper.
Her er neutron-indusert omvandling av silisium til
fosfor («neutrondoping») i super-rene silisiumkrystaller
for fremstilling av halvledermateriale et særlig aktuelt
område. En betydelig del av inntektene fra bestrålingstjenestene kommer fra denne virksomheten.
Bestrålingsvirksomheten omfatter også driften av
gammabestrålingsanlegget. Her utføres bl.a. sterilisering av medisinsk utstyr og medisinske produkter,
strålingsdesinfeksjon av næringsmiddelemballasje,
bestrelinger for å forbedre materialegenskapene av
visse plasttyper, samt diverse forsøksbestrålinger. Det
er økende interesse for strålekonservering av matvarer
og næringsmidler. Det er utført en del forsøksbestrålinger på dette området i 1981.
Grunnforskningen i fysikk er i hovedsak basert på
bruk av neutronstråler fra forsøksreaktoren JEEP-II.
Arbeidet har fortsatt hatt hovedvekt på studier av
kjemiske og magnetiske strukturer, faseoverganger
og hydrodynamiske ustabiliteter. Arbeidet har også
vært rettet inn mot forskning på materialer, teknikker
og fenomener som er viktige i energisammenheng.
På materialsiden gjelder det i første rekke metallhydrider, metalliske glass og amorfe halvledere.
Teknikkene gjelder smelting og størkning til amorf
fase og enkrystallinsk fase. Arbeidet på metallhydrid,
som sikter mot lagring av hydrogen for motordrift,
drives med støtte fra Nordisk Industrifond, i samarbeid med Forsogsanlæg Riso i Danmark og Norsk
Hydro.

Personell
Ved utgangen av 1981 (1980-tall i parentes) hadde
Instituttet S13 (S26) ansatte, fordelt med 319 (330) ved
anleggene på Kjeller og 19 4 (196) ved Haldenprosjektet. Som følge av et antall deltidsstillinger, ble
samlede årsverk for alle ansatte 486 (494). Av de
ansatte har 128 (131) utdannelse fra universitet eller

1
teknisk høyskole. Av denne gruppen har 10,7 %
(8%) sluttet i løpet av året, mens 8,5% (12,8%) er
tilsatt. Av den samlede stab har 6,5 % (5,3 %) sluttet

og 4,0% (6,3 %) begynt ved Instituttet. Figur 2 viser
stab fordelt etter stilling. Figur 3 viser stab fordelt
på innsatsområder. Aldersfordelingen er vist i figur 4.

Flg. 2. Stab fordelt etter stilling
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Økonomi
Instituttet har i 1981 arbeidet innen en meget stram
økonomisk ramme. Dette henger særlig sammen med
reell nedgang i statstilskuddet til Instituttet i de senere
år. Statstilskuddet til driften utgjorde i 1981 kr. 51,25
mill. Tilskuddet for 1978 til driften var kr. 49,0 mill.,
en økning på 4,5 % på 3 år. I samme 3-års periode
er NTNF's indeks økt med ca. 25 %. Statstilskuddet
er således gått ned i realverdi med vel 20% på 3 år.
Nyorienteringen av Instituttets virksomhet har derfor
funnet sted innenfor rammen av stadig synkende realbevilgninger. Omstillingen har derfor vært ekstra
vanskelig siden denne har måttet kombineres med
krav om høye oppdragsinntekter også på de nye områdene. Instituttets egeninntjening ligger i dag på vel

60% og vesentlig høyere om de helt særegne infrastrukturkostnader (sikkerhetsvurderinger, strålevern,
fysisk sikring, safeguards, behandling og lagring av
radioaktivt avfall) holdes utenfor.
En inntjening på 60% faller imidlertid fordelaktig ut
sammenlignet med gjennomsnittet for NTNF's virksomhet og med Thulinutvalgets anbefaling.
Figur 5 viser Instituttets inntekter fordelt på statstilskudd og oppdragsinntekter. Figur 6 og 7 viser utgifter og inntekter fordelt på hovedinnsatsområder.
Inntektsutvikling på Kjeller, i Halden og for Instituttet
totalt i perioden 1979-1981 er vist i figurene 8, 9 og 10.
Instituttets oppdragsinntekter har i denne 3-års periode
økt med 31,2 mill. fra 46,4 mill. i 1978 til 77,6 mill.
i 1981.

Fig. 5. Inntekter fordelt på hovedkilder
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Fig. 6. Kostnader fordelt på sektorene
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Flg. 7. Oppdragsinntekter fordelt på sektorene
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Fig. 8. Inntektsutviklingen på gjeller, 1978—81
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Fig. 9. Inntektsutviklingen i Halden, 1978—81 (drift)
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Fig. 10. Inntektsutviklingen for DE totalt 197841 (drift)
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Sikkerhets- og vernearbeid

Instituttet har etablert interne driftsuavhengige sikkerEgne
inntekter hets- og kontrollinstanser. Sikkerhetsutvalget er et

rådgivende organ for Instituttets direktør i sikkerhetsmessige spørsmål og består av seniorpersonell fra
Instituttets fagområder. Den daglige driften ivaretas
95,4
49
av
et sikkerhetssekretariat.
54
108,0
Sikkerhetsutvalget får seg forelagt og behandler de
56
115,9
sikkerhetsmessige sider ved virksomheten ved Inst.
60
129,8
tuttets reaktoranlegg, og kontrollerer at de vilkår og
betingelser som myndighetene har stilt (Statens atomtilsyn, Statens institutt for strålehygiene, Arbeidstilsynet, o.l.) blir oppfylt. Det har i 1981 ikke forekommet driftsmessige hendelser av sikkerhetsmessig betydning for personalet eller anleggene.
Den rutinemessige kontrollen av personalet har vist at
stråledosene har ligget godt under grenseverdien for
yrkesmessig eksponering.
Utslipp av radioaktive stoffer fra Instituttets anlegg
er uten radiologisk betydning for omgivelsene, og
rapporter og måleresultater er forelagt myndighetene
(Statens institutt for strålehygiene, Statens forurensningstilsyn og Statens atomtilsyn).
I forbindelse med et internordisk radiologisk prosjekt
er det samlet inn brun-algeprøver for å kartlegge konsentrasjonsnivået av radioaktive stoffer langs norskekysten. I samarbeid med universitetene i Oslo og
Trondheim er det også satt i gang andre radioøkologiske prosjekter.
Alle nukleære materialer i Norge er underlagt sikkerhetskontroll av Det internasjonale atomenergibyrå
(IAEA) i Wien. Dette er en forpliktelse som Norge har
påtatt seg gjennom sin tilslutning til Ikke-spredningsEgne inntekter traktaten. Siden praktisk talt alt nukleært materiale
i Norge befinner seg ved Instituttets anlegg, virker
Statstilskudd Instituttet som nasjonalt sikkerhetsorgan.
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Resultatregnskap 1981

1981
(kr.)
DRIFTSINNTEKTER
Prosjektinntekter
Eksterne prosjekter:
Tikk. utenl. deltakere
Oppdragsinntekter
Dampinntekter

25.834.670
46.914.596
993.706

19.883
39.161
1.672

Brutto eksterne prosjektinntekter
—Direkte prosjektkostnader (ekskl. lønn)

73.742.972
30.415.207

60.716
26.184

Netto eksterne prosjekter

43.327.765

34.532

NTNF-prosjekter
—Direkte prosjektkostnader (eWskl. lønn)

3.908.354
1.799.508

4.199
2.445

Netto NTNF-prosjekter

2.108.846

1.754

Netto prosjektinntekter

45.436.611

36.286

Andre inntekter
Driftstilskudd fra Staten
Andre driftsinntekter

51.250.000
929.450

51.000
730

Sum andre inntekter

52.179.450

51.730

NETTO DRIFTSINNTEKTER

97.616.061

88.016

DRIFTSKOSTNADER
Lønn og sosiale kostnader
Andre driftskostnader
Nytt brensel JEEP II

81.966.542
15.954.882
209.414

72.987
15.111
2.367

DRIFTSKOSTNADER

98.130.838

90.465

RESULTAT FØR AVSKRIVNINGER

514.777

— 2.449

1.685.000

1.661

— 2.199.777

— 4.110

nNANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Finanskostnader

154.490
34.(15

87
26

nNANSINNTEKTER/- KOSTNADER, netto

119.875

61

— 2.079.902

— 4.049

Avskrivninger
DRIFTSRESULTAT

ÅRETS RESULTAT (underskudd)
10

1980
(1000 kr.)

—

RESULTATREGNSKAP 1981 KJELLER
1981
(kr.)

1'98G
(1000 kr.)

35.811.241
17.136.191

30.549
17.976

18.675.050
3.658.354
1.772.286

12.573
4.199
2.445

Netto NTNF-prosjekter

1.886.068

1.754

Netto prosjektinntekter

20.561.118

14.327

39.450.000
929.450
40.379.450
60.940.568

39.200
730
39.930
54.257

49.493.259
10.220.785
209.414
59.923.458
1.017.110
1.685.000
— 667.890

44.026
10.115
2.367
56.508
— 2.251
1.661
— 3.912

102.638
29.361
73.277

40
26
14

— 594.613

— 3.898

DRIFTSINNTEKTER
Prosjektinntekter
Brutto eksterne prosjektinntekter
—Direkte prosjektkostnader (ekskl. lønn)
Netto eksterne prosjekter
NTNF-prosjekter
—Direkte prosjektkostnader (ekskl. lønn)

Andre inntekter
Driftstilskudd fra Staten
Andre driftsinntekter
Sum andre inntekter
NETTO DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER
Lønn og sosiale kostnader
Andre driftskostnader
Nytt brensel JEEP II
DRIFTSKOSTNADER
RESULTAT FØR AVSKRIVNINGER
Avskrivninger
DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Finanskostnader
F1NANSINNTEKTER/-KOSTNADER, netto
ÅRETS RESULTAT (underskudd)

Anteggsregnskap
INNTEKTER
Statstilskudd
Overført fra onvådereg.fond
Overført fra forrige år
SUM INNTEKTER OG OVERFØRT
KOSTNADER
Tilbygg regnemaskinbygg
Diverse småanlegg
Overføres neste år
SUM KOSTNADER OG OVERFØRING

1.750.000
—

989.678
670.040

1.750.000
— 23.344
1.726.656

1,659.718
66.938
1.726.656

400
22S

626

62S
— 22
603

626
-23
603
11

RESULTATREGNSKAP 1981 HALDEN
1981
(kr.)
DRIFTSINNTEKTER
Prosjektinntekter
Eksjerne prosjekter:
Tilsk. utenl. deltakere
Oppdragsinntekter
Dampinntekter
Brutto eksterne prosjektinntekter
—Direkte prosjektkostnader (ekskl. lønn)
Netto eksterne prosjekter

25.834.675
11.103.355
993.706

19.883
8.612
1.672

37.931.731
13.279.016

30.167
8.208

24.652.715

21.959

NTNF-prosjekter
—Direkte prosjektkostnader (ekskl. lønn)

250.000
27.222

Netto NTNF-prosjekter

222.778

—

Netto prosjektinntekter

24.875.493

21.959

Andre inntekter
Driftstilskudd fra Staten

11.800.000

11.800

NETTO DRIFTSINNTEKTER

36.675.493

33.759

DRIFTSKOSTNADER
Lønn og sosiale kostnader
Andre driftskostnader

32.473.283
5.734.097

28.961
4.996

DRIFTSKOSTNADER

38.207.380

33.957

—1.531.887

— 198

nNANSlNNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Finanskostnader

51.852
5.254

47

FINANSINNTEKTER/KOSTNADER, netto

46.598

47

DRIFTSRESULTAT

ARETS RESULTAT (underskudd)

12

1980
(1000 kr.)

-

1.485.289

-
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Balanse pr. 31.12.1981

1981
(kr.)
EIENDELER
Omløpsmidler
Kasse, bank og postgiro
Debitorer, kunder
Andre debitorer
Materiell på lager
Anleggsmidler
Aksjer i Atominstituttets Boliger A/S
Maskiner, instrumenter, inventar
Laboratorie- og kontorbygninger
Reaktoranlegg
Atominstituttets Boliger A/S
Tomter, sikkerhetssone
Uran og tungtvann

1980
(1000 kr.)

2.359.503
11.540.256
159.957
892.518 14.952.234

— 710
11.359
53
874

11.576

48.000
19.532.000
13.752.718
3.396.000
3.610.094
7.470.000
29.500.000 76.808.812

48
19.532
12.512
4.162
3.684
7.470
29.500

76.908

SUM EIENDELER

88.484

91.761.046

GJELD OG EGENKAPITAL
Kortsiktig gjeld
Skattetrekk, arbeidsgiveravgift,
pensjonsinnskudd
Kreditorer, leverandører
Andre kreditorer

6.754.728
3.184.061
337.356 10.276.145

6.585
775
16

7.376

594.400

594

594

2.875.030
707.084
77.308.387 80.890.501

3.270

Langsiktig gjeld
Finansdepartementet

594.400

Egenkapital
Driftskapital
Disposisjonsfond
Bundet kapital
SUM GJELD OG EGENKAPITAL

91.761.046

Kjeller

77.244

80.514
88.484

31. desember 1981
16. mars 1982

Finn Lied
.' Formann

U

Ole H. Lie

Johan H. Aasgaard

fru*
Viking t»lver Eriksen
Administrerende direktør
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Ny energiteknologi energiøkonomisering

NY ENERGITEKNOLOGI
Vindenergi
Instituttet koordinerer vindenergiforskningen i Norge.
I samarbeidsprogrammet deltar Det norske meteorologiske institutt (MI), Norges Lærerhøyskole, Trondheim (NLHT), Norges Tekniske Høgskole (NTH) og
Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt (EFI).
Programmet omfatter kartlegging av vindenergiressurser basert på egne målinger og flerårige målinger
foretatt av MI. Instituttet utvikler en matematisk
modell som kan beregne vindhastighetsvektoren for et
lokalt område når måledata er gitt i noen få punkter.
Dette gjør det mulig ut i fra et relativt lite antall målinger å kunne bedømme forhold som vil være av
betydning f.eks. ved lokalisering av vindkraftanlegg.
Modellen vil også øke forståelsen av de fysikalske forhold som bestemmer karakteren av vindfeltet, dvs.
ha en generell teknisk/vitenskapelig interesse.
Resultater fra målinger på Frøya i 1981 er til analyse
ved NLHT. Resultatene vil bli sammenlignet med
målinger utført på Smøla og Hitra, samt Mi's målinger på Sula og Ørlandet. Dette vil gi en relativt god
kartlegging av vindenergiressursene langs hele Trøndelagskysten.
Vindenergiprogrammet omfatter også en teknisk/
økonomisk analyse av vindkraftverk i Norge, samt
vurdering av sikkerhets- og miljøproblemer og en
vurdering av mulighetene for å kunne utnytte vindkraft i det norske el-kraftsystemet.
Instituttet har i 1981 utarbeidet en rapport om «Vindenergi i Norge» som underlag for stortingsmeldingen
om alternative energikilder. Rapporten gir en oversikt
over hovedemnene innen vindenergiprogrammet.
Samspillet mellom vindkraft og vannkraft er analysert
av EFI.

Solenergi
I et prosjektsamarbeid mellom Instituttet, MI og
NLHT kartlegges solinnstrålingen i forskjellige områder av landet. Man tar sikte på å utplassere målestasjoner på enkelte flyplasser. Hver målestasjon eller
«solvogn» utgjør en komplett stasjon med instrumenter, datalogger og mikroprosessor. Høsten 1981 ble
den første av vognene plassert på Gardermoen. Målestasjonen skal registrere total stråling, direkte stråling,
reflektert stråling, spektralfordeling i tre spektralområder, samt en grov vinkelfordeling. Loggefrekvensen kan justeres etter behov, og dataoverføringen vil
foregå pr. telefon.
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flg. 11. Måling av solinnstråling er et ledd i det forskningsarbeid som foregår innenfor NTNFsystemet, for å finne frem til nye energiteknologier. For dette formål har Institutt for
energiteknikk (IFE) utviklet en «solvogn»,
dvs. en komplett, mobil målestasjon med
instrumenter, datalogger og mikroprosessor.
Stasjonen måler både total, direkte og reflektert stråling, spektralfordeling i tre spektralområder, samt en grov vinkelfordeling. Dataoverføringen foregår pr. telefon. Den første
vognen ble plassert på Gardermoen flyplass
høsten 1981.
For å kunne vurdere potensialet for solenergi til boligoppvarming, har Instituttet deltatt i flere prosjekter
der energiomsetningen i forskjellige solvarmesystemer
i forskjellige typer bygninger har vært målt.
Instituttet utvikler en ny metode for ultrahurtig produksjon av amorfe halvledere, beregnet for solceller.
Apparaturen ble ferdigstilt og uttestet i løpet av 1981.
Resultatene viser at metoden sannsynligvis kan gi den
ønskede materialstruktur. Det er innlevert patentsøknad på metoden. Prosjektet er i 1981 blitt støttet
av Elkem.

Systemanalyser
Instituttet har i 1981 avsluttet prosjektet «Energimodell for Norge» (ENOR). Utviklingen av ENOR
har pågått i fire år, og har vært et samarbeidsprosjekt

»M*«M«aMt

mellom IFE, Christian Michelsens Institutt (CMI) og
Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt (EFI).
I 1981 er det foretatt en del programtekniske rettelser
og forbedringer. Det er utarbeidet en detaljert dokumentasjon samt en sluttrapport om modellen.
Instituttet deltar fortsatt i IEA's prosjekt for energisystemanalyse. Prosjektet er nå inne i sin tredje fase
der hovedvekten er lagt på innsamling av nye, oppdaterte data om ulike energiteknologier. Dette er data
både fra produksjons- og forbrukssiden. Prosjektet
startet i 1976 og Instituttet deltok frem til 1980 i fase
I og II i den gruppen som arbeidet ved Brookhaven
National Laboratory i USA. Fra 1981 har det vesentligste av arbeidet foregått ved Kernforschungsanlage
Julich i Vest-Tyskland.
I 1981 har Instituttet sammen med energiforskningsinstituttene i de andre nordiske land utarbeidet forslag til en Nordisk energisystemanalyse. Et av siktepunktene vil være å identifisere eventuelle fordeler
ved økning av energisamarbeidet innen Norden.
I et samarbeid med Statistisk Sentralbyrå tar man
sikte på forbedring og videreutvikling av formålsregnskapet for energi. ENOR brukes her til å lage prognoser over energiforbruket på ulike områder. Arbeidet
er støttet av Miljøverndepartementet og Olje- og
energidepartementet.

Slike analyser kan således gjennomføres for andre
aktuelle områder.
Instituttet har utført et større utviklingsoppdrag for
A/S Jøtul på forbrenningstekniske undersøkelser av
en ny type ildsted for privatboliger. Jøtul tar sikte på
markedsføring av denne nye ovnstypen som har
en meget høy virkningsgrad og gir minimal forurensning i form av røk og sot.
Magnor Glassverk har engasjert Instituttet til måling
av energiforbruk i glassovner. Dette arbeidet vil sannsynligvis føre frem til utvikling av en ny rype energiøkonomisk glassovn, eventuelt som et nordisk prosjekt.
Utvikling av en beregningsmodell for hvirvelsjiktforbrenning foregår som et begrenset samarbeid mellom
Instituttet og SINTEF/NTH. I den forbindelse er det
bl.a. skaffet til veie og tilpasset til Instituttets dataanlegg en omfattende amerikansk beregningsmodell.
Visse energiøkonomiserende tiltak er satt i gang internt
på Instituttet, f.eks. tidsstyring av ventilasjonsanlegg.
På årsbasis er det beregnet at tiltakene vil redusere
fyringsutgiftene med rundt kr. 180.000,—. Det er også
utredet et større prosjekt der spillvarme fra reaktoren
JEEP II er tenkt brukt til oppvarming av både IFE
og naboinstituttet FFI. Prosjektet vil kunne gi betydelige innsparinger, men pga. manglende investeringsmidler, ca. 4 mill. kroner, er prosjektet foreløpig
lagt til side.

ENERGIØKONOMISERING
Instituttets virksomhet innen dette området faller i tre
hovedkategorier: Kartlegging og bruk av industriell
spillvarme, regional energiplanlegging og teknologisk
produktutvikling.
11981 ble det avsluttet et NTNF-prosjekt som omfattet en landsomfattende kartlegging av spillvarmemengder i norsk industri, samt en vurdering av tekniske og økonomiske muligheter for utnyttelse av slike
varmemengder.
Instituttet har i samarbeid med Nor \ Dampkjelforening analysert de tekniske og øk< x>miske forhold
i forbindelse med et fjemvarmenett i Skien-Porsgrunn
området. Dette har vært et oppdrag for Skienfjordens
Kommunale Kraftselskap. Varmen vil eventuelt bli
levert av følgende industribedrifter: Norsk Hydro —
Porsgrunn Fabrikker, Elkem — Porsgrunn Elektrometallurgiske og Union Bruk. I tillegg vurderes utnyttelse av varme fra scppel og kull. Foreløpige beregninger tyder på al fjernvarmen kan konkurrere med
langtidsgrensekostnad for el-kraft, I forbindelse med
prosjektet er det utviklet et generelt beregningssystem
for økonomisk analyse av alternative fjernvarmenett.

ENERGI/MILJØ
Sammen med Universitetet i Trondheim har Instituttet startet et NTNF-forprosjekt der hensikten er å
bestemme den integrerte eksponering av mennesker fra
forurensningskomponenter knyttet til energiproduksjonen. Prosjektet tar særlig sikte på studier av tungmetaller ved hjelp av «exposure commitment»-metoder
Instituttet deltar også i et delprosjekt av MIL-3 (MILprosjektene er nordiske prosjekter om miljøeffekter
fra energiproduksjon) som behandler forurensning —
metallopptak i landlevende organismer.
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Petroleumsteknologi

Brukeren kan også manipulere den opprinnelige reservoarstrukturen ved å dele opp soner i lag, eventuelt
også omgruppere soner til nye strukturer.

RESERVOARTEKNOLOGI
Reservoarsimulering
I et prosjektsamarbeid med Rogalandsforskning pågår
utviklingen av et større datasystem for reservoaranalyse pESIRE-prosiektet). Arbeidet omfatter utvikling
av flere ulike modeller for reservoarsimulering, samt
moduler for analyse av reservoarbeskrivende data, og
bearbeidelse og presentasjon av beregningsresultater.
Prosjektet utføres for Norsk Data A/S, og systemet
skal gjøres operativt på Norsk Data's maskiner. Prosjektet startet i 1980 og vil bli avsluttet i løpet av
1. halvår 1983.
På oppdrag fra Oljedirektoratet gjennomførte Instituttet i 1981 en større reservoarteknisk studie av
feltet 34/10-Delta. Arbeidet var en god test på kvaliteten av Instituttets simuleringsmodeller.

WATER SATURATION IV.)

GRID MIDPOINT

Flg. 12. Utsnitt av grafisk presentasjon av beregnet
vannmetning i et vertikalt tverrsnitt av oljereservoaret, etter noen års produksjon (P) og
injeksjon (I).
Første fase i utviklingen av datasystemet GRIDGEN,
et datateknisk system for behandling av geologiske og
petrofysiske reservoardata, ble avsluttet i 1981. Systemet er tatt i bruk av oppdragsgiveren Statoil. Datasystemet er interaktivt utformet med utnyttelse av
moderne grafisk utstyr og databehandlingsteknikk.
Systemet arbeider på et datagrunnlag som representerer topp- og bunnlag av de geologiske soner i et
reservoar, samt petrofysiske parametre for sonene.
Brukeren kan interaktivt spesifisere den geometriske
inndelingen av reservoaret. Systemet beregner middelverdier av petrofysiske parametre i de ulike blokkene.
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Reservoarundersøkelser
J et samarbeid med Statoil har Instituttet startet
utviklingen av et målesystem for bestemmelse av
naturlig radioaktivitet (uran, torium, kalium) i borkjerner. I forbindelse med tolkning og korreksjoner av
måledata er laboratoriemålinger av borkjemer et
nyttig supplement. Videre er det utarbeidet en metode
for måling av boreslam i formasjonsvæske, og de
sikkerhetsmessige forhold knyttet til bruken av tritiert
vann som tracer ved kartlegging av strømningsforholdene i reservoarene er vurdert.
Ved de fleste kjemiske og biologiske prosesser i naturen
skjer det en fraksjonering av stabile isotoper. Analyser
av isotopforhold er derfor et viktig redskap for å
kartlegge forholdene under dannelse av organisk og
uorganisk matriale. Områder hvor slike målinger er av
interesse er f.eks. korrelasjonsstudier, paleotemperaturbestemmelser, migrasjonsstudier, sedimentologi/
diagenese. Særlig interessante er isotopmålingene i
forbindelse med karakterisering av gassforekomster.
Denne metodikken vil også være av interesse innen
andre felter som malmgeologi, hydrologi og miljøundersøkelser.
Et spesiallaboratorium for massespektrometriske bestemmelser av isotopforhold for en del stabile lette
isotoper av geokjemisk betydning er under etablering
ved Instituttet. Laboratoriet blir det første i sitt slag
her i landet, og etableringen skjer i samarbeid med
oljeselskapene Amoco og Teaco og med støtte fra
NTNF.

STRØMNINGSTEKNIKK
Måleteknisk gasslaboratorium
Utviklingen av måleteknikk for store gass-strømmer
under høyt trykk er et område som er av stor økonomisk betydning for Norge. Utviklingsarbeidet
representerer også et interessant og utfordrende forskningsområde. Det er i første rekke et behov for forbedringer i underlaget for de internasjonale standarder
som dagens målemetoder er basert på, bl.a. de metoder som anvendes for gass-eksport fra Norge. På
bakgrunn av dette har Instituttet foreslått overfor
myndigheter og norsk oljeindustri at Norge bør en-

gasjere seg i et langsiktig forskningsprogram innenfor
området stor-skala gassmåling. På oppdrag fra Statoil har Instituttet i 1981 vært engasjert i forprosjektering av et avansert måieteknisk anlegg for kalibrering
og utvikling av store gassmålere. Et eventuelt anlegg
vil bii bygget i tilknytning til Uandføringsterminalen for
gass på Kårstø.
I 1981 har Instituttet også engasjert seg aktivt i det
måletekniske arbeidet som foregår i regi av den Internasjonale Standardiseringsorganisasjonen (ISO), og det
er etablert kontakt med ledende europeiske laboratorier på området.

To-fase strømning
Instituttet er sterkt engasjert i oppgaver knyttet til tofase strømning av hydrokarboner i rør. Dette dreier
seg om kompliserte strømningsforhold, som samtidig har stor teknisk og økonomisk betydning. Det er
behov for utvikling av fysikalske fler-fase strømningsmodeller som kan beregne strømningskarakteristikker
både i stigerør og i lange transportledninger over
variert havbunnstopografi. Transport av ubehandlede
olje/gassblandinger over lange avstander vil i vesentlig
grad kunne redusere kostnadene ved enkelte feltutbyggjnger.
På oppdrag fra Statoil har Instituttet i 1981 videreutviklet det dynamiske strømingsprogrammet OLGA
til å omfatte analyser av transiente forløp i to-fase/
væskeledninger. Beregningsprogrammet vil også kunne
overføre eksperimentelle data fra skalaforsøk til fullskala forhold.

KONTROLL- OG
OVERVÅKINGSSYSTEM
Gjennom flere år har Instituttet arbeidet med avanserte
overvåkingssystemer for oljetransport i offshore rørledninger. I løpet av 1981 er man kommet frem til en
løsning som anses for endelig, og denne er også tilpasset gassledninger. Det er etablert kontakt med Statoil med tanke på installering av dette systemet på gassledningen dl Kårstø.
I samarbeid med Norges Skipsforskningsinstitutt har
Instituttet gjennomført innledende studier når det
gjelder nye metoder for beregning av offer-anode
systemer til bruk ved katodisk beskyttelse av offshore stålkonstruksjoner. Det er utviklet en ny beregningsmetode som virker lovende både med hensyn
til effektivitet og fleksibilitet.

Instrumentutvikling
Instituttet har i flere år drevet en liten, men høyt
spesialisert utvikling av instrumenter basert på strålingstekniske målemetoder. I økende grad søker man å
rette denne virksomheten inn mot offshore oppgaver
finansiert av oljeselskapene. Et forprosjekt som ble
utført for Texaco gjaldt muligheten for å registrere
om betongkappen var intakt på off-shore gassledninger. Det ble konkludert med at metoden ville kreve
så sterke radioaktive kilder at dette ikke ville være
akseptabelt i en inspeksjonsenhet av denne typen.
I løpet av 1981 har Instituttet startet et nytt utviklingsoppdrag for Texaco som går ut på å utvikle et
instrument basert på transmisjon av gammastråling
for måling av «slugging» i olje/gassledninger.

OLJEKORROSJON
Instituttets innsats er her rettet mot korrosjon på
«oljesiden» av produksjonsutstyret, før formasjonsvannet er fjernet. I laboratoriene på Kjeller undersøkes følgende problemer:
— Co2-indusert, («søt»), korrosjon
— H2S-indusert, («sur»), korrosjon
— Inhibitorers oppførsel i råolje og vann.
Siden hydrokarboner normalt ikke er korrosive overfor stål, skyldes korrosjonsproblemene at olje og gass
inneholder vann og forurensninger, dvs. at vannfasen
blir aggresiv overfor stål. De olje- og gassbrønnene
som i dag er i drift i Nordsjøen, gir produkter med
lavt sulfidinnhold. Det er således Corindusert, eller
«søt» korrosjon, som er årsak til de største innvendige
korrosjonsproblemene i produksjonslønnene. «Søt»
korrosjon kan bli plagsom når partialtrykket av CO,
overskrider ca. 1 atm., og når rørveggen er fuktet av
en vannfilm. Angrepet er en form for turbulenskorrosjon, dvs. at både strømningshastighet og selve strømningsbildet (hvirveldannelser etc.) bestemmer både
angrepstype og med hvilken hastighet angrepet utvikles.
Det er utført få systematiske undersøkelser i laboratorieskala fordi høytrykks-prøvekretser for høye
strømningshastigheter er kostbare innretninger. Instituttet har to egnede høytrykkskretser fra sitt tidligere
arbeid med korrosjon av reaktormaterialer. Den
største av disse kretsene er bygget for et trykk på 220
bar ved 320°C og strømningshastigheter på opptil
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a) Strømningshastighet 15 m/s

Fig. 13. CO24ndusert korrosjon i et stigerør (riser)
fra Nordsjøen.

b) Strømningshastighet 8 m/s

20 m/sek. Det er denne prøvekretsen som i dag brukes
til en systematisk studie av «søt» korrosjon der de
viktigste parametrene er:

Elg. 14. a) og b). COj-indusert korrosjon på stålrør.
40 dagers eksponering ved 100°C i vann med
1,5 bar CO2 partialtrykk. Ved strøæmningshastigheter under 8 m/s ble stålet dekket av
en beskyttende film. Ved mer enn 15 m/s
fikk man et hurtig lokalangrep. Forsøkene
utføres i høytrykks prøvekretser hvor man
søker å etterlikne de forholdene produksjonsrør i olje og gassbrenner er utsatt for.

— CO2 partialtrykk
— systemets totaltrykk
— gassvolum som sirkulerer i kretsen
— strømningshastighet.
Siden vannfasen er korrosiv utføres forsøkene uten
olje i systemet, dvs. bare med vann og CO2. Forsøkene
foregår ved en temperatur på 100°C og strømningshastigheter mellom 4 og 20 m/sek. Undersøkelsen omfatter forskjellige typer materialkvaliteter, men i
hovedsak de typer mangan-karbonstål som brukes i
produksjonsrørene. Visse spesialkvaliteter som bl.a.
anvendes i ventiler og instrumenter, er også med.
Forsøkene viser at det er strømningshastigheten som
er kritisk. Høye strømningshastigheter kan bl.a. føre
til store angrep under forhold hvor stålet ellers ville ha
vært nærmest immunt mot angrep. Forsøkene viser
også at ståltyper med nominelt samme sammensetning
kan oppføre seg temmelig forskjellig. Forsøkene foregår i samarbeid med Texaco North Sea, Norsk Hydro
og Statoil.
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Stål er også utsatt for sprekkdannelser pga. spenningskorrosjon i forbindelse med fuktig olje og gass som
inneholder hydrogensulfid (H2S). Dette har hittil ikke
representert problemer i produksjonslønnene i Nordsjøen, men nye felt inneholder hydrokarboner med
høyere sulfidinnhold, og sulfidinnholdet øker dessuten
i sin alminnelighet når brønnene har vært i produksjon
gjennom noen år. Undersøkelser av hydrgensulfidspenningskorrosjon av stål ble startet i 1981 i samarbeid med Avesta Jernverk. På lengre sikt er det et
ønske å utvikle prøvemetoder som kan avsløre de
reelle bruksegenskapene bedre enn de standardmetoder
som i dag brukes. På kort sikt er det et behov for å få
kartlagt motstanden mot spenningskorrosjon for nye
lovende stålkvaliteter.

1
Både CO2-indusert korrosjon og H2S spenningskorrosjon kan holdes i sjekk ved bruk av inhibitorer. Store
mengder inhibitorer brukes på ett av oljefeltene i
Nordsjøen, og nye felt vil enten kreve inhibitordosering eller anvendelse av spesiallegene stål. Det er viktig
at inhibitorene tåler de aktuelle strømningsforhold,
og målsettingen med Instituttete eksperimentalprogram, som skal utføres i Instituttete korrosjonsprøvekrets for 40 bars trykk, er derfor:
— Å undersøke om inhibitorene beholder sine korrosjonsbeskyttende egenskaper samt evnen til å fordele seg korrekt mellom ulike faser ved de trykk,
temperatur- og strømningsforhold som er aktuelle.
— Å studere slike forhold når produktstrømmen også
inneholder slitasjepartikler som f.eks. sand.

En interessant del av dette programme' er bruk av
tritium-merkede inhibitorer for å bestemme tykkelsen
av inhibitorfilmene. Forsøkene i 1981 har vært utført
ved atmosfærisk trykk etter oppdrag fra Statoil.
Et fellestrekk ved de prosjektene som er beskrevet
ovenfor, er at de forutsetter pålitelige metoder for
måling av korrosjonshastigheter. Instituttet har patentsøkt en ny metode for slike målinger. Metoden er
basert på det forhold at det for en rekke metaller er
en sammenheng mellom korrosjonshastighet og oksydfilmens elektriske tidskonstant. For inhibitorundersøkelsene er det av stor betydning å ha metoder som kan
følge veksten og nedbrytningen av filmen. Impedanseteknikk kombinert med polarisasjonsmålinger ser ut
til å kunne bli et interessant verktøy for laboratorieundersøkelser av inhibitorers funksjon. Det vurderes
også om impedansmålinger kan utvikles til bruk i
rutinekontroll av inhibitorfilmer og om doseringen
foregår i passende mengder.
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Industriell prosessteknologi

MATEMATISKE
PROSSESSMODELLER OG
PROSESSDYNAMIKK
Sentrale oppgaver i 1981 har bl.a. vært en rekke utvidelser og forbedringer i flere av de programmer
som inngår i Instituttets omfattende bibliotek av
simuleringsmodeller for industrielle prosesser.
I 1981 ble det startet opp et større prosjekt som omfatter utvikling av en modell for bred-båndstøping av
aluminium. Arbeidet vil bli fullført neste år, og prosjektet er et oppdrag som ÅSV, Norsk Hydro
(Karmøy), og Granges Aluminium i fellesskap får utført ved Instituttet.
På oppdrag fra Elkem er det utført en matematisk
forstudie vedrørende muligheten for å utvikle en tredimensjonal beregningsmodell for Søderberg-elektroder. Den modellen som er foreslått inneholder både
elektriske og magnetiske felt (vekselstrøm) og tilhorende temperaturfelt i elektroden. Modellen er ment
som et hjelpemiddel ved utforming av elektroder.
I tillegg er det utført en rekke smelteovnsberegninger
for Elkem ved hjelp av tidligere utviklede beregningsmodeller.
Instituttet har utviklet og levert en simulator for Alelektrolyseceller til Årdal og Sunndal Verk. Simulatoren, som bl.a. inneholder en komplett dynamisk
modell for en elekfroiysecelle og et grafisk display i
farger, brukes i opplæringen av driftspersonell.
Instituttet er kontinuerlig engasjert av Årdal og Sunndal Verk for diverse modelltekniske arbeider i forbindelse med utviklingsarbeid når det gjelder optimal
styring og kontroll av elektrolyseprosessen.
Etter oppdrag fra Statistisk Sentralbyrå og Miljøverndepartementet har Instituttet utviklet en dynamisk
modell som beskriver variasjoner i loddefiskebestanden
i Barentshavet, samt setter disse i relasjon til mulige
primære årsaker. Modellen viser god overensstemmelse
med forsøksmålinger og angir interessante årsakssammenhenger som havforskerne vil vurdere nærmere.

KJEMITEKNISK
PROSESSUTVIKLING
Hydrometallurgi
Arbeidene med utvikling av Anortal-prosessen for
fremstilling av aluminiumoksyd fra norsk anorthositt
er ført videre. På grunnlag av resultatene som er fremskaffet ved forsøksanlegget på Kjeller, har det vært ut20

ført inngående økonomiske beregninger av prossessen.
Resultatene har vist at en ikke kunne holde fast på
bruk av svovelsyre i prosessen som opprinnelig forutsatt. Beregninger av en ren saltsyreprosess har imidlertid gitt et vesentlig gunstigere resultat, og det arbeides
videre med dette prosessalternativ.
For aluminiumindustrien forøvrig har det vært arbeidet med en prosess for behandling av elektrofilterstøv, sekundæroksyd og brukte kullbunner. I tilknytning til dette prosessopplegget er det også planlagt å
ta ut høyrent galliumoksyd ved væske-ekstraksjon.
Denne teknikken har også vært benyttet til utvikling
av en prosess for gjenvinning av gull fra avfallsløsninger. Det arbeides videre med disse avfallsløsningene
for gjenvinning av basismetaller som kopper. Gjenvinning av platinametaller kan også bli aktuelt.

Gassteknologi
På bakgrunn av mangeårig erfaring med zeolitter og
andre sorbenser, er det satt i gang nye undersøkelser
av slike forbindelser for anvendelse i gassteknologi.
Bl.a. studeres høytrykksorpsjon av gass, og det er
utført innledende forsøk med zeolitter og anorthositt
residue. Arbeidet tar sikte på å studere anvendelser
av slike materialer for lagring og fysikalsk-kjemisk
behandling av naturgass-komponenter (separasjon,
rensing, konvertering). Med utgangspunkt i norsk
råstoff har det vært utført oppdrag med syntetisering
av zeolitter.

MATERIALTEKNOLOGI
Spenningskorrosjon i ammoniakktanker
Flytende ammoniakk kan gi spenningskorrosjon med
tilhørende sprekkdannelser i stål. Sammenhengen
sprekkdannelse, spenningsnivå, stålkvalitet og forurensninger i ammoniakken har vært lite undersøkt
fordi egnede laboratorie-prøvemetoder har manglet.
Den spesielle metoden for spenningskorrosjonsprøving
som er utviklet ved Instituttet har også vist seg å være
meget anvendbar for ammoniakkspenningskorrosjon.
Små mengder oksygen må være tilstede for at spenningskorrosjon i stål skal opptre. Slike forsøk krever
derfor en nitid kontroll av oksygenmengden i ammoniakken. Den løsning som Instituttet har satset på og
som er basert på kontroll av partialtrykket av oksygen
i dampfasen, har vist seg å være svært godt egnet,
og eliminerer dessuten behovet for kompliserte ammoniakkanalyser.

I et samarbeid med Moss Rosenberg Verft, Norsk
Hydro og Det norske Veritas (prosjektansvarlig)
undersøker Instituttet problemene med spenningskorrosjon i tankmatriaier i forbindelse med transport
og lagring av ammoniakk. Spesielt er arbeidet rettet
mot transportbeholdere på skip av LNG- og LPGtyper.

Selektive flater/Solpanel
Det er nå etablert en relativt god forståelse av både
struktur- og dannelsesmekanismer for slike spesielle
korrosjonsfilmer som opptrer som sorte for de bølge-

lengder sollyset har, men reflekterende for de bølgelengder der varmetapet finner sted. Filmer med slike
bølgeselektive egenskaper gir muligheter for å samle
solvarme på en relativt høy temperatur. Filmens
optiske egenskaper skyldes at oksydlaget inneholder
små metallpartikler. Det er påvist at disse metallpartiklene, som i utstrekning måler 50 til 100 Ångstrøm,
ikke er felt ut ved noen form for kjemisk prosess,
men er små ukorroderte rester av det opprinnelige
metallet. Det synes her å foreligge en form for korrosjonsangrep som er svært ujevnt på en submikroskopisk skala, dvs. slik at små aluminiumsstykker blir
undergravet.

21

"I

Reaktorteknologi med tilknyttet
prosesskontroll

HALDENPROSJEKTET
Virksomheten i Halden representerer en selvstendig
nasjonal kompetanse når det gjelder teknologiske,
miljømessige og utdanningsmessige forhold knyttet
til driften av reaktoranlegg.
Virksomheten i Halden utgjør også basis for Instituttets utviklingsarbeid for norsk industri innen prosessdatamaskinområdet. Det internasjonale prosjektarbeidet er konsentrert om oppgaver som har direkte
anvendbarhet og nytteverdi for ikke-nukleær industrivirksomhet. Det er en hovedmålsetting at resultatene
fra utviklingsarbeidet innen datamaskinbaserte kontroll og overvåkingssystemer skal kunne anvendes
innen off-shore virksomheten.
Det er inngått en ny treårsavtale for perioden 1982-84
mellom Instituttet og tretten organisasjoner fra i alt
elleve land. Programmet omfatter reaktorbrenselsundersøkelser og utvikling av datamaskinbaserte kontroll- og overvåkingssystemer.

Reaktorteknologi
Virksomheten har vært konsentrert om studier av
reaktorbrenselets oppførsel under normal drift og
under visse typer uhell. Gjennom forskningsprogrammet i Halden får Instituttet et løpende innblikk i de
vesntligste nyutviklinger som skjer på området lettvannsreaktorteknologi. Driften av Haldenreaktoren gir
i tillegg løpende erfaringer i organisering og drift av
reaktoranlegg som f.eks. beredskapsplanlegging,
strålevern, avfallshåndtering og sikkerhetsanalyser.
Selve reaktoranlegget har vært i drift ca. 50% av året,
og det har vært levert 56.000 tonn damp til Saugbrugsforeningens fabrikkanlegg. Brenselsundersøkelsene krever omfattende forberedelser og installasjonsarbeider. Det viktigste har her vært installasjon av
egne trykk-kretser for utprøving av brenselet under
reelle kraftreaktorbetingelser.

niske påkjenninger i kombinasjon med angrep av
fisjonsprodukter på brenselskapslingen kan føre til
kapslingsfeil (spenningskorrosjon), spesielt ved hurtige
effektøkninger. Det må derfor skaffes til veie data
fra ulike driftssituasjoner der samspillet mellom kapsling og brensel, og derved spenningsbildet i kapslingen,
kan kartlegges. I tillegg undersøkes brenselspåkjenningene ved såkalt lastfølgedrift, dvs. at effektproduksjonen reguleres i takt med behovsvariasjonene.
Et viktig felt er utviklingen av matematiske brenselsmodeller der formålet er å beskrive brenselets yteevne
under ulike typer driftsforhold. Hensikten er ikke å
utvikle store og fullstendige brenselsmodeller som vil
være gyldig under alle typer driftsforhold, men først
og fremst å skaffe til veie kvalifiserte data som kan
brukes innenfor den utvikling som i dag foregår
internasjonalt når det gjelder utviklingen av såkalte
«totalmodeller». Forskjellige typer del-modeller er
utprøvet mot eksperimentelle data. En viktig del av
arbeidet omfatter også utviklingen av prediktive modeller for brenselfeil, dvs. beregningsmodeller som
kan forutsi hvilke driftsparametre som med størst
sannsynlighet kan gi opphav til brenselsfeil.

Etterundersøkelser av bestrålt brensel
I Metallurgisk laboratorium II på Kjeller er det i
løpet av 1981 gjennomført en rekke undersøkelser
av bestrålt prøvebrensel fra Halden-reaktoren. Meto-
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Brenselsteknologi
Gjennom en serie eksperimenter vil man søke å kartlegge virkningene av tap av kjølevann på brenselets
funksjonsdyktighet. Bl.a. sammenlignes aktuelle
brenselsstaver og elektrisk oppvarmede staver. Foreløpige resultater indikerer at de elektrisk oppvarmede
stavene gir et konservativt beregningsgrunnlag.
Kartlegging av brenselets oppførsel under normaldrift
omfatter studier av en rekke fundamentale påkjenninger og mekanismer som varmeoverføring, mekaniske påkjenninger, fisjonsproduktoppførsel og bruddmekanismer. Dette er avgjørende forhold siden meka22
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Fig. 15. Rekalibrering av bestrålte termoctementer fra
bfensdsdementene IFA-505 og IFA-410.

dene som er brukt omfatter bl.a. visuell inspeksjon,
nøytronradiografi, gamma-undersøkelser og dimensjonsmålinger. Ett av oppdragene gjaldt undersøkelse
av brensel med høy utbrenning, og man var her
spesielt interessert i å vite hvor stor andel av de gassformige fisjonsproduktene som ble frigjort og hvor
stor andel som ble holdt tilbake i brenselet. Til dette
ble det utarbeidet en spesiell metodikk for bestemmelse
av gass-andelen i brenselet.
Et annet oppdrag av spesiell interesse var re-kalibrering av bestrålte termoelementer. Nøytron-bestrålingen
forandrer termoelementenes egenskaper, og det er
viktig at de temperaturmålingene som foretas i reaktoren kan korrigeres, siden brenselstemperaturen er
et direkte mål for den termiske energi som er lagret
i brenselet.

Et hovedmål med arbeidet er å utvikle databaserte
overvåkingssystemer for hele anlegget der alle tilgjengelige anleggsdata behandles slik at bare relevant informasjon presenteres for operatøren. Systemet skal
hjelpe operatøren i feilbestemmelsen når det oppstår
feil i anlegget. Systemet skal også kunne identifisere
slike feil som kan oppstå. Dette bygger på såkalt tidlig
Hlsøkingsteknikk. E datamaskinbasert system for
alarmanalyse skal hjelpe operatøren ikke bare til å
observere de forskjellige varsels- og feilsignalene, men
også hjelpe til å velge riktig framgangsmåte ved oppretting av feil. Et prototypsystem som omfatter bruk
av kjerneberegningsmodeller, kontrollmetoder og
operatør/prosess kommunikasjonsutstyr er utvikiet
i løpet av 1981.

Operatøradferd/Utforming av kontrollrom
Prosessovervåking og -kontroll
Det arbeidet som foregår ved Haldenprosjektet på
området mann-maskin kommunikasjon skal via datamaskinteknologi og grunnleggende viten om de menneskelige faktorers betydning, (ikke minst begrensninger) øke operatørens effektivitet i komplekse kontroll/
driftssituasjoner. Selv om arbeidet i utgangspunktet
er siktet inn mot nukleære prosesser, er det såvidt
mange felles komponenter i slike kontroll/driftssituasjoner at resultatene også kommer til full anvendelse utenom det nukleære området. Arbeidet er konsentrert om: Prosessovervåking og -kontroll; Studier
av operatøradferd og utforming av kontrollrom,
Systemintegrasjon og utprøving.
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Fig. 16. EksperimenUrianlegg/Haklenprosjektet.

Operatørens rolle og oppførsel står i sentrum for en
detaljert studie der man tar sikte på å belyse de krav
som bør stilles til operatørens utdannelse og opplæring, skiftorganisasjonen, fordeling av arbeidet mellom
mann og maskin og grader av automatisering. Det
tas også sikte på belyse hvilke krav som bør oppfylles
når det gjelder konstruksjon av kontrollutstyr sett fra
operatørens side. Prosjektinnsatsen er koordinert med
et tilsvarende nordisk program finansiert av Nordisk
Råd.
En kontrolloperatør skal på basis av en stor informasjonsmengde bl.a. instrumentavlesninger, utføre korrekte styringsinngrep i overensstemmelse med ulike
driftsprosedyrer. Ved bruk av avansert presentasjonsteknikk med bl.a. farge TV-skjermer, kan informasjonsmengden bli redusert til det mest vesentlige og i
tillegg bli presentert på en oversiktlig måte. Det er
også satt i gang utvikling av et databasert prosedyresystem for å lette operatørens arbeid mht. valg av rett
prosedyre og korrekt bruk av prosedyren.
Innføring av datmaskinbaserte kontroll- og overvåkingssystemer forutsetter at hardware- og software
strukturer for operatør/prosess-kommunikasjon utvikles og testes innenfor rammen a/ et totalt kontrollromsmiljø. For å oppnå dette og i tillegg dekke behovet for opplæring og kartlegging av operatørens
adferd er det nødvendig å kunne disponere et simulator-basert kontrollrom. Det er nå utviklet et slikt anlegg basert på en forholdsvis enkel simulator av et
trykkvanm-reaktoranlegg.
Det intenasjonale forskningsprogrammet i Halden
har sørget for betydelig tilførsel ?•• teknologi fra deltakerlandene når det gjelder datamaskinbaserte kontroll- og overvåkingssystemer. Nesten samtlige resul23

tater fra dette arbeidet er direkte anvendbare for de
fleste prosessindustriene formål. I de senere år har
hovedinnsatsen vært rettet mot den utviklingslinje som
Norsk Data og KV-konseraet har markedsført.
Med utgangspunkt i den tekniske kunnskapsbasis som
i samarbeid med norsk regnemaskinindustri er etablert
innen Haldenprosjektet har Instituttet også hatt et bredt
samarbeid med norsk næringsliv når det gjelder utvikling av overvåkings- og kontrollsystemer for ulike
formål. Blant de mest omfattende oppgavene kan
nevnes assistanse til KV med utvikling av overvåkingssystemer for oljeplattformer, regnemaskinbaserte
kontrollrom for treforedlingsindustrien, assistanse til
skipsindustrien og Televerket når det gjelder utvikling
av kommunikasjons- og skjermbildesystemer for skip
og satelittstasjoner, og assistanse med utviklingen av
regnemaskinbaserte overvåkingssystemer for flere av
Statskraftverkenes og Samkjøringens driftssentraler.

KJERNEKRAFTANALYSER
Instituttet har i 1981 avsluttet arbeidet med beregningssystemet Fuel Management System (FMS), som brukes
til optimalisering av brenselsutnyttelse i lettvannsreaktorer. Systemet markedsføres av Scandpower A/S
og er under godkjennelse av reguleringsmyndighetene
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i USA (U.S. Nuclear Regulatory Commission) for
bruk ved lisensieringer i USA.
Arbeidet med reaktorsikkerhet på Kjeller er konsentrert om en del nordiske samarbeidsprosjekter finansiert av Nordisk Ministerråd. Prosjektene omfatter
varmetekniske analyser ved små brudd, risikoanalyser
og mottiltak ved store kjernekraftulykker.

RADIOAKTIVT AVFALL
FOU-arbeidet har vært konsentrert om en sluttrapport
for NKA/AO-prosjektet, et nordisk samarbeidsprosjekt viet sikkerhetsforskning på energiproduksjonsområdet. Rapporten, «Nordic Study on Reactor
Waste», består av en hoveddel og 3 tekniske deler med
undertitlene «Reference System», «Safety Analysis»
og «Product Characteristics».
Det foretas løpende innsamling og behandling av
radioaktivt avfall fra egen virksomhet og fra andre
innenlandske brukere. Instituttets bitumeniseringsopplegg har vært utnyttet for prøveinnstøpninger, og da
som oppdrag for svensk og finsk reaktorindustri.
Det er satt i gang innledende studier med henblikk på
opprydding i Uranrenseanlegget. Arbeidet har hittil
vært konsentrert om preparering av aktive løsninger
for sikker permanent lagring.

JEEP -II- tilknyttet virksomhet

ISpTOPFORSYNING
Arbeidet ved Isotoplaboratoriene omfatter fremstilling,
import og distribusjon av radioaktive stoffer, reaktorbestrålinger og gammabestrålinger, samt utvikling av
nye produkter basert på radioisotoper og strålingsteknikk. Årsomsetningen av produkter og tjenester lå
i 1981 på vel 13 millioner kroner, mot vel 11 millioner
kroner i foregående år.
De fleste av leveransene av radioative preparater går til
nukleærmedisinske avdelinger på sykehus og til medisinsk-biologiske forskningslaboratorier i Norge.
Radioaktive legemidler og preparasjonssett for fremstilling av radiofarmaka er den største produktgruppen. Radiofarmaka benytte hovedsakelig diagnostisk
og hovedvekten ligger på organfunksjonsstudier og
organvisualisering. Salget av radiofarmaka til svenske
sykehus har vist vesentlig økning i løpet av året.
Utvikling av nye radi6farmaka foregår i nær kontakt
med sykehusene. I løpet av året er arbeidet med det
nye legemiddelet til binyrebarkundersøkelser, 6-jodmetylnor-kolesterol-ml, blitt fullført. Produktet er et
vesentlig fremskritt i forhold til 19-jodkolesterol-mI,
som tidligere ble benyttet. Produktet selges nå i alle
de skandinaviske land.
Det er økende interesse for bruk av syklotronfremstilte
isotoper. Spesielt er tallium-201 til hjertestudier gjenstand for stor oppmerksomhet. Det er innledet et
samarbeid med Universitetet i Oslo med tanke på
fremstilling av kortlivede isotoper, dvs. isotoper som
ikke kan fremstilles ved reaktorbestrålinger. Det er
utviklet en metodikk for fremstilling av gallium-67,
og prosjektet er ført frem til et tilfredsstillende produkt i full produksjonsskala. Rutineproduksjon er
imidlertid utsatt pga. endringer i etterspørselen.
Arbeidet er nå konsentrert om utvikling av en Kr/Rbgenerator, som skiu brukes ved lungeundersøkelser.

og diverse forsøksbestrålinger. En ny kommersiell anvendelse av gammabestråling kan bli aktuell i nær
fremtid, nemlig konservering av matvarer og næringsmidler. Forskningen på dette feltet er nå kommet så
langt at sentrale FN-organisasjoner anbefaler gammabestråling opptil en viss gjennomsnittsdose for slike
formål. En del forsøksbestrålinger for forskjellige
interessenter har vært utført i 1981. Den første produktgruppen som ventelig blir aktuell for kommersiell strålingsbehandling, er krydder.
Produksjonsbestrålingenc har omfattet treplast for
skiproduksjon og krympemuffer for skjøting av rør og
kabler samt forbedring av militærteknisk øvelsesmateriell. Instituttet har også vært engasjert i utviklingen av strålingskjemisk produksjon av krympeplastkomponenter for kabler og rør, og utvikling av prototyper for olje- og gassledninger med korrosjonsbeskyttelse og vektbelegg basert på plast- og komposittmaterialer.

BESTRALINGSTJENESTER
Dette omfatter bl.a. aktiveringsbestrålinger for produksjon av radiofarmaka, radiokjemikalier og strålingskilder samt bestråling for analytisk formål og
fremstilling av sporstoffer. På grunn av økonomiske
vanskeligheter på produsentsiden har det vært et avbrudd i dopingsbestrålinger av silisium. En del av
inntektstapet er imidlertid dekket ved langtidsavtaler.
Gammabestrålingstjenestene har omfattet sterilisering
av medisinsk utstyr og medisinske produkter, strålingsdesinfeksjon av næringsmiddelemballasje, bestrålinger for forbedring av plasts materialegenskaper

Flg. 17. Forskningsreaktoren JEEP II, 2 Mwt.

GRUNNFORSKNING I FYSIKK
Neutronstrålene fra JEEP-II reaktoren benyttes i
eksperimentelle undersøkelser der denne metoden byr
på fordeler, eller gir viktige opplysninger utover det
som oppnås ved andre metoder. 1 samarbeid med
forskere fra norske og utenlandske universiteter er
det blitt løst en rekke problemer knyttet til krystallstrukturer. Bl.a. er neutrondiffraksjonsmetodens evne
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til å bestemme beliggenheten av lette atomer som
hydrogen i faste stoffers krystallstruktur, blitt brukt
til undersøkelser av opptak av hydrogen i metallhydrider, samt til undersøkelser av hvilken rolle hydrogen
spiller for bindingsforholdene i gips. Særlig med tanke
på å fastlegge betingelsene for dannelse av magnetiske
spiralstrukturer, har man studert magnetiske strukturer i forbindelse med overgangsmetallene.

Det er innledet et samarbeid med danske laboratorier,
og for et samarbeid med Yale University er det tildelt
et NATO forskningsstipend.

Fig. 18. Transportabelt hydridproduksjonsutstyr.
Utstyret er stilt opp ved pulverelifraktometeret ved JEEP II med magnesiumprøven i en
trykkbeholder plassert på aksen til difraktometeret. Neutronspredning fra prøven gir
detaljinformasjoner om hvordan de forskjellige hydridfasene dannes og nedbrytes under
henholdsvis absorpsjon og desorpsjon av
hydrogen.
I løpet av året er det kjøpt inn to utstyrsenheter tor
trekking av énkrystaller. Den ene, en Czochralskitrekker er utprøvd ved groing av Si-krystaller. Det er
fremstilt testkrystaller av god kvalitet, og det synes å
være mulig å gro krystaller med opptil 3 " diameter.

Fig. 19. KrystaUtrekking/Czochralski-prosess.
Bildet viser trekking av en 4 cm diameter
silisium-stav.

DRIFT AV JEEP-II
Forsøksreaktoren JEEP II har vært i kontinuerlig
drift etter oppsatte programmer, ved en termisk effekt
på 2 MW, Den har vært i bruk for en rekke formål,
som aktivering av stoffer til isotopproduksjon, nøytrondoping av halvledermaterialer, undersøkelser i
faste stoffers fysikk, aktiveringsanalyse og neutronradiografiske undersøkelser av utstyr. Det har vært få
avbrudd i driften, og vedlikeholdsbehovet har vært
beskjedent.
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1 F Datatjenester/undervisning
RBK OG LOKALT REGNEANLEGG

UNDERVISNING

Hovedtyngden av Instituttets databehandling foregår
ved Control Data CYBER-74-anlegget, Regneanlegget
Blindern-Kjeller (RBK). Det eksisterende fem-parts
samarbeidet om RBK avsluttes ved utgangen av 1982.
FFI, IFE og Universitetet i Oslo har inngått avtale
om et etterfølgende treparts samarbeid.
Høsten 1981 ble det installert nytt datautstyr ved RBK
til en verdi av 9 mill. kr. Dette utstyret omfatter først
og fremst en ny sentralenhet, Control Data CYBER
170/835, til erstatning for den gamle CYBER-74
sentralenheten. Det ble dessuten installert to nye platestasjoner med en samlet kapasitet på ca. 2,6 Gbyte.
Utskiftningen av sentralenhet medførte også overgang
til et nytt operasjonssystem NOS (Network Operating
System).
1 løpet av året har Instituttet også foretatt utbygging
av det lokale datanlegget, installasjon av et NORD500 anlegg for olje-reservoar simulering, og et 100 terminalanlegg som skal brukes som terminalanlegg mot
RBK's CYBER 170/835.

Undervisningsvirksomheten ved Instituttet har i 1981
omfattet kurs i EDB-fag og isotopanvendelser samt et
forskerkurs i fysikk arrangert med støtte fra NATO.
I samarbeid med Opplæringsavdelingen i Forbrukerog Administrasjonsdepartementet har det vært arrangert kurs i EDB-fag. Denne delen av kursvirksomheten har for det meste omfattet programmeringsspråkene FORTRAN og COBOL, både grunnleggende
og videregående opplæring. Det har også vært holdt
kurs for en rekke industribedrifter i bruk av matematiske simuleringsmodeller som er utviklet ved Instituttet.
Det har også vært arrangert et kurs i målemetoder
for radioaktivitet med hovedvekten på medisinske
anvendelser. Instituttet arrangerte sammen med
Norsk Hydro's Institutt for Kreftforskning det 7. nordiske møte for strålingsforskning og strålingsteknologi
på Gol i mars. På møtet deltok 70 forskere fra de
nordiske land samt inviterte forelesere fra USA, UK,
Nederland og Israel.
I begynnelsen av april ble det med økonomisk støtte
fra NATO arrangert et «Advanced Study Institute
on Nonlinear Phenomena at Phase Transitions and
Instabilities» på Geilo med rundt 80 deltakere fra i alt
16 nasjoner.
Biblioteket er i tillegg til å være fagbibliotek for
Instituttet det eneste bibliotek i landet med en omfattende samling av atomenergilitteratur og det betjener derfor i betydelig utstrekning eksterne kunder.

Flg. 20. Lokalt data-anlegg.
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Sikkerhets- og vernearbeid

ARBEIDSMILJØUTVALGENE
De tidligere etablerte Arbeidsmiljøutvalgene for virksomheten på Kjeller og i Halden arbeider aktivt for
et forsvarlig arbeidsmiljø i henhold til arbeidsmiljølovens intensjoner. De valgte verneombudene fra de
forskjellige bygninger og arbeidsområder er representert i Arbeidsmiljøutvalgene ved et hovedverneombud.

SIKKERHETSUTVALGET
Sikkerhetsutvalget er et rådgivende organ for Instituttets direktør i sikkerhetsmessige spørsmål og består
av seniorpersoneU som dekker de fleste fagområder
innen Instituttets virksomhet. Den daglige drift ivaretas
av et sikkerhetssekretariat.
Sikerhetsutvalget får seg forelagt og behandler bl.a.
de sikkerhetsmessige sider ved den virksomhet som
foregår ved Instituttets reaktoranlegg, og kontrollerer
at de vilkår og betingelser som er stilt for denne virksomhet fra myndighetenes side (Statens Atomtilsyn,
Statens institutt for strålehygiene, Arbeidstilsynet o.l.)
blir oppfylt. Det har i løpet av 1981 ikke forekommet
driftsmessige hendelser av sikkerhetsmessig betydning
hverken for personalet eller anleggene.

STRÅLEVERN
Den rutinemessige kontrollen av personalet, som i sitt
arbeid kan utsettes for stråling, har vist at ingen har
fått doser utover grenseverdien for yrkesmessig
eksponering.
Utslipp av radioaktive stoffer fra Instituttets anlegg
har ligget langt under de fastsatte grenseverdiene og
er uten radiologisk betydning for omgivelsene.
Som i tidligere år er det sendt månedlige rapporter
samt en oppsummerende årsrapport over personalets
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stråledoser til Statens institutt for strålehygiene (SIS).
Det er videre sendt rapporter over måleresultatene av
analyser av radioaktivitetsinnhold i utvalgte prøver/
objekter fra Instituttets omgivelser til SIS, Statens
forurensningstilsyn og Statens Atomtilsyn.
Under et internordisk prosjektarbeid er det samlet inn
brunalgeprøver for å kartlegge nivået av radioaktive
stoffer langs norskekysten. Andre radioøkologiske
prosjekter er satt i gang i samarbeid med universitetene i Oslo og Trondheim.

GENERELLE VERNETJENESTER
Arbeidet med å bedre den fysiske beskyttelsen av
Instituttets område og bygninger, i overensstemmelse
med IAEA's anbefalinger, har vært ført videre i 1981.

SIKKERHETSKONTROLL AV
NUKLEÆRE MATERIALER
Alle nukleære materialer i Norge er underkastet sikkerhetskontroll av Det Internasjonale Atomenergibyrå
i Wien. Dette er en forpliktelse som Norge i likhet
med flertallet av verdens land har påtatt seg gjennom
sin tilslutning til Ikke-spredningstraktaten. Siden
praktisk talt alt nukleært materiale i Norge befinner
seg ved Instituttets anlegg, har Instituttet, ifølge en
avtale med Staten, tatt på seg å være nasjonalt sikkerhetskontrollorgan. Gjennom sitt regnskap- og
rapporteringssystem legger Instituttet forholdene til
rette for inspeksjoner fra Atomenergibyrået. Instituttet
bistår også myndighetene generelt i spørsmål i forbindelse med norsk deltagelse i Det Internasjonale
Atomenergibyrået og OECD's Nuclear Energy
Agency.

1

Prosjektreferanser

Nye energiteknologier

Petroleumsteknologi

• Koordinering av et nasjonalt program på vindkraftområdet med bl.a. vurdering av potensialet for vindkraft i det norske elproduksjonssystemet, teknisk og
økonomisk evaluering av vindkraftverk og spesifisering av et pilotprosjekt. Samarbeider med Meteorologisk Institutt, Norges Tekniske Høgskole og
Norges Lærerhøgskole. NTNF.
• Fellesprosjekt med Norges Lærerhøgskole og
Meteorologisk Institutt om innsamling av solinnstrålingsdata som grunnlag for vurdering av potensialet for solenergi til oppvarmingsformål, NTNF.
• Oppfølging av seks solvarmesystemer i hus med
sikte på en objektiv analyse av ytelse og økonomi i
praksis. NTNF.
• Innledende eksperimenter med en ny produksjonsmetode for silicium solceller. Elkem.
• Utvikling av energiprognosemodell ENOR i samarbeid med Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt cg Christian Michelsens Institutt.
• Utvikling av formålsregnskap for energibruk i norsk
industri i samarbeid med Statistisk Sentralbyrå.
• Teknisk/økonomisk analyse for Olje- og energidepartementet om bruk av solceller til elektrisitetsproduksjon i Norge.
• Hydrogenlagring i magnesium. Nordisk Industrifond støtter et forskningssamarbeid med Forsøgsanlæg Risø, Danmark og Norsk Hydro.

• DESIRE-prosjektet. Utvikling av et dedisert, interaktivt system for reservoaranalyse utføres i samarbeid av IFE og Rogalandsforskning på oppdrag
av Norsk Data. Instituttets arbeid har i 1981 i
hovedsak omfattet en vesentlig oppgradering og
videreutvikling av flere full-felts simulatorer.
• Studie av 34/10-Delta. En reservoarteknisk studie av
dette feltet er utført på oppdrag fra Oljedirektoratet.
Oppdraget var i stor grad basert på utnyttelse av
Instituttets simuleringsmodeller.
• Utvikling av GRIDGEN, et interaktivt, grafisk system
for bearbeidelse av geologiske og petrofysiske data.
Arbeidet er utført for Statoil, som har tatt systemet
i operativ bruk.
• Prosjektering av et eksperimentalanlegg for måling
av store gass-strømmer. Anlegget er tenkt bygd i
tilknytning til ilandførings-installasjonene på Kårstø.
Prosjekteringen utføres på oppdrag for Statoil.
• Utvikling av NORA-G, som er et dynamisk strømningsprogram for en metan gass/væske-blanding.
Programmet er spesielt egnet for å beregne utslippsrater og trykkforløp ved brudd i et prosess-system
av tanker og rør. Arbeidet skjer på oppdrag fra
Statoil/Scandpower.
• Utvikling av OLGA, som er et dynamisk strømningsprogram for olje og gass i horisontale, skråstilte og vertikale rør. Programmet er spesielt egnet
til å beregne langsomme transienter, som f.eks.
lengder på terrenginduserte slugger. Programmet
utvikles på oppdrag fra Statoil.

Energiøkonomisering
• Kartlegging av spillvarmemengder i norsk industri
og vurdering av muligheter for å utnytte denne teknisk og økonomisk. NTNF.
• Analyse av ulike muligheter for energiøkonomisering i norsk verkstedindustri. NTNF.
• Planlegge fjernvarmenett i Grenlandsområdet med
spillvarme fra industribedrifter i Porsgrunn og
Skien. Norsk Dampkjelforening og Skiensfjordens
Kommunale Kraftselskap.
• Utvikling av ny type høyeffektiv og forurensningsfri ovn for de private hjem. A/S Jøtul.
• Energisparing i glassovner. Magnor Glassverk.
• Innkjøring av Fluidized-Bed simuleringsmodell.
SINTEF/NTH.
• Planlegging av fjernevarmenett på eget område med
spillvarme fra reaktoren JEEP II. Diverse andre
enøk-tiltak internt.

Instrumentutvikling
• Instrument for å detektere om betongkappe er
intakt på offshore gassledninger. TEXACO.
• Instrument for å måle slugging i olje/gass ledninger.
TEXACO.
• Instrument for kontinuerlig overvåking av fuktigheten ved kammertørking av trevirke. Norsk Treteknisk Institutt.

Korrosjon
• Prosjektet «Kjeller Sweet Corrosion» med Norsk
Hydro, Statoil og Texaco North Sea som samarbeidspartnere er fokusert mot å bedre forståelsen
av CO2-korrosjon i produksjonsrørene i olje- og
gassbrønner. Forsøkene foregår i høytrykksprøvekretser.
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• Undersøkelser av inhibitorer for CO2-korrosjon
finansieres av Statoil og tar sikte på å kartlegge
effekten av strømning og høyt trykk på inhibitorenes korrosjonsbeskyttende og fildannede evne.
• Korrosjonsundersøkelsene av materialer for innkapsling av høyaktivt avfall fortsettes. Den patentsøkte medtode for måling av ekstremt langsomme
korrosjonsprosesser antyder at korrosjonshastigheten for titan etter 21/2 års eksponering bare er
ca. 10 atomlag pr. år.
• Forsøksprogrammet for ammoniakk spenningskorrosjon tar bl.a. sikte på å undersøke om visse
stålkvaliteter som er brukt i skipstanker egner seg
for transport av flytende ammoniakk. Programmet foregår i samarbeid med Det Norske Veritas,
Norsk Hydro og Moss-Rosenberg Verft.
• Undersøkelse av H2S spenningskorrosjon har til
hensikt å klarlegge brukbarheten av en del spesialstål i olje og gass med et høyt svovelinnhold.

Matematiske prosessmodeller
og prosessdynamikk
• Modell for brennovn. En tredimensjonal dynamisk
modell for simulering av de termiske forhold ved
baking av elektrodekull er tidligere utført for Årdal
og Sunndal Verk. I løpet av 1981 har denne modellen blitt modifisert og videreutviklet.
• Modell for de termisk-elektriske forhold i en elektrolysecelle. En tredimensjonal simuleringsmodell er
tidligere utviklet for Årdal og Sunndal Verk. I 1981
har dette programmet blitt vesentlig revidert og utvidet.
• Salg av modell for de termisk-elektriske forhold i en
elektrolysecelle. Et dynamisk, todimensjonalt program for simulering av elektrolysecellen er tidligere
utviklet i samarbeid med Årdal og Sunndal Verk.
Dette programmet er nå solgt til Elkem.
• Utvikling av en dynamisk modell for simulering av
de termiske forhold under bredbåndsstøping av
aluminium. Arbeidet utføres på oppdrag fra ÅSV,
Norsk Hydro (Karmøy) og Granges Aluminium.
• Utvikling av tre-dimensjonal beregningsmodell for
konstruksjon av Søderbergelektroder til smelteovner.
Elkem.
• Utvikling av opplærings-simulator for Al-elektrolyse.
ÅSV.
• Utvikling av tilstandsestimator og multivariabelt
styringssystem for Al-elektrolyse. ÅSV.
• Beregning av luftstrømningsfelt i veksthus. Norges
Landbrukshøyskole.
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• Modell for loddebestandens dynamiske variasjon.
Statistisk Sentralbyrå og Miljøverndepartementet.
• Metodestudie for beregning av katodisk korrosjonsbeskyttelse av offshore konstruksjoner. Norges
Skipsforskningsinstitutt.

Materialteknologi
• Selektiv overflate for solpanel av aluminium er et
NTNF-støttet prosjekt som tar sikte på å utvikle
en overflate som muliggjør oppsamling av solvarme
på en høyere temperatur enn for en sort flate.
Prosjektet støttes av ÅSV.

Haldenprosjektet
• Konstruksjon, bygging og bestråling av prøvebrensel.
Danske energistyrelsen/Risø forskningssenter:
10 prøveelementer for studier av danskprodusert
brensel.
NUKEM, KWU, KFA, Tyskland: 23 prøveelementer
for studier av forskjellige drifts- og konstruksjonsparametre.
JAERI, PNC, MAPI, Toshiba, Hitachi, NFI,
Mitsubuhi, Japan:
47 prøveelementer for studier av materialvalg, konstruksjon og driftsparametre.
CISE, CNEN, NUCLITAL, alle Italia: 35 prøveelementer for studier av thoriumbrensel og forskjellige drifts- og konstruksjonsparametre.
ECN, Nederland: 4 prøveelementer for studier av
nederlandskprodusert brensel.
Studsvik forskningssenter, ASEA Atom, Sverige:
6 prøveelementer for utprøving av konstruksjon og
studier av brenselsparametre.
UKAEA, England: 11 prøveelementer for utprøving
av brenselskonstruksjon og langtidsbruk.
GE, CE, EPRI, NRC, EGG, PNC, USA: 16 prøveelementer for studier av brenselsparametre og høyeffektbelastning.
• Simulering av effekttransienter i kokvannsreaktorer
og trykkvannsreaktorer. Arbeidet er utført for og
i samarbeid med CRIEPI, Japn.
• Verifisering av brenselsmodeller (GAPCONTHERMAL 2-3) mot Halden bestrålingsdata.
Utført i samarbeid med VTT, Finland.
• Evaluering av brenselskoden SIROD for feilprediktering av reaktorbrenseltyper under forskjellige
driftsforhold. Oppdragsgiver RWE og KKP,
Tyskland.
• Utvikling av kjerneinstrumenter for Dodevaardreaktoren. Oppdragsgiver KEM, Nederland.
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Utvikling av regnemaskinbaserte driftsprosedyrer
for reaktordrift og vedlikehold. Arbeidet er utført
i samarbeid med Seibersdorf forskningssenter Østerrike, og systemet vil bli utprøvd på svenske kraftreaktorer for ASEA Atom, Statens Vattenfall og
Studsvik energiteknikk.
1
GRS, Tyskland, utvikling av forstyrrelsesanalysesystem for Grafenrheinfeld trykkvannsreaktor.
Utvikling av trykkvannsreaktor-simulator i samarbeid med Studsvik energiteknikk, Sverige.
KEMA, Nederland, Levering av reaktoranleggssimulator for Dodevaard-reaktoren.
Utvikling av kjerneovervåkingssystem (SCORPIO)
i samarbeid med GRS, Tyskland.
Undersøkelser av kjernereguleringsmetoder. Samarbeid med CE, USA, og ENEL, Italia.
Studier av operatøroppførsel som funksjon av kontrollromsutforming, driftsprosedyrer og driftsforhold. Oppdrag i Nordisk Råd regi og i samarbeid
med Risø forskningssenter, Danmark.
Utvikling av sikker programvare i samarbeid med
GRS, Tyskland, og VTT, Finland.
A/S Kongsberg Våpenfabrikk: «80-årenes prosessstyre-system».
A/S Kongsberg Våpenfabrikk: «Tilpassing av
STATFJORD A programvare til STATFJORD B.
Norsk Data A/S: Utvikling av seriell DMA-interface til Nord 10.
Sjøforsvarets Forsyningskommando: Skipsteknisk
kontrollsystem for kystfartøyer-fargekommandosystem.
Aker Elektro A/S: Videreutvikling av billeditor for
farge-display-systemer.
Scandpower A/S: A sosio-technical approach to the
design of a production system in the North Sea.
Scandpower A/S: Platform Control.
Teledirektoratet: Tilpassing av farge-displayprogram.
Teleplan A/S: Tilpassing og levering av fargedisply-program til Felles-sambandet.
A/S Kongsberg Våpenfabrikk/Noratom: Utvikling
av prosess-styringssystem med fargedisplay til Union
Bruk A/S, Inkludert operatortrening og -oppfølging.
A/S Kongsberg Våpenfabrikk/Noratom: Utvikling
av prosess-styringssystem med farge-display til
Tanum Satelittstasjon.
Vattenfall, Sverige: Modifikasjon av kontrollrom
for Ringhalsreaktor nr. 1. Installasjon av 11 fargeskjermer med tilhørende datautstyr og systemutvikling.

• A/S Kongsberg Våpenfabrikk/Norcontrol: Utvikling av overvåkingssystem for rederiet Jahre til bruk
for laste/losse tankskip fra bøye i Nordsjøen.
• CRIEPI, Japan: Levering av on-site simulator for
operatørtreningsformål.

Etterundersøkelse av bestrålt prøvebrensel
• Element nr.:
IFA-508/515
IFA-519-II-III
1FA-512
IFA-511-II
IFA-5O5-I1
IFA-220
IFA-502

Oppdragsgiver:
JAERI, Japan
Toshiba, Japan
EPRI, USA
Haldenprosjektet
Haldenprosjektet
CNEN, Italia
JAERI/Hitachi/Toshiba, Japan

Kjernekraftanstlyser
Nordiske samarbeidsprosjekter i reaktorsikkerhet:
• Sannsynlighetsbasert risikoanalyse og lisensiering.
• Utvikling av datamaskinprogram for simulering
av små brudd.
• Varmeoverføringskorrelasjoner — beregningsmodeller og utprøving.
• Store kjernekraftulykker — konsekvenser og mottiltak.

Isotop- og bestrålingsteknologi
• Utvikling, produksjon og distrubisjon av radioaktive
legemidler og kjemikalier. Kundekretsen består av
diverse sykehus og forskningslaboratorier i inn- og
utland.
• Neutronbestråling i reaktoren JEEP II for aktivering
av radiofarmaka, sporstoffer, analyseprøver etc.
Diverse oppdragsgivere i inn- og utland.
• Neutronbestråling i reaktoren JEEP II for «doping»
av silisium halvledermateriale. Oppdrag for elektronisk industri.
• Gammabestråling for sterilisering og desinfeksjon av
medisinsk utstyr og næringsmiddelemballasje.
Diverse oppdragsgivere.
• Gammabestråling for fremstilling OK modifikasjon
av plastprodukter. Oppdrag for plastprodusenter,
skifabrikker m.m.

Grunnforskning i fysikk
• Krystallgroing. Prosjektet tar sikte på kompetanseoppbygging og groing av krystaller av forskningsmessig eller industriell interesse. Samarbeidspartnere:
Danmarks Tekniske Højskole, Lyngby, Yale University, USA, Universitetet i Oslo.
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Statement from the Institute Board

General
In the course of the last few years, the Institute for
Energy Technology (IFE) has effected a significant
modification in its research activities. Where nuclear
research is concerned, it still has a national responsibility, but nuclear work at Kjeller has been reduced,
and efforts towards other areas of energy research
such as petroleum technology and special areas of
industrial process technology increased. Activities connected with the JEEP II reactor are carried on in
about equal proportions. Within the Halden project
there has been a shift in the centre of gravity of research activities from specifically nuclear fuel investigations to computer assisted «man-machine communication». This is a field of a general character
with a broad scope of application in the off-shore
and other process industries.
The Institute's mandate is to conduct research, development, analyses and so on in the field of energy
(including atomic energy) as well as other fields to
which its competence is particularly suited. The modification of research activities has taken place within the
framework of this mandate, and in accordance with
the directives regarding the Institute's energy research
activities expressed by Parliament when reviewing the
governmental report NO 69 (1978/79) «Organisation,
coordination and management of energy research».
The Institute's choice of new assignments is also in
conformity with the main stipulations of the authorities as described, inter aba, in The Royal Norwegian
Council for Scientific and Industrial Research prospect
analysis «Energy 1981».

Research and development activities
The Institute for Energy Technology's activities are
divided between the following five main areas:
—
—
—
—
—

New energy technology — energy conservation
Petroleun technology
Industrial process technology
Reactor technology and associated process control
Activities associated with the JEEP II reactor
(isotope production, irradiation services and pure
research)

A high R & D level has been reached in the new fields,
due to the Institute's particular starting point in
reactor technology and the wide range of international
contacts which have been generated.
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1. New energy technology —
energy conservation
The Institute is responsible for the coordination of
wind-energy research in Norway. The research programme includes the mapping of wind-energy resources
based on the Institute's own measurements together
with those made by the Norwegian Meteorological
Institute (MI). Results of measurements at the island
of Frøya in Trøndelag will be analysed at the University of Trondheim (NLHT) and will be compared with those taken at other nearby locations.
This will give a relatively good mapping of the windenergy resources along the whole coast of Trøndelag.
In 1981 the Institute produced a report on «Windenergy in Norway» as a basis for the parliamentary
report on alternative energy sources in Norway
(St.meld. nr. 65 (1981-1982))published in April 1982.
Solar radiation in different areas of the country is also
beeing mapped in a project in cooperation with the
MI and NLHT. Experimental stations are located at
certain airfields, and in the autumn of 1981 the first of
these «sun-trolleys» was placed at the airfield of Gardermoen.
The Institute is still an active participator in the
International Energy Agency's energy technology
system study, a project which is now in its third phase,
with the emphasis on the collection of new, updated
figures on different energy technologies with regard
to both the producer and consumer aspects. The preliminary results will be included in the report to parliament on alternative energy sources mentioned above.
In 1981 the Institute completed the project «Energy
model for Norway» (ENOR). The development of
ENOR, which has been carried out over a period of
four years, has been the subject of collaboration
between the IFE, the Christian Michelsens Institute
(CMI) and the Norwegian Research Institute of Electricity Supply (EFI). In 1981 the model was used in
up-dating work in the Central Bureau of Statistics
calculations of objectives for energy use.
The Institute's work in energy conservation falls into
three categories; mapping and use of industrial waste
heat, regional energy planning, and technological
product development. By means of general and sectorwise mapping of energy conditions in industry, the
Institute has established a practical basis of experience which is applied in concrete energy conservation projects. One NTNF project, completed in 1%1
comprised a country-wide mapping of waste heat
quantities in Norwegian industry, together with an

evaluation of the technical and economic possibilities
for its utilization.
In collaboration with the Association of Energy
Users and Producers the Institute has analysed the
technical and economic factors for a district-heat grid
in the Skien-Porsgrunn area — a contract for the
Skiensfjordens Region Power Company. Calculations
indicate that district-heating can compete in long-term
limit costs for electric power. In connection with this
project, a general calculating system for the economic
analysis of alternative district heat grids has also been
developed.
The Institute has also carried out a large development
contract for A/S Jøtul for investigating the combustion technology of a new type of heating stove for
private housing. This is a new type of stove which
Jøtul is aiming to market, with a very high level of
efficiency and which produces very little pollution in
the form of smoke and soot.

2. Petroleum technology
The Institute's work in petroleum technology is
directed towards central assignments for the Norwegian
oil industry and the Norwegian Petroleum Directorate.
In the field of reservoir technology methods and tools
have been developed for the efficient planning and
utilisation of oil and gas reserves on the Norwegian
continental shelf. In the areas of process control and
fluid flow technique the Institute is working on projects of significance to the technical, economic and
safety aspects of shelf activity. The same applies to
the Institute's work in materials technology where the
emphasis is on corrosion problems.
A large data system for reservoir analysis (the DESIRE
project) is being developed in collaboration with
Rogaland Research Institute. This includes the development of several different models for reservoir simulation, as well as a series of modules for the analysis
of reservoir description data and the processing and
presentation of the results of calculation. This is a
project for Norsk Data A/S, and the system will be
operational on Norsk Data computers.
In the field of reservoir technology methods and tools
ment of the GRIDGEN data system for the handling
og geological and petrophysical reservoir data. The
system is used by the contracting party Statoil.
In 1981, as a contract for the Petroleum Directorate,
the Institute carried out a large reservoir technical
study of the 34/10 Delta field. This assignment has

been an important quality test of the Institute's simulation models, and the results are included in the
Petroleum Directorate's evaluation of resources.
Another assignment involves contributing to the specifications and technical basis for process surveillance
and automation of produvction plans on the 34/10
field, a project which makes the fullest demands on
the Institute's competence and professional resources
at Halden.
In 1981 the Institute was engaged under a Statoil contract in a pre-study of an advanced experimental installation for the calibration and development of large
gas meters. The objective is to identify assumed systematic experimental errors with the aim of improving
the international standards of measurement. Such an
installation may possibly be built in connection with
the gas terminal at Kårstø near Haugesund.
The Institute is engaged in a collaboration of several
years standing with Statoil for the development of
simulation models for two-phase flow (oil/gas) in
pipes.
The Institute's pressure-loops for reactor technological
material investigations are re-built for oil corrosion
experiments. Research is being conducted into CO2induced corrosion and the behaviour og inhibitors in
crude oil and water, and this has shown that it is the
flow rate which is the critical parameter. High flow
rate can lead, among other things, to severe attacks
under conditions where the steel would otherwise
have been almost immune. These investigations are
conducted in collaboration with Texaco North Sea,
Norsk Hydro and Statoil.
Steel is also exposed to cracking due to potential
corrosion in connection with oil and gas which contain
hydrogen sulphide. Up to now this has not caused
any problems in the production wells in the North
Sea, but new fields contain hydro-carbons of higher
sulphide content — besides which the sulphide content
generally increases when wells have been in production for several years. Investigations of hydrogen
sulphide potential corrosion of steel were started in
1981 in collaboration with Avesta JSrnverk in Sweden.
A special laboratory for mass spectrometrical determination of isotope ratios in some stable light isotopes
of geochemical significance is being established by
the Institute, in collaboration with the oil companies
Amoco and Texaco with support from the NTNF, and
will be the first of its kind in the country.
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3. Industrial process technology
One of the priorities for Norwegian technological
research is to support the advancement of productivity
and efficiency in Norwegian industry. The Institute's
R & D activities at Kjeller and Halden are firmly
based on cooperation with, and contracts for, Norwegian industry, and the Institute has established a
series a spearhead projects in advanced process technology. The central assignment is the mathematical
simulation of complex processes and control systems.
The Halden project's programme for the development
of computer-based control and surveillance systems
is an open door to international development in the
field. It is used in a series of development contracts
for the Norwegian process and computer industry.
Within the energy intensive industries, work is directed in particular towards process models which quantify and control smelting, rolling and casting processes.
The Institute's R & D activities in mathematical
physics are an effective background for research in
industrial process technology.
In 1981 a large project was started which included the
development of a model for continuous casting of
aluminium. This will be completed next year, and the
project is a joint contract for Årdal and Sunndal Verk
A/S (ÅSV), Norsk Hydro A/S and Granges Aluminium.
The Institute has developed and supplied a simulator
for aluminium electrolytic cells for ÅSV, which includes, among other things, a complete dynamic
model for an electrolytic cell and a graphic display
in colour, which is used for the training of operational
personnel. The Institute is also engaged on behalf of
ÅSV in various technical model assignments concerning the optimal direction and control of electrolytic
processes.
Under a contract from the Central Bureau of Statistics
of Norway and the Ministry of Environment, the Institute has developed a dynamic model representing
cause/effect relations in the incidence of capelin-fish
in the Barents Sea. The model shows a good level of
accordance with measured results, and indicates interesting connections which will be assessed by marine
researches.
The Institute's hydrometallurgical work is still concentrated on process development for the production of
aluminium oxide from Norwegian raw materials (the
Mortal project). The trial installation at Kjeller has
provided a basis for economic calculations of the
process, and results have shown that the process cannot be based on the use of sulphuric acid as originally
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assumed. Calculations of a hydrochloric acid process
have given more favourable results, and further work
is being done on this alternative.

4. Reactor technology and
associated process control
The Institute's nuclear energy activity is principally
based on the Halden project's fuel and safety research
programme. Activity has been concentrated on studies
of the behaviour of reactor fuels under normal operation as well as in certain types of accident. Through
the reactor programme at Halden the Institute has a
continuous insight into the most essential developments
in the field of light water reactor technology. In addition, the Halden reactor provides experience in the
organisation and operation of a reactor installation,
such as precautionary planning, radiation protection,
management of waste, and safety analysis.
The reactor installation itself has been operational for
about 50% of the year, and has delivered 56.000 tons
of steam to the nearby Saugbrugsforeningens Paper
Mill. The remainder of the eime has been used for the
most part for installation work and preparation for
fuel research — the most important of which has been
the installation of special pressure rigs where fuel can
be tested under reactor conditions.
The projects fuel trial programme includes research
into the integrity of the fuel under static conditions
as well as under varying load conditions and hypothetical accident situations. Studies are being made of
interaction between fuel pellets and cladding tubes
with a view to identifying and characterising mechanisms which can lead to cladding defect, together
with investigations as to whether new and improved
fuel formats maintain their standard. A series of experiments is being carried out to study the effects of
loss of coolant on the fuel's integrity. Models are
being developed for describing the capacity of the fuel
under various conditions, and these models are used
to an increasing extent by the collaborators in the
project. Beyond the joint programme, fuel irradiations
are carried out on a contract basis for the participants,
with subsequent laboratory investigations at Kjeller.
In the projects other main field of work — that of
process control and surveillance, systems are being
used to reduce the frequency and consequences of
irregularities in the operation of reactor installations
and other complex systems, with particular stress on
installation surveillance, alarm management and fault
analysis.
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Considerable work is also put into the development of
a prototype version of an "on-line" system for the
surveillance of nuclear reactors. Methods are also
being developed to secure high reliability in computer
systems where the emphasis is on the "man-macine
communication link".
These activities at Halden also constitute a basis for
the Institute's development work for Norwegian industry within the computer process field. This international project is concentrated on assignments of direct
use and value for most industrial process purposes,
and in the last few years the main emphasis has been
on development lines for Norsk Data A/S and Kongsberg Våpenfabrikk.

S. Activities associated
with the JEEP II reactor
Activities directly associated with the operation of the
reactor revolve around isotope production, irradiation
services and research in physics.
Work in the isotope laboratory includes production,
control and distribution of radioactive medical provisions and chemicals, reactor and gamma irradiated
materials together with the development of new
products based on radioisotopes and irradiation technique. In 1981 products based on isotopes originating
in JEEP II constituted a good 30% of the turnover
of the Institute's production. Isotopes produced by
cyclotron radiation and uranium fission as well as
long-lived preparations with wide application were
imported, adapted in part, controlled and distributed.
Cooperation has now been established with the University in Oslo for the production of isotopes by
means of a cyclotron.
Products are exported — in so far as it practically
and economically advantageous — mainly to other
Scandinavian countries, and the export quota is at
present about 25%. In 1981 the annual turnover of
products and services was 13 million kroner, as against
11 million kroner i 1980.
Irradiation services include among others activation
irradiations for the production of radio pharmaceuticals and chemicals and radiation sources together
with radiation for analytical purposes and production
of trace elements. Non-radioactive isotopes are also
produced, and the neutron-induced conversion of
silicon to phosphorus ("neutron-doping") in superpure silicon crystals for the production of semi-conductors is a current special area. A considerable part
of the income from irradiation services is generated by
these activities.

Irradiation activities also include the operation of a
gamma-radiation installation, where among other
things, medical equipment and products are sterilised,
disinfection by radiation of food containers and irradiation for the improvement of the material quality
of certain types of plastic are carried out, together
with various kinds of research irradiation. There is a
growing interest in the conservation by irradiation of
food stuffs and nutrients, which was a part of the
research irradiation carried out in 1981.
Pure research in physics is mainly based on the use
of the neutron rays from the JEEP II research reactor.
Work has continued to emphasise studies of chemical
and magnetic structure, phase transitions and hydrodynamic instabilities, and research has also been
directed to materials, techniques and phenomena of
significance in the energy field. Most important on the
materials side have been metal hydrides, metallic glass
and amorphous semi-conductors, and on the technical side, smelting and hardening to the amorphous
and crystalline phases. Work on metal hydrides aims
at the storage of hydrogen for engine operation, and
has the support of Nordic Fund for Technology and
Industrial Development in collaboration with R1S0
National Laboratory in Denmark and Norsk Hydro.

Personell
At the end of 1981 (1980 figures in brackets) the
Institute had 513 (526) employees, divided between 319
(330) at Kjeller and 194 (1%) at Halden. As some
jobs are held part-time, the total man-years are 486
(494). 128 (131) of these employees were educated at
university or technical college, from which group
10,7 % (8 %) resigned during the year, but 8,5 %
(12,8 %) were added. Of the total staff 6,5 % (5,3 %)
resigned, and 4,0% (6,3%) were added.

Economy
During 1981 the Institute worked within a very tight
economic framework due largely to the reduction in
real value of the Government's grant to the Institute
during the last years. In 1981 the grant for operation
amounted to 51,25 million kroner, while in 1978 it was
49,00 million kroner — an increase of 4,5 % in three
years. In the same 3 year period the NTNF index
increased by about 25%, so the real value was reduced
by 20% ',i three years.
Thus the new orientation of the Institute's activities
has taken place within a framework of constantly
reducing real grants. The change has therefore had
the particular difficulty of being combined with the
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demand for high-income contracts in new areas of
activity. Today the Institute earns on its own account
a good 60% — or signifcantly more if its own particular infrastructure costs (safety valuation, radiation
protection, physical safety, safeguards, handling and
storage of radioactive waste) are kept separate. At
60%, its earnings compare favourably with those of
the NTNF's activities.

Safety and Protection
The Institute has established independent security and
control measures for its operations. The safety committee is an advisory organ to the Institute's director
on matters of safety, and is composed of senior personnel from the Institute's R & D activities. Daily
operation is by the safety secretariat. Safety issues
arising from activities at the Institute's reactor installations are submitted to and managed by the Committee, who ensure that the conditions and terms laid
down by the authorities (Nuclear Energy Safety
Authority, State Institute of Radiation Hygiene,
Labour Inspection) are fulfilled. In 1981 there were no
operational incidents of significance from a safety

Kjeller,
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point of view either for personnel or the installation.
Rutine checking of personnel has shown that radiation
dosage is well below the permissible limits.
Radioactive material released from the Institute's installation is without any environmental significance,
and reports and results of measurements are submitted
to the relevant authorities (State Institute of Radiation
Hygiene, Norwegian State Pollution Control Authority and Nuclear Energy Safety Authority).
In connection with the inter-Scandinavian radilogical
project, brown algae tests are being carried out to map
the concentration of radioactive material along the
Norwegian coast. Other radiological projects are carried out in collaboration with the universities of Oslo
and Trondheim.
All nuclear materials in Norway is subject to the
safety regulations of the International Atomic Energy
Agency (IAEA) in Vienna — an obligation assumed
by Norway in signing the non-proliferation treaty.
Since, practically speaking, all nuclear material in
Norway is at the Institute's installations, the Institute
can be regarded as acting as the national agency for
security.

31st December 1981
16th March 1982
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«Instituttets formål er å drive forskning, utvikling, analyser m.v. på energiområdet,
herunder atomenergkfcnrådet, samt på andre områder der Instituttets kompetanse
særlig egner seg.»
Energirettet virksomhet:

•

Kjernekraft

•

Petroleumsteknologi

•

Nye energiteknologier

•

Energiøkonomisering

•

Energisystemanalyser

Faglige spesialiteter
Prosessutvikling
Matematisk simulering
Prosesskontroll og -overvåking
Sikkerhetsanalyser
Materialteknikk
Strålingstekniske instrumenter og målinger
Radioisotoper og radiofarmaka
Fysikalsk-kjemiske analyser

Instituttet eier og driver Haldenreaktoren. Forskningsvirksomheten knyttet til
denne er et internasjonalt prosjekt i OECD regi.
Instituttet har 513 ansatte, 319 på Kjeller og 194 i Halden.
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