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Het Interfacultair Reactor Instituut is een interfacultair onderzoekinstituut volgens WWO art 98, lid 1, bij de Technische Universiteit
Delft. De betrokken faculteiten zijn die der Technische Natuurkunde en
die der Scheikundige Technologie en der Materiaalkunde, waarvan eerstgenoemde formeel optreedt als beherende faculteit. De overdraagbare
bevoegdheden van raden en besturen van genoemde faculteiten zijn overgedragen aan de Wetenschappelijke Raad en het Instituutsbestuur van
het IRI. In deze bestuurlijke organen zijn naast de TU Delft ook andere instellingen vertegenwoordigd.
Het IRI is het landelijke concentratiepunt voor universitair onderzoek
en onderwijs waarbij de reactor, radionucliden en ioniserende straling
centraal staan. In verband met de positie als interfacultair instituut
bij de TU Delft zal met name deze laatste instelling zich echter voldoende in het programma moeten kunnen herkennen. De hoofdtaken van het
instituut kunnen als volgt samengevat worden:
a. Het verrichten van onderzoek gericht op eigen disciplines en faciliteiten en toepassing van de specifieke faciliteiten en kennis in
onderzoek al of niet in samenwerking met onderzoekers vanuit andere
instellingen;
b. Het in stand houden en verder ontwikkelen van de voor het instituut
specifieke faciliteiten - roet name de HOR - en expertise en deze
ter beschikking stellen van het wetenschappelijk onderzoek;
c. Het verzorgen van onderwijs op verschillende niveaus vanuit eigen
expertise;
d. Maatschappelijke dienstverlening, waarbij de op het instituut aanwezige faciliteiten en kennis ten dienste gesteld worden van de
samenleving.
De wetenschappelijke activiteiten vinden plaats in vier W2tenschappelijke afdelingen, te weten de afdelingen Radiochemie, Reactorfysica,
Stralingschemie en Stralingsfysica en in een werkgroep Cursorisch Onderwijs. Voor het verslag van de wetenschappelijke activiteiten wordt
verwezen naar het Engelstalig Jaarverslag, "IRI Annual Report 1989".
Het verslagjaar heeft een verdere groei te zien gegeven van de inspanning gericht op vernieuwing en verbetering van de onderzoekfaciliteiten. Daarnaast moest in toenemende mate aandacht besteed worden aan de
verhoging van de additionele inkomsten - tweede en derde geldstroom
onderzoek en dienstverlening - om ondanks de druk op het budget voldoende middelen beschikbaar te houden voor deze vernieuwing en verbetering. Dat deze inspanningen niet ten koste zijn gegaan van het onderzoek, is met name te danken aan de grote inzet van de medewerkers
van het instituut, zowel in de wetenschappelijke groepen als in de ondersteunende diensten. Daarbij zijn echter de grenzen van het mogelijke dicht genaderd.
Ook in het afgelopen jaar voldeed IRI aan de hoge veiligheidseisen die
zowel door controlerende arbeidsinstanties als door het instituut zelf
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gesteld worden. De activiteiten met betrekking tot conventionele en
stralingsveiligheid werden gebundeld in een organisatie Veiligheid en
Milieu. Daarnaast is mede op aandrang van de Kernfysische Dienst een
begin gemaakt met het opzetten van een systeem voor kwaliteitsborging
gericht op de activiteiten in relatie met de Hoger Onderwijsreactor.
Na 25 jaar nam prof.dr. J.J. van Loef afscheid als hoogleraar natuur
kunde van de TU Delft en het IRI. Ter gelegenheid van dit afscheid is
een symposium georganiseerd over "25 jaar onderzoek met kernstraling".
Tevens is een bundel opstellen gepubliceerd onder de titel "Een loop
baan in de straiingsfysica".
ONDERZOEK
De uitgangspunten in het rapport van de Structuurcommissie TUD-IRI
zijn nader uicgewerkt in het Vijfjarenplan 1990-1994. Dit plan geeft
de kaders aan voor het Uerkprogranuna 1989 en voor de omschrijving van
het onder de Voorwaardelijke Financiering vallende onderzoek. Deze
omschrijving zal te zijner tijd dienen als basis voor de ex-post be
oordeling van het onderzoek van het IRI en de opname van het IRI-onderzoek in het systeem van de voorwaardelijke financiering.
In het verslagjaar vond op enkele punten een accentverschuiving plaats
in overeenstemming met de in eerder genoemde stukken aangegeven be
leidslijnen. In de afdeling Radiochemie kreeg het "nat" radiochemisch
onderzoek meer aandacht, deels ten koste van het eigen onderzoek op
biomedisch terrein. In het programma van de afdeling Stralingschemie
groeide de aandacht voor polymeren. In het algemeen kwam het onderzoek
in toenemende mate onder druk door de omvangrijke activiteiten op het
gebied van vernieuwing en uitbreiding van de experimenteerfacilitei
ten.

Tabel 1: Op het IRI aanwezige gasten

Afdeling:

Radio
chemie

aantal

studenten
stagiairs
binnenlandse
gasten
buitenlandse
gasten
summer
visitors

mensjaar

Reactorfysica

aan

tal

mensjaar

Stralings
chemie

tal

ntensjaar

aan

Stralings-

fysica

Totaal

IRI
aan

tal

mensjaar

aan

tal

5
8

2,5
2,4

8
2

6,0
0,8

5
2

2
0,5

13
6

11
1,9

31
18

3

2

-

-

1

<0.1

1

<0,1

5

5

2

3

1,5

10

0,6

8

Ь5

26

_

4

3

.

7
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Onderwijsactiviteiten op het IRI betreffen zowel onderwijs aan studenten en promovendi als cursorisch onderwijs aan studenten van universiteiten en hogescholen en aan specifieke beroepsgroepen. Daarnaast levert een aantal IRI-medewerkers, tevens als hoogleraar verbonden aan
de TU Delft of andere universiteiten, een bijdrage aan het onderwijs
aan deze instellingen.
Het aantal studenten dat een deel van de studie op het IRI volgde vertoonde een lichte daling. Het aantal op het IRI werkzame promovendi
nam verder toe tot 23. Dit zal echter pas over enkele jaren zichtbaar
worden in een toename van het aantal promoties.
Het cursorisch onderwijs bleef op hetzelfde peil als in 1988. De inkomsten uit het cursorisch onderwijs namen in het verslagjaar toe
doordat de cursusgelden voor niet-universitair cursussen meer in overe instemming gebracht werden met de werkelijke kosten. Overleg wordt
gevoerd met een commerciële onderwijsorganisatie over samenwerking bij
met name de marketing van IRI-cursussen.
GROTE FACILITEITEN
Ontwikkelingen hadden in het verslagjaar vooral betrekking op de Hoger
Onderwijsreactor. Het tweede deel "•an de door Interatom uitgevoerde
veiligheidsanalyse betreffende een kern met laag-verrijkt uranium en
de kern in de overgangssituatie, kwam gereed. Buiten de verwachte positieve conclusies betreffende de veiligheid van de reactor bleek uit
deze analyses tevens dat, door het gebruik van Beryllium-reflectorelementen, de daling van de neutronenflux ten gevolge van de overgang
naar laag verrijkte splijtstof meer dan gecompenseerd zal worden. Het
Veiligheidsrapport, waarvan de veiligheidsanalyses een onderdeel vormen, is in het laatste stadium van afronding en zal binnenkort aan de
Kernfysische Dienst aangeboden worden.
INSTRUMENTATIEPROJECTEN
Het reeds gestarte project "spiegelfliter" verliep volgens plan en zal
naar verwachting in 1990 afgerond worden. Een drietal projecten waarvoor in 1988 een eerste aanzet gegeven was, zijn in het verslagjaar
daadwerkelijk ter hand genomen. Dit betreft een aan de reactor gekoppelde variabele energie positronenbron met positronenroicroscoop, een
neutronenreflectometer en een faciliteit voor de activeringsanalyse
van grote objecten. Eerst genoemd project wordt uitgevoerd met steun
van FOM. Voor de uitvoering van de projecten wordt, vooralsnog met
gunstig resultaat, gebruik gemaakt van projectmanagement.
Naar aanleiding van onoverzienbare problemen bij de beproeving van de
"koude bron" is dit project beëindigd. Mede op basis van de opgedane
ervaring zal nagegaan worden of en op welke wijze in de toekomst eventueel een nieuwe koude bron gerealiseerd zou moeten worden.
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De omvang van de personeelsformatie bleef in het verslagjaar nagenoeg
gelijk. Binnen de formatie traden nog enkele geringe verschuivingen
op. De taakstelling van de Stralingsbeschermingsdienst werd aange
scherpt. In verband met het grote belang dat, ondermeer door de Kern
fysische Dienst, gehecht wordt aan een goed kwaliteitsborgingssysteem,
is een van de medewerkers van het instituut als kwaliteitsborgingsmanager aangesteld. Bij het wetenschappelijke personeel was sprake van
een verdere geleidelijke toename van het aantal promovendi.

Tabel 2: Overzicht wetenschappelijk personeel in
dienstverband per 31-12-'89.

Afdeling:

Vast* dienst
waarvan promovendi
Tijdelijk* diens С
waarvan |>romovendi
Overige proaovendi

RadioChemie

Reactorfysica

7
2
8
6
1

4.4
8
7
*

Seralingschemie

4
1
*

Seralingsfysica

9,2
6
6
• *

de

afdelingen

Stralingsbe
schermings
dienst

1.5
*

naar

Werkgroep
Cursorisch
Ondervijs

1.5
"

Aancal promoties in 19S9: 1

De aanbevelingen van de Commissie Herinrichting IRI-organisatie werden
nader uitgewerkt. Voor de grote instrumentatieprojecten zoals spiegelfilter, refleetometer en POSH is projectmanagement ingevoerd. Voorbe
reidingen voor de invoering van programmamanagement voor ondermeer het
reactorbedrij f, de Stralingsbeschermingsdienst en het cursorische on
derwijs zijn nog niet afgerond. Opleiding en training kreeg in het
verslagjaar grote aandacht. De leden van de Reactorbedrijfsgroep volg
den een "opfris"-training, waarvan een deel verzorgd werd door het
ECN. Een twintigtal IRI-medewerkers volgt een managementtraining ge
richt op het projectmatig werken.
FINANCIËLE MIDDELEN
Overeenkomstig de afspraken gemaakt bij de inpassing van het IRI bij
de TU Delft kan het instituut tot en met 1992 beschikken over een vast
budget. Voor 1989 bleek echter de algemene korting op het plaatsen/
geld-model ook op het IRI van toepassing, wat onverwachte korting op
het personeelsbudget van 4Z betekende. Deze teruggang van het budget
ging voor een belangrijk deel ten koste van reserveringen voor vervanging en vernieuwing van apparatuur. Daarnaast kan een deel opgevangen
worden met het batig saldo additioneel gefinancierde activiteiten.
Over 1989 bedroeg het totaal aan additionele inkomsten kf 1000 Dit
betrof voornamelijk derde geldstroom onderzoek en dienstverlening,
cursusgelden, en, in toenemende mate, toewijzingen uit de tweede geld

-9stroom. In de Werkgroep Externe Financiering wordt met externe deskundigen onderzocht hoe de IRI-faciliteiten en -expertise optimaal voor
verwerving van additionele inkomsten ingezet kunnen worden. Daarnaast
wordt aandacht geschonken aan de organisatorische aspecten van routinematige dienstverlening, om te voorkomen dat deze interfereren met en
ten koste gaan van de primaire taken van het instituut.
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KORTE

W E E R G A V E
VAN
A C T I V I T E I T E N
PER
A F D E L I N G

RADIOCHEMIE
Het onderzoek van de afdeling valt in twee hoofddelen uiteen, enerzijds de ontwikkeling van nucleaire en radiometrische onderzoekmethoden en anderzijds toepassing ervan in diverse disciplines.
Bij de ontwikkeling van onderzoekmethoden wordt langs twee hoofdlijnen
gewerkt:
- Inductie van radioactiviteit in monsters door bestraling met neutronen uit de HOR ten behoeve van analytische doeleinden, te weten instrumentele en destructieve neutronenactiveringsanalyse;
- Bereiding van specifieke gemerkte verbindingen op basis van radionucliden geproduceerd in de HOR, voor toepassing als tracer.
Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan gerelateerde onderwerpen,
zoals ontwikkeling van scheidings- en preparatieve technieken, detectiesystemen, dataverwerking, automatisering en tracerkinetische interpretatiewij zen.
De ontwikkelde technieken worden toegepast in verschillende disciplines, met name de chemie, de biologie, geneeskunde, geologie, milieukunde en technische wetenschappen. Daarbij wordt samengewerkt met specialisten uit de relevante gebieden. De toepassingen liggen voornamelijk op de volgende gebieden:
- Radiotracer en andere radiometrische methoden voor onderzoek van
stoftransport- en grensvlakverschijnselen, alsmede chemische omzettingen;
- Instrumenteel en mathematisch georiënteerde methoden van radiochemisch onderzoek aan spoorelemer.ten in het milieu en geologie;
- Radiochemische methoden voo' de studie van het gedrag van spoorelementen bij mens en dier, met name in relatie tot voeding en ziekten.
REACTORFYSICA
Het werkgebied van de afdeling Reactorfysica omvat drie thema's:
- statica, dynamica en ruis van kernreactoren;
- stralingsschade in materialen;
- stralingshygiëne en dosimetrie.
Het eerstgenoemde onderzoekthema omvat de analyse van verschillende
fysische aspecten van kernreactoren zoals: studie van fluctuatieverschijnselen in kernreactoren voor bepaling van hun dynamisch gedrag
met daarop aansluitend de ontwikkeling van methoden voor vroegtijdige
detectie van ongewenste verschijnselen, alsmede berekeningen aan statische en dynamische eigenschappen van kernreactoren. Het onderzoek is
hoofdzakelijk gericht op twee reactortypen: kokend-waterreactoren en
de gaskernreactor. In verband met de ontwikkeling van reactoren met
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grotere inherente veiligheid is er een toenemende aandacht voor kokend-waterreactoren met natuurlijke circulatie. Daarnaast wordt onderzoek gedaan aan methoden voor de berekening van stralingsschilden, in
het bijzonder bij aanwezigheid van doorvoeringen.
Het stralingsschade-onderzoek Is voor een deel gericht op stralingsschade in materialen voor fusie- en splijtingsreactoren; daarnaast is
er een toenemende inspanning op het terrein van structuuranalyse van
materialen voor andere toepassingen, zoals halfgeleiders, polymeren en
meerlagensystemen. Veel aandacht wordt besteed aan speciale analysemethoden, zoals de reeds ver ontwikkelde gasdesorptiemethode en de nog
sterk in ontwikkeling zijnde analyse met positronenbundels van variabele energie, de VEP-techniek. Een recent gestart groot project voor
de laatstgenoemde techniek is de ontwikkeling van een VEP-bundelopstelling bij de HOR, waarbij ook een opstelling voor micro-analyse met
behulp van positronen zal worden gebouwd.
Het onderzoek op het gebied van stralingsdosimetrie richt zich op de
fundamentele aspecten van gamma- en neutronendosimetrie met behulp van
materialen die thermoluminescentie (TL) vertonen na bestraling. Het
accent ligt hierbij op het mechanisme en de kinetiek van TL-processen
en de consequenties daarvan voor de gewenste samenstelling en de wijze
van toepassing van materialen voor dosimetrie.
STRALINGSCHEMIE
Het onderzoek in de afdeling Stralingschemie is gericht op fundamentele problemen van de interactie van ioniserende straling met materie en
op het toepassen van de verkregen kennis en de ontwikkelde onderzoekmethoden voor het oplossen van verschillende problemen van fysischchemische aard. Alhoewel bij deze laatste problemen effect van straling niet noodzakelijk zelf onderwerp van onderzoek is, maar ook als
hulpmiddel bij onderzoek op andere terreinen kan dienen, bestaat hier
toch een sterke verwevenheid met stralingschemische problematiek. De
nadruk ligt op het onderzoek van de fysische en chemische processen
die zich afspelen op korte tijd na de primaire interactie van de straling met de materie, en van de eigenschappen van reactieve tussenprodukten die bij deze interactie gevormd worden (elektronen, ionen, radicalen en aangeslagen toestanden).
Een belangrijk deel van het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van
de 3 MV Van de Graaff Elektronenversneller, waarmee korte (subnanoseconde) stralingspulsen van hoge intensiteit gegeven kunnen worden. In
combinatie met verschillende meetopstellingen, gebaseerd op diverse
detectiemethoden (fluorescentie, optische absorptie, microgolf-geleidingsvermogen en dc-geleidingsvermogen), worden de eigenschappen van
de kortlevende tussenprodukten bestudeerd.
STRALINGSFYSICA
Het werkgebied
thema's:

van de afdeling Stralingsfysica omvat drie onderzoek-
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- toepassing van gepolariseerde neutronen;
- Mössbauerspectrometrie.
Toepassing van neutronenverstrooiing vindt plaats in samenhang met
theoretisch onderzoek en computersimulaties bij het onderzoek van de
structuur van en de atomaire en moleculaire bewegingen in ongeordende
systemen, met name in vloeistoffen, vloeistofmengsels en moleculaire
vaste stoffen. Via neutronenverstrooiing is unieke informatie te verkrijgen over afstanden en bewegingen in materie op nanometer- en picosecondeschaal. De beschikbare expertise en experimentele faciliteiten
bieden ruime mogelijkheden voor uitbreiding van het toepassingsgebied
en samenwerking met anderen. Scumige experimenten vereisen tevens toegang tot faciliteiten bij hoge-flux neutronenbronnen in het buitenland. Daarbij speelt de HOR een belangrijke rol voor ontwikkeling en
voorbereiding van experimenten.
Onderzoek van statische en dynamische magnetische domeinstructuren
alsmede ferromagnetische fase-overgangen in de vaste stof, met behulp
van de neutronendepolarisatiemethode (meting van de verandering in de
polarisatievector van een bundel gepolariseerde neutronen bij transmissie door een preparaat). Voor het magnetisme belangrijke parameters, zoals magnetische domeingrootten en lokale magnetisatierichtingen, kunnen in het preparaat worden bepaald, desgewenst bij variabele frequentie en grootte van externe magneetvelden. De aanwezige
expertise en faciliteiten vormen tezamen de basis voor de bestaande
samenwerking met anderen.
Gebruik van resonante absorptie van 7-straling bij onderzoek van zowel
magnetische als elektrische interacties in vaste stoffen, en bij insi tu karakterisering van katalysatoren. Eerstgenoemd onderzoek wordt
uitgevoerd aan ijzer- en zeldzame-aardverbindingen (mogelijk temperatuurtraject: 1,7-1000 K); een deel van de de benodigde bronnen worden
door neutronenactivering gemaakt. De expertise verkregen bij het onderzoek aan katalysatoren, waarbij vooral oppervlakte-effecten belangrijk zijn, heeft de reeds bestaande nauwe samenwerking met anderen
geïntensiveerd in de richting van chemici. Er wordt intensief gebruik
gemaakt van
Co Mössbaueremissiespectrometrie.
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ONDERWI J S ACTI VITEI

TEN

De wetenschappelijk staf van het IRI is zowel betrokken bij universitair onderwijs - het geven van colleges en de begeleiding van studenten en promovendi - als bij een scala van cursorische onderwijsactiviteiten. De begeleiding van studenten en promovendi vindt plaats in het
kader van de instituutsonderzoekactiviteiten beschreven in het Engelstalig wetenschappelijk verslag. In dit hoofdstuk Onderwijsactiviteiten
wordt aandacht besteed aan het cursorisch onderwijs en aan het onderwijs dat leden van de wetenschappelijke staf van het instituut op verschillende universiteiten verzorgen.

CURSORISCH ONDERWIJS
De Werkgroep Cursorisch Onderwijs verzorgt cursussen op terreinen die
betrekking hebben op de specifieke kennis en ervaring van het instituut, met name stralingsbescherming, radiochemie en reactorkunde. De
cursussen worden in het algemeen door het instituut samengesteld, in
sommige gevallen in overleg met andere instellingen. De cursussen die
het afgelopen jaar zijn gegeven wijken weinig af van die van voorgaande jaren.
Voor de Leidse introductiecursus voor radiologische werkers werd in
1989 voor het eerst examen afgenomen volgens de eisen Stralingsveiligheid niveau 5B. Het meedoen aan dit examen is facultatief en vergt een
extra middag voor het oefenen van oude examenvraagstukken en uiteraard
extra studietijd. Het percentage van de cursisten dat meedoet is waarschijnlijk daardoor niet hoog, circa 15%, het percentage daarvan dat
slaagt echter wel, circa 80X.
Voor bovengenoemde cursus werd het cursusboek grondig herzien en onder
de titel "Praktische Stralingshygiëne" opnieuw uitgebracht.
De om de twee jaar gegeven cursus Radiofarmacie voor ziekenhuisapothekers werd dit jaar door elf cursisten gevolgd.
In het najaar werd, samen met het IRS te Leiden, een aanvang gemaakt
met de organisatie van een cursus Stralingsveiligheid niveau 2.
Voor een overzicht van alle gegeven cursussen, betrokken instellingen,
aantallen cursisten en personele inzet wordt verwezen naar het overzicht in het hoofdstuk "samenwerking". De resultaten van de cursus
Stralingsbescherming niveau 3 (de C-cursus) zijn opgenomen in tabel 4.
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Tabel 3: Overzicht van de deelnemers aan de IRI-cursus Stralingsbe
scherming en de С-examens in het verslagjaar 1988

ople iding:sniveau

herkomst

totaal

IRI

overigen

acad.

cursus
1989 I

26

3

23

13

examen
08-05-89
geslaagd :

32
26

4
3

28
23

cursus
1989 II

22

4

examen
11-12-89
geslaagd :

27
18

5
2

stud

hbo/hts

overigen

8

5

-

17
16

6
4

9
6

-

18

10

6

6

-

22
16

13
10

6
5

8
3

*

OVERIG ONDERVIJS
RADIOCHEMIE
Voor de TU Delft werd door prof.dr.ir. M. de Bruin en prof.dr.ir. J.J.M, de
Goeij het college "KernchemieH gegeven in het tweede semester van 1989. Het
college werd gevolgd door 25 studenten van de faculteit der Scheikundige
Technologie en der Materiaalkunde. In het kader van het college werd een ex
cursie verzorgd naar de nucleaire afdeling van een industrieel laboratorium.
Diverse studenten, promovendi en andere wetenschappers van de TU Delft ont
vingen advies, begeleiding en/of assistentie op het gebied van radiochemi
sche werkwijzen. Deze begeleiding vond nagenoeg steeds plaats in het kader
van onderzoekactiviteiten van het instituut en zijn daarom beschreven in het
Engelstalig wetenschappelijk verslag. Daarnaast werden aan studenten van de
RU Utrecht, de TU Delft en het ITC (International Trainings Centre) te
Delft, inleidingen gegeven over neutronenactiveringsanalyse. In het kader
van internationale samenwerking werd door de afdeling Radiochemie opleiding
gegeven aan vier gasten uit Indonesië, Filippijnen en Chili. Tevens werd in
het verslagjaar een begin gemaakt met onderwijssamenwerking met het Institute for Reactor Technics te Budapest, Hongarije, op het gebied van radiochemie; dit geschiedde in het kader van het recent tot stand gebrachte samenwerkingsverband tussen de TU Delft en TU Budapest. Tenslotte heeft de afdeling een bijdrage geleverd in de vorm van een zogenoemde "activeringsanalyse
workshop" aan het zomercongres van de Nederlandse Vereniging van Onderwij zers in de Natuurkunde (NVON), dat op 15 en 16 september 1989 op het IRI
werd gehouden.
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Voor de TU Eindhoven werd door prof.dr.ir. J.J.M, de Goeij het college "Radioisotopentechniek" gegeven. Deel I in het wintertriroester 1988/1989, deel
II in het lentetrimester 1989 en deel I in het wintertrimester 1989/1990
werden gevolgd door respectievelijk vijf, negentien en zeventien studenten.
Prof. J.J.M, de Goeij trad op als afstudeerhoogleraar voor een fysisch student, die aan de TU Eindhoven het ingenieursdioploma behaalde. Tevens trad
hij op als promotor voor drs. R.E.F. Einerhand, die aan de TU Eindhoven promoveerde op het onderwerp "Zinc electrode shape change".
Aan de RU Utrecht werd onder verantwoordelijkheid van prof.dr.ir. M. de
Bruin, een aantal één- en tweeweekse cursussen verzorgd in het veilig werken
met radionuclides Hieraan namen 230 cursisten deel, zowel afkomstig van de
universiteit als van industrie en overheidsinstellingen. Ruim 150 cursisten
legden een examen af voor de bevoegdheid 5B of 4B. Enkele studenten van de
faculteit farmacie waren in het kader van hun doctoraalstudie betrokken bij
onderzoek aan "low level" dubbel labelling van verschillende bloedcomponenten. Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met het ziekenhuis De Lichtenberg in Amersfoort en het IRI.
REACTORFYSICA
Door leden van de afdeling Reactorfysica werden de hiernavolgende colleges
verzorgd voor de faculteit der Technische Natuurkunde van de TU Delft (tussen haakjes het aantal geëxamineerde studenten).
prof.dr.ir. H. van Dam
- Elektromagnetische velden en golven (260);
• Afscherming van stralingsbronnen (5).
dr.ir. J.E. Hoogenboom
- Reactorkunde (5).
Twee studenten namen deel aan een practicum dat betrekking had op reactorfysische metingen; twee studenten behaalden hun ingenieurstitel in de afdeling
Reactorfysica. Aan het einde van de verslagperiode studeerden zes studenten
aan de Faculteit der Technische Natuurkunde met als hoofdvak reactorfysica.
STRALINGSCHEMIE
Het college "Stralingschemie" aan de RU te Leiden van prof,dr. A. Hummel is
in het cursv>jaar 1988/1989 niet gegeven (het college zal in het cursusjaar
1989/1990 weer worden gegeven.)
i

Een tiental assistenten in opleiding en vijftien studenten van verschillende
universiteiten maakten gebruik van de electronenversneller voor hun onderzoek.
STRALINGSFYSICA
Door prof.dr.ir. L.A. de Graaf werd bij de Faculteit der Technische Natuurkunde van de TU Delft het wekelijks college "stralingsfysica (neutronenverstrooiing)" gegeven. Dertien studenten deden mondeling het tentamen "Stralingsfysica" gebaseerd op het college, dat het voorgaande cursusjaar gegeven
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werd door prof.dr. J.J. van Loef, die in juli 1989 mei: emeritaat is gegaan.
Twaalf studenten van de TU Delft namen deel in het onderzoek in het kader
van hun doctoraalstudie, twee daarvan rondden de studie af. Daarnaast waren
zes promovendi in de afdeling werkzaam.
Eén student van de Universiteit Twente legde met goed gevolg een mondeling
tentamen af over het onderwerp "Neutronendepolarisatie en SANS in magnetische domeinstructuren" bij dr. M.Th. Rekveldt.
Vier studenten van de HTS in Dordrecht werden begeleid bij
lijkse stagewerk in de afdeling stralingsfysica.

hun

driemaande-
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G R O T E

I N S T R

U M E N T A T I E P R O J E C T E N

KOUDE-NEUTRONENBRON
Op het IRI is een prototype koude-neutronenbron ontwikkeld, met als
moderator vloeibaar methaan van ongeveer 110 K. Gedurende de testpe
riode, waarbij de bron in het kernrooster voor een van de bundelbuizen
was geplaatst, is een intensiteitswinst van een factor 5 voor langgolvige neutronen geconstateerd. Echter, na twee dagen bedrijf bij vol
reactorvermogen is in het methaan circulatiesysteem een verstopping
opgetreden, onstaan door polymerisatie van de methaanmoleculen ten
gevolge van radiolyse. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het on
mogelijk is om, zonder aanzienlijke veranderingen in het gehele ont
werp, de koude bron gedurende langere tijd te kunnen bedrijven. Om
deze reden is besloten het project te stoppen.

SPIEGELFILTER
Het spiegelfiltersysteem, ter vervanging van het huidige filtersysteem
in bundelbuis L2, zal bestaan uit twee bundelkanalen van 6 cm hoogte,
elk opgebouwd uit 13 microkanalen van 1 mm breed, gescheiden door 1 mm
dikke glazen platen bedampt met S 8 Ni. Het systeem, dat een lengte
heeft van 3 ш, is gebogen in een kromtestraal van 200 m, met het
gevolg dat snelle neutronen en gammastraling het filter niet kunnen
verlaten zonder de glazen platen gepasseerd te zijn. De thermische
neutronen doorlopen de microkanalen door totale reflectie aan de nikkelspiegels. Uit gedetailleerde berekeningen blijkt dat de te verwach
ten thermische neutronenfluxdichtheid van dezelfde orde zal zijn als
bij het huidige systeem (dat slechts uit één kanaal bestaat) terwijl
de snelle neutronen- en gammafluxdichtheid meer dan een factor 1000
lager zullen zijn, hetgeen een aanzienlijke verbetering van de signaal -achtergondverhouding zal opleveren. De firma "Neutronen Technische Komponenten" (NTK), BRD, heeft een prototype, bestaande uit één
microkanaal met bovengenoemde geometrie, geleverd. Hieraan zijn op de
spiegelpolarimeter metingen uitgevoerd waaruit bleek dat de transmissie-eigenschappen voor thermische neutronen aan de verwachtingen
voldeden. In het verslagjaar is verder gewerkt aan het gedetailleerde
ontwerp van het gehele systeem, waarbij veel aandacht is besteed aan
de afschermingsaspecten. Bij de firma NTK zijn de twee glazen bundelkanalen besteld. Gepland is het gehele systeem in de zomerstop van
1990 te installeren.

REFLECTOMETER
Er is een project gestart met als doel het realiseren van een neutronenreflectoraeter aan één van de twee bundelkanalen van het spiegelfliter. In deze niet-destructieve onderzoektechniek maakt een zeer nauw
gecollimeerde invallende neutronenbundel een kleine hoek (van de orde
van één graad) met het oppervlak van het te onderzoeken preparaat.
Door de intensiteit van de gereflecteerde neutronen als functie van
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golflengte te bepalen kan informatie verkregen worden over de structuur - zowel nucleaire als magnetische structuur - loodrecht op het
oppervlak tot een diepte van ongeveer 100 nm met een oplossend vermogen van 1 nm. Hiermee kan een bijdrage geleverd worden op het gebied
van onder andere (magnetische) dunne film- en multilagen-technologie,
hechtingsverschijselen, surfactantenonderzoek, materialenleer en procestechnolgie.
Uit een haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat het mogelijk is, ondanks de relatief bescheiden neutronenflux van de HOR, een reflectometer van goede kwaliteit te realiseren. In 1989 is gestart met een nadere invulling en definitie van de diverse onderdelen, waarbij optimalisatie van oplossend vermogen en intensiteit een belangrijke rol
speelt. Er wordt naar gestreefd in 1992 de nieuwe reflectometer volledig operationeel te hebben.

GROTE VOLUMINA BESTRALINGSFACILITEIT
In het kader van het TU Delft speerpuntbeleid Integraal Waterbeheer is
het onderzoekvoorstel "Ontwikkeling van irethoden en faciliteiten voor
neutronenactiveringsanalyse van spoorelementen in grote monsters onderwaterbodem en oppervlaktewater" gehonoreerd met financiële steun
vanuit de TU-profileringsruimte en vanuit het 3TU-vernieuwingsplan.
Voor dit onderzoek zal een bestralingsfaciliteit worden ontwikkeld,
waarmee het mogelijk is om gelijktijdig een aantal monsters met afmetingen tot ca. vijf liter te bestralen in de Hoger Onderwijsreactor.
Daarnaast zullen methodes moeten worden ontwikkeld waarmee gecorrigeerd kan worden voor de mate van neutronen zelfafscherming in de monsters, voor de mate van zelf-absorptie van de geïnduceerde gamma-radioactiviteit tijdens de meting, en voor eventuele inhomogeniteiten in
het monster. Het ligt in het voornemen dat het onderzoek zal leiden
tot een proefschrift.
Voor de ontwikkeling van de bestralingsfaciliteit is een beroep gedaan
op het ingenieursbureau Technotek BV te Rijswijk. Aan de hand van een
door het IRI opgesteld programma van wensen en eisen heeft een oriëntatie plaatsgevonden en is een keuze gemaakt voor een ontwerp. De faciliteit zal worden geplaatst in de thermische kolom van de HOR; gestreefd wordt naar een inbouw in de kerststop 1990-1991. De constructie van de manipulator zal worden uitgevoerd door de IRI-werkplaatsen.
Berekeningen, uitgevoerd door de afdeling Reactorfysica van het IRI
(dr. ir. J.E. Hoogenboom, ir. P.P. de Leege), hebben uitgewezen dat de
hoogte van de neutronenflux in de thermische kolora bruikbaar is voor
de gewenste toepassing; verder bleek ook zeer uniforme fluxverdeling
over hoogte en diepte in de thermische kolom verwacht te mogen worden.
Aanbrengen van grafiet in de thermische kolom, met name in het naar de
reactorkern gerichte gedeelte doet de verhouding thermische flux/snelle flux verbeteren met een factor vier. Dit wordt als groot voordeel
beschouwd met het oog op eventuele zelfthermalisering van de snelle
neutronen in de grote monsters door aanwezigheid van waterstof-kernen.
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INSTRUMENTATIEPROJECT POSH
Bij de aanvang van 1989 werd op basis van een projectvoorstel een projectopdracht verleend voor een intense positronenbundel bij de HOR. De
te verwachten bundel intensiteit zou volgens dit voorstel ruim boven de
10* positronen per seconde kunnen uitgaan en daarmee zou POSH zich
kunnen scharen onder de meest intense bundels die er nu ter wereld
zijn of worden gepland. Uitgangspunten zijn de continue aanmaak van
* 4 Cu als positronemitter en een zeer groot (1000 cm 2 ) emitterend oppervlak. Ontwerpstudies zijn gedaan naar de realiseerbaarheid van een
dergelijke bron. Daarbij is een prototype aangemaakt van een koperen
bronschijf. Aan het einde van het jaar is een ontwerp programma geformuleerd dat in 1990 uitgevoerd kan gaan worden.
Voor de toepassing van P0SH is als meest belovende een vorm van microanalyse van materialen geselecteerd. Hierbij wordt de primaire bundel
opgewekt door POSH via herhaalde remoderatie en versnelling omgevormd
tot een microbundel die geïnjecteerd gaat worden in een aangepaste
Raster Elektronen Microscoop, Een projectvoorstel dienaangaande is
door FOM gehonoreerd. Dit aanvullende project wordt samen met de vakgroep Deeltjesoptica (Factulteit der Technische Natuurkunde) uitgevoerd.
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G R O T E

F

A C I L I T E I T E N

HOGER ONDERWIJSREACTOR
Het bedrij fsschema van de HOR is in 1989 hoofdzakelijk bepaald door
het experimentele programma en de beproeving van nieuwe faciliteiten.
Het bedrij fspersoneel nam deel aan een externe opfriscursus, die werd
verzorgd door het Bureau Opleiding van het ECN te Petten. Deze cursus
werd in augustus/september tweemaal gegeven. Van het HOR-jaarprogramma
moest voorts worden afgeweken in verband met sluiting van het instituut tussen kerstmis en nieuwjaar om doelmatigheidsredenen.
BEDRIJFSOVERZICHT
De HOR is grotendeels volgens het gebruikelijke schema van ca. 100 uur
per week continu op een vermogen van 2 VN in bedrijf geweest. De operationele beschikbaarheid bedroeg 75,21 van de totale
werktijd
(5570 uur), hetgeen neerkomt op 98,8% van de geplande bedrijfstijd.
De 2 MW-beschikbaarheid bedraagt 73,6X (zie tabel 3). In 45 bedrijfsweken werd een energie-equivalent van ca. 348 MWd vrijgemaakt, overeenkomend met een splijtstofverbruik van ca. 436 gram U-235. Er waren
in totaal vijf stopperioden: een viertal splijtstofwisselstops van
kortere duur in verband met noodzakelijke herlading/wijziging van de
reactorkern, en de gebruikelijke stop in de zomerperiode voor onderhoud en modificaties. Er waren in totaal 18 niet-geplande bedrijfsonderbrekingen van kortere duur, waarvan een zestal gepaard ging met
automatische afschakeling van de reactor.
ONDERHOUD EN MODIFICATIES
In de zomerstop is het gebruikelijke onderhoud uitgevoerd aan de reactorinstrumentatie (instrument calibratie, beproeving en preventief
onderhoud) en aan de hulpsystemen. Zo vonden er onder andere onderhoudswerkzaamheden plaats aan de carousselkraan, de bassindeur, de
koelsystemen (pompen, afsluiters, koeltorens, ontharderinstallatie en
warmtewisselaar) en het ventilatiesysteem reactorhal (vlinderkleppen,
filters en watersloten). In de leidingtunnel werden aanvullende brandwerende voorzieningen getroffen. Het ionenwisselaarsysteem werd driemaal geregenereerd. In week 43 (23 en 24 oktober) is een officieuze,
integrale lekdichtheidsbeproeving van de veiligheidsomhulling uitgevoerd, waarbij het testresultaat ruimschoots aan het gestelde criterium voldeed.
TOEPASSINGEN, EXPERIMENTELE FACILITEITEN
Eind juni, ter gelegenheid van de reguliere splijtstofwisseling, is de
koude neutronenbron (vloeibaar methaan loop) met vernieuwde kernsectie
opnieuw in het rooster geplaatst ter beproeving bij vol vermogen. De
resultaten waren helaas zodanig teleurstellend, dat het project niet
langer kon worden voortgezet. De ontmanteling van de installatie is
reeds grotendeels in juli uitgevoerd. Dit heeft ertoe geleid dat de
kernsamenstelling tussentijds moest worden gewijzigd.

-23In h e t v e r s l a g j a a r z i j n de volgende neutronenbundelopstellingen b i j de
HOR i n b e d r i j f g e v e e s t :
-

Roterend Kristal Spectrometer;
Spiegelpolarimeter;
Kristal Polarimeter;
Vloeistof Diffractometer;
Plaatsafhankelijke Detectieopstelling.

Reactorfysische experimenten (in het rooster of daarbuiten) vormden
onderdeel van studies van warmteoverdrachtsprocessen en neutronenruisverschijnselen. In de verschillende bestralingsfaciliteiten bij de
reactor werd een breed scala aan monsters bestraald. In de drie "langzame" buizenposten werden 839 bestralingen uitgevoerd; voor de "snelle" buizenpost bedroeg dit aantal 3493. Voor de drie droge bestralingsfaciliteiten in de reflector en de natte, roterende faciliteit
voor grote monsters bedroeg het aantal bestralingen in totaal 215.
SPLIJTSTOFVOORZIENING
In 1989 werden de ontwerpkenmerken van een nieuw type splijtstofelement met lage verrijkingsgraad voor de HOR vastgelegd. De uitwerking
van de conversiestudies en de daaraan gekoppelde veiligheidsanalyses,
die eind 1988 een aanvang namen, werden in de loop van het verslagjaar
voltooid. De aanschaffing van een tiental splijtstofelementen is eind
1989 in gang gezet. De levering wordt voorzien in het eerste halfjaar
van 1991.
De in het vorig jaarverslag gemelde temporisering in de afvoer van
gebruikte splijtstofelementen ter opwerking in de Verenigde Staten is
nog niet opgeheven. Het voor 1989 geplande transport kon daardoor niet
worden gerealiseerd. De van Amerikaanse zijde getroffen wettelijke
regelingen die tot eind 1988 van kracht waren voor de ontvangst van
het in de HOR gebruikte type splijtstof, zijn inmiddels geruime tijd
vervallen. Verlenging van de regelingen voor een termijn van tien jaar
is in 1989 verder opgeschort, hangende lopende beroepsprocedures en
verdergaande evaluaties van opwerkingsinstallaties. In verband met
deze onzekerheid zijn er maatregelen getroffen om over extra opslagcapaciteit voor een drietal jaren te kunnen beschikken. Aan het eind
van het verslagjaar bestond de verwachting, dat de transporten in de
tweede helft van 1990 zouden kunnen worden hervat.
Op 3 en U oktober vond een routine inspectie van splijtstoffen plaats
door een tweetal inspecteurs van Euratom en IAEA. Deze inspecties hebben ten doel om de boekhouding en actuele inventaris te controleren en
om na te gaan of aan de bijzondere controleverplichtingen wordt voldaan. Er werden geen discrepanties geconstateerd.
OVERIGE ACTIVITEITEN
Op één hoofdstuk na kwam een eerste versie van het Technisch Documentatie Pakket HOR in 1989 gereed. Dit pakket heeft ten doel in algemene
zin zodanige overzichtsinformatie te verschaffen, dat een goede begripsvorming en beoordeling van de feitelijke werking van de kernin-
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stallatie mogelijk wordt gemaakt. Een eerste concept-versie van de
overkoepelende, publieke veiligheidsrapportage was aan het eind van
het verslagjaar vrijwel gereed.
De in het verslagjaar aangevangen veiligheidsanalyses met betrekking
tot de conversie naar laag-verrijkte splijtstof door het onafhankelijke Interatom werden in het eerste halfjaar afgerond. De eindrapportage
werd in augustus uitgebracht.
Op basis van een actieplan van de Kernfysische Dienst met betrekking
tot brandpreventie en bestrijding van brand bij research reactoren
vond in oktober een zogenaamde "fire-safety audit" plaats, die door
functionarissen van de diverse betrokken instanties (Arbeidsinspectie,
KFD, Directie Brandweer/Inspectie voor het Brandweerwezen, Gemeentelijke en Regionale Brandweer) werd uitgevoerd. Bij de uitvoerige inspectie werden geen bijzondere tekortkomingen geconstateerd. Uel waren
er een aantal aanbevelingen en opmerkingen, die inmiddels reeds ten
dele tot aanpassingen hebben geleid.
Halverwege het jaar is een ontruimingsoefening gehouden voor de reactorhal (halalarm), gevolgd door een gebouwalarm voor het gehele instituut, dit in het kader van realistische oefeningen op gezette tijden
en toetsing van de vastgestelde procedures op adequaatheid.
In het verslagjaar werd vijfmaal een introductielezing gegeven voor
nieuwe medewerkers en stagiairs, met aansluitende rondleiding bij de
reactor. Soortgelijke introducties werden verzorgd voor verschillende
groepen bezoekers. In totaal werden er 710 bezoekers, waarvan 490 studenten en cursisten, geïntroduceerd bij de reactor en experimenteerfaciliteiten.
Tabel 4: HOR bedrijfsoverzicht

activiteiten

fractie van de
totale werktijd

2 MW beschikbaarheid
Additionele vermogensoperaties
Checkout-, start- en stopprocedure
Splijtstofwisseling en calibratie
Instructies en metingen
Onderhoud en modificaties
Modificaties experimenteerfaciliteiten
Lekdichtheidsbeproeving veilighejdsorahulling
Niet-geplande bedrijfsonderbrekingen
Stop i.v.m. bijzondere omstandigheden
(instituutsactiviteiten, e.d.)

Totaal (0 5570 uur)

73.6X
1,6Z
4,7Z
2,51
1,3Z
12.5Z
0,8Z
0,9Z
1,2Z
0,9Z

100,OZ
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ELEKTRONENVERSNELLER
De 3 NV Van de Graaf f elekcronenversneller wordt bedreven
door per
soneel van de afdeling Stralingschemie. Nadruk ligt op het gebruik in
coabinatie eet snelle detectie-apparatuur, set een tijdresolutie
van
50 ps, voor de bestudering van kortlevende bestral ingsprodukten
zoals ionen, elektronen, aangeslagen toestanden en radicalen. Een dui
delijke toename van het gebruik voor onderzoek op andere vakgebieden
en toegepast werk voor set паше polymeetonderzoek heeft plaatsgevon
den. De voornaamste ontwikkeling is gericht op het zo volledig moge
lijk benutten van de tijdresolutie van de huidige detectie-apparatuur
van 50-100 ps. Metingen aan een verbeterde versie van de kathodepulser, met een nieuw ontwerp van de kw£: schakelaar en een verliesarme
vertragingslijn, hebben in een proefс telling uitgewezen dat hiermee
voorlopig geen pulsen korter dan 100-lbo ps gemaakt kunnen worden.
Definitief uitsluitsel kan pas worden gegeven na inbouw en test in de
versneller. Gebruik van foto-elektron emissie, door een korte inten
sieve laserpuls op de oxidekathode, is verder onderzocht als mogelijk
heid om voldoende korte intensieve elektronenpulsen uit de Van de
Craaff versneller te krijgen. Een nieuwe uitstookbare proefopstelling
is gebouwd om kathodes te formeren en te testen op hun kwaliteit als
foto-elektron emitter. De kathodehouder en aansluitingen zijn herzien
zodat de houder na een geslaagde formatie in de versneller kan worden
geplaatst. Test van het cryopomp vacuümsysteem heeft uitgewezen dat
enkele modificaties, zoals onder andere het verwijderen van de koolstof absorber, nodig zijn om het in combinatie met de waterstof inlaat
goed te laten werken. Ten behoeve van het toegepast werk is een begin
gemaakt met het ontwikkelen van enige verbeterde methodes voor het
meten van diverse elektronenbundel-parameters zoals de stroom per oppervlakte-eenheid, de bundelbreedte en de geïntegreerde dosis. Een
revisie van de bestralingstafel en het koelaggregaat bleek noodzakelijk wegens herhaaldelijk slecht functioneren. Vanwege de hoge kosten
wordt over het koelaggregaat nog onderhandeld. Het bordes in de bestralingsruimte
is uitgebreid om de bereikbaarheid van de pompen en
componenten van het vacuümsysteem te verbeteren.
In het verslagjaar zijn elf dagen gebruikt voor modificatie, reparatie
en ijking.

VARIABELE ENERGIE POSITRONENBÜMDSL-FACILITEIT (VEP)
De VEP is gedurende 1989 in vrijwel dezelfde configuratie als in 1988
gebruikt voor metingen aan half-geleider materialen en gelaagde structuren. Door de afgenomen intensiteit van de 2 a Na-bron bedroeg de gemiddelde meettijd per sample ongeveer 18 uur. In de periode van juli
tot en met oktober kon geen gebruik gemaakt worden van de Ge-detector
met hoge energie-resolutie omdat deze tijdelijk benodigd was bij de
uitlener (NIKHEF). Gedurende het jaar werd een nieuw aangestelde promovendus (010) ingewerkt bij het gebruik van de faciliteit. Ontwikkelingswerk werd verricht aan de nieuw geïnstalleerde positronen levensduur apparatuur. Problemen met de micro-channel plate detector werden
opgelost na consultatie van onder andere AM0LF (Amsterdam). Modifica-
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ties werden aangebracht in de vorm en montage van de elektrode die
secondaire elektronen opgewekt door de positronen moet leiden naar de
channel-plate detector. De tijdsresolutie die nu behaald kan worden
bedraagt 500 ps. Er is een begin gemaakt met de aanpassing van het besturingsprogramma en de dataverwerking. Vanuit de bedrijfsgroep is een
aanzienlijke inspanning geleverd bij het nader definiëren van de te
bouwen intense positronenbundel bij de HOR: POSH.

CENTRAAL COMPUTERSYSTEEM
Een steeds belangrijker wordende taak van de centrale VAX-8350 is de
realisatie van communicatiefaciliteiten, zoals elektronische berichtenverkeer en bestandsuitwisseling met gebruikers van externe computersystemen. De op ethernet gebaseerde verbinding met het DUNET-netwerk van de TU Delft biedt daartoe een aansluiting op SURFnet, een
nationaal netwerk ten behoeve van Nederlandse universiteiteii en hogescholen en grote wetenschappelijke organisaties zoals TNO, ECN, NLR,
en dergelijke. Vanuit SURFnet is via zogenoemde gateways toegang
mogelijk to\. andere netwerken, waaronder EARN (European Academic and
Research Network) en Bitnet, beide internationale
computernetwerken
ten behoeve van academische instellingen, en Datanet-1, het openbare
computernetwerk van de PTT. In het kader van mail-harmonisatie met
anders gestructureerde netwerken is in het verslagjaar tevens een
zogenoemd Internet ingevoerd. Binnen de genoemde netwerken is de VAX8350 met behulp van de volgende kenmerken te bereiken:
SURFnet (DUNET)
Datanet (X25)
Earn/BItnet
Internet

adres:
adres:
adres:
adres:

29.6 (IRIVAX)
[?204] 12911004106
HDETUD5
IRIVAX.TUDELFT.NL

Naast de gebruikelijke inzet van de VAX-8350 voor programma-ontwikkeling en gegevensverwerking, is het belang van het systeem en de bijbehorende periferie als concentratiepunt van centrale opslag- en afdrukfaciliteiten ook in 1989 verder toegenomen. Dit geldt vooral voor
PC-gebruikers die nu automatische centrale backups van hard disks kunnen laten uitvoeren. Verder is een archiveringssysteem geïmplementeerd
om minder gebruikte bestanden op een gemakkelijke wijze te kunnen opbergen op magneetbanden.
De werkzaamheden in 1989 concentreerden zich, naast lopende zaken ten
aanzien van management, operations, voorlichting, troubleshooting,
software onderhoud en het geven van cursussen (Fortran 77, VAX/VMS en
IAS/RSX), ook op de afbouw van het gebruik van de IBM. Om dat op te
kunnen vangen is de totale capaciteit vergroot door aanschaf van een
aantal werkstations. Ook is de disk capaciteit uitgebreid tot ca. 2
Gigabyte. Verdere werkzaamheden betroffen de voorbereiding van een
doorberekeningssysteem en van een alarmeringssysteem ten behoeve van
de Algemene Dienst. Op het gebied van programmatuur werd REDUCE 3,3.
(een formulemanipulatiepakket) en een nieuwe versie van het NAG-pakket
(een numeriek-wiskundepakket) geïnstalleerd.
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0 N P E R S T E

Ü N E N D E

D I E N S T E N

ORGANISATIE VEILIGHEID EN MILIEU
De Arbo Veiligheidskommissie (AVK) en de Stralingsbeschermingsdienst
(SBD) behartigen bij het IRI de arbeidsomstandigheden en de milieuzorg. De AVK adviseert de directie en de Medezeggenschapscommissie
(MC) van h"t IRI over maatregelen die de veiligheid, gezondheid en
welzijn bij het IRI kunnen bevorderen. Zaken die specifiek betrekking
hebben op de technische veiligheid van de reactor en de stralingsveiligheid vallen buiten het werkterrein van de AVK. De samenstelling van
de AVK waarborgt echter een goede samenhang van de door haar vastgestelde maatregelen met de eisen vanuit het oogpunt van reactorveiligheid en stralingsveiligheid. Voor laatstgenoemde onderwerpen wordt
verwezen naar de verslaggeving van de Hoger Onderwij sreactor en van de
Stralingsbeschermingsdienst.
Met ingang van 1 januari 1989 zijn de conventionele en stralingsveiligheid bij het IRI geïntegreerd in éên organisatorisch verband, de
Organisatie Veiligheid en Milieu (OVM) onder leiding van dr. C.E. Rasmussen. Laatstgenoemde is verantwoordelijk voor de stralingsveiligheid
en ing. B. Morien voor de conventionele veiligheid.
CONVENTIONELE VEILIGHEID
Gedurende de verslagperiode bestond de AVK uit de volgende leden:
ing B. Morien

: voorzitter/secretaris en adviseur conventionele en brandveiligheid;
ir. H.N.A.M. van Krevel bedrij fsdirecteur;
W. de Klerk
stralingsarts;
C.C. Frietman
adviseur stralings- en chemische veiligheid
(tot 1-11-1989);
- ir. W. de Vries
: idem (vanaf 1-11-1989);
- J.A.A. DeIsman
: lid MC en adviseur veiligheidszaken reactorbedrij f.
Als gast heeft mw.drs. M. van Hemert van het Bureau Veiligheid en Milieu van de TU Delft, enige vergaderingen en inspectiebezoeken bijgewoond.
De AVK vergaderde in de verslagperiode zesmaal en er werden even zovele veiligheidsinspectiebezoeken uitgevoerd in de verschillende laboratoria en werkplaatsen. Hierbij werden ook de desbetreffende veiligheidscontactpersonen betrokken. De bevindingen en de naar aanleiding
hiervan genomen maatregelen werden in een inspectierapport vastgelegd.
In het verslagjaar zijn de navolgende projecten en instructies op veiligheidsgebied gereed gekomen.
De installatie van een ventilatie en luchtbemonsteringssysteem in de
radioactieve afvalbunker van de SBD;
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- Vijfmaal zijn veiligheidsintroductiedagen georganiseerd voor nieuwe
medewerkers en gasten;
- Bedrijfsbrandweer en EHBO hebben regelmatig instructie gehad en hebben regelmatig geoefend;
- Alle leden van de reactorbedrij fsploegen zijn geïnstrueerd in brandbestrijding, specifiek voor de reactorhal en regelkamer;
- In de verslagperiode werd een gecombineerde hal-gebouwalarmoefening
gehouden;
• Alle brandslanghaspels, kleine blusmiddelen en de automatische
blusinstallatie van de chemicaliênkluis werden gecontroleerd;
- In de reactorhal werd het aantal kleine blusmiddelen uitgebreid;
- Alle hijsgereedschappen werden aan een jaarlijkse controle onderworpen. De controlerende deskundige heeft alle veiligheidscertificaten
geparafeerd;
- Er werden diverse veiligheidsadviezen verschaft;
- Er werden noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen uitgereikt.
Op 30 november werd bij het IRI een "fire safety audit" uitgevoerd,
onder auspiciën van de Kernfysische Dienst en met medewerking van
brandveiligheidsdeskundigen van het centrale en regionale niveau en
van de Arbeidsinspectie. De door het onderzoekteam uitgesproken indruk
was overwegend positief.
Gebeurtenissen
Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan waarbij de
conventionele veiligheid in het geding kwam.

STRALINGSVEILIGHEID
De Stralingsbeschermingsdienst ziet toe op de naleving van de wettelijke voorschriften bij het werken met stralingsbronnen in het IRI.
Daartoe worden onder andere de door personen in het IRI ontvangen
stralingsdoses gemeten, alsmede stralings- en activiteitsniveaus in
het gebouw en in de naaste omgeving.
Voorts wordt de radioactiviteitsconcentratie gemeten in de via de 60
meter hoge ventilatieschacht afgevoerde lucht, en in het afvalwater
dat in het riool wordt geloosd. De SBD verzorgt de inzameling, controle en eventuele voorbewerking van het radioactieve laboratoriumafval,
alvorens dit aan instanties buiten het IRI wordt overgedragen.
Over het veilig werken met ioniserende stralingsbronnen in het instituut wordt door de SBD advies en voorlichting gegeven; nieuwe medewerkers ontvangen een instructie in de stralingshygiëne. Medewerkers van
de Meet- en Kontrolegroep (MKG) houden zo nodig toezicht bij gecompliceerde werkzaamheden met stralingsbronnen. Ook het veilig werken met
lasers behoort tot het werkterrein van de MKG.
De medewerkers van de SBD zijn nauw betrokken bij het cursorisch
derwijs in de stralingshygiëne (zie hoofdstuk Onderwijs).

on-
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Gebeurtenlssen bij onderzoek en bedrijfswerkzaamheden
Incidenten met stralingshygifinische aspecten zijn in de verslagperiode
niet voorgevallen (zie ook Persoonsdosimetrie).
In 46 gevallen werd bij personen een uitwendige radioactieve besmetting aan handen, kleding of schoeisel geconstateerd, die steeds van
geringe importantie was en via een eenvoudige decontaminatieprocedure
kon worden verwijderd.
Persoonsdos imetrie
De stralingsdoses ten gevolge van het werk in het instituut zijn voor
het overgrote deel van de medewerkers niet te onderscheiden van de dosis ontvangen uit natuurlijke stralingsbronnen. Per 1 januari 1989
waren van de op het IRI werkzame personen 28 geregistreerd als radiologische werkers van categorie 2(A) en 121 van categorie 1(B), welke
allen ingevolge wettelijke verplichting werden voorzien van een persoonsdos isme ter van TNO (thermolumir.escentie-dosismeter, TLD).
De met vorengenoemde TLD gemeten persoonsdoses zijn samengevat in tabel 5a. In tabel 5b zijn de uitslagen samengevat van TLD-dosismeters
(type "VINTEN") die werden verstrekt aan bezoekers, cursisten en dergelijke; de uitlezing vond plaats na een gebruiksperiode van één dag
tot maximaal twee weken. In alle gevallen bleven deze doses ruim beneden de wettelijke grenswaarden.
In 1989 behoefden geen IRI-medewerkers te worden onderzocht op in het
lichaam aanwezige radionucliden.
Tabel 5a:

Overzicht persoonsdosimetrie
TNO). Dosisequivalent in mSv

Periode 1989

Kwartaal
Kwartaal
Kwartaal
Kwartaal

1
2
3
4

IRI

Aantal
dosimeterdragers

<0,3

0,3-1,0

168
163
178
158

156
156
177
153

10
7
0
4

(gemeten

met TLD, type

Aantal uitslagen per dosisgroep
1, )-2,0

1
0
1
1

>2

0
0
0
0
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Tabel 5b: Overzicht
incidentele persoonsdosimetrie IRI
VINTEN, gebruiksperiode één dag tot twee weken).
valent in mSv.

Periode 1989

Kwartaal
Kwartaal
Kwartaal
Kwartaal

1
2
3
4

Totaal

Aantal
uitgelezen
dosismeters

(TLD type
Dosisequi-

Aantal uitslagen per dosisgroep
>0,3
0,03- 0,3
<0,03

Hoogste
uitslag

0,09
0,11
0,02
1,41

423
279
229
384

419
275
229
379

4
4
0
3

1315

1302

11

0
0
0
2

Radioactief afval en lozingen
De lozing van radioactiviteit met afvalwater in het openbaar riool
bleef als steeds beneden de door de Kernenergiewetvergunning gestelde
grenswaarden. Bedoelde grenswaarden bedragen respectievelijk 4 kBq
ia-3(a) en 40 kBq m- 3 (0/y) .
Lozing via de ventilatieschacht van stofvormig radioactief materiaal
was niet detecteerbaar ten opzichte van de natuurlijke luchtactiviteit. De lozing van 4 1 Ar bedroeg slechts een kleine fractie van de
vergunningsgrenswaarde (40 kBq per m 3 geloosde lucht), totaal in 1989
minder dan 1 TBq.
In 1989 vonden twee transporten van vast en vloeibaar radioactief afval naar COVRA BV in Petten plaats. Daarbij werden 20 vaten van 100
liter vast afval, 251 vaten van 60 liter vloeibaar afval, 14 vaten van
60 liter met gevulde telpotjes en 5 vaten van 45 liter met slib afgevoerd. Hierbij bevonden zich een groot aantal vaten met slibachtig
residu afkomstig van de verdamperinstallatie.
Voorlichting
In 1989 werden vijf introductiecursussen voor nieuwe medewerkers gegeven. Het stralingsbeschermingsgedeelte (waaraan een practicum is verbonden) werd gevolgd door 35 personen.
Advisering en dienstverlening
Door leden van de SBH werden aan personen en instellingen buiten het
IRI tal van adviezen en andere diensten verstrekt. Sedert 1988 worden
de taken van de Algemeen Stralingsdeskundige van de TU Delft behartigd
door de SBD van het IRI, in het organisatorisch verband van het Bureau
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Veiligheid en Milieu van de TU Delft. Het IRI ontvangt hiervoor een
financiële compensatie. Voor de verantwoording van de werkzaamheden
van de SBD in dit kader wordt verwezen naar het jaarverslag 1989 van
genoemd Bureau.
Voor dienstverlening in de vorm van activiteitsmetingen, calibraties
van apparatuur, bestralingen en dergelijke aan instellingen buiten de
TU Delft wordt een passende tariefstelling gehanteerd.
Dr. C E . Rasmussen had zitting in de Interuniversitaire Adviescommissie voor Veiligheids- en Milieuwetgeving (IAVM), alsmede in een stuurgroep "Voorkoming radioactieve besmetting van voedingsmiddelen", ressorterend onder de Landbouwadviescommissie milieu-kritische stoffen
van het ministerie van Landbouw en Visserij. Dr. A.J.J. Bos nam als
secretaris deel aan de werkzaamheden van de commissie "Herbezinning
Kernenergie" van de Gezondheidsraad, die in juni 1989 een rapport uitbracht onder de titel "Risico-analyse, menselijk handelen, interventiewaarden". Tevens voert hij het secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS).
Het IRI is betrokken bij een zogenoemde waakvlamovereenkomst met de overheid in het kader van het Nationaal Plan voor Kernongevallenbestrijding (PKOB) ten aanzien van signalering en meting van relatief
lage activiteitsniveaus. Ir. De Vries vertegenwoordigde het IRI in de
desbetreffende organisatie.

INTERNE DIENST (PROJECTEN)

ONDERHOUD GEBOUWEN
In de verslagperiode werden in samenwerking met de gebouwendienst van
de TU Delft een groot aantal bouwkundige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Enkele grotere projecten varen:
- De brand- en rookwerende compartimentering van de verschillende
ruimten in het gebouw werd voltooid;
- Het thinwire ethernet in het gebouw werd verder uitgebreid;
- Ten behoeve van physical protection aspecten werden enkele nieuwe
voorzieningen getroffen en de bestaande regelmatig geïnspecteerd en
gecontroleerd;
- In verband met eisen met betrekking tot redundantie werd een begin
gemaakt met de installatie van een tweede onafhankelijk werkend
branddetectiesysteera in de reactorhal;
- In een gedeelte van de kelder in de zuidvleugel en in de gang van
kantoorunit С werd een verlaagd plafond aangebracht.
RESTAURATIEVE DIENST
In het verslagjaar werd door de restauratieve dienst de dagelijkse
koffie en lunches voor de IRI-medewerkers, gasten en cursisten ver-
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zorgd. Daarnaast werd assistentie verleend bij het verzorgen van diverse recepties en bijeenkomsten. In de keuken werden drie koelkasten
vervangen.
CONCIERGEDIENST
De concièrgedienst heeft in de afgelopen periode, naast de normale dagelijkse werkzaamheden, veel kopieerwerk moeten verzorgen voor de
verschillende afdelingen en diensten. Voorts werd service verleend bij
het gebruik van diverse kopieermachines in het gebouw. Alle kopieermachines werden in het verslagjaar vervangen. Ter ondersteuning van de
bewakingstaak werden in de concièrgeloge een drietal nieuwe monitoren
geplaatst, deel uitmakende van het CCTV-systeem.
TRANSPORTDIENST
De transportdienst verzorgde in het verslagjaar een groot aantal ritten naar diverse deelnemende instellingen in het land, waaronder enkele academische ziekenhuisen en het ECN in Petten. Verder werd medewerking verleend bij het vervoer van IRI-medewerkers die op lokatie in
het land onderzoek moesten verrichten. Ook werden voor de verschillende diensten in het instituut regelmatig transporten uitgevoerd.
SCHOONMAAKDIENST
De schoonmaakdienst heeft naast de routinematige werkzaamheden, ook
extra schoonmaakwerk uitgevoerd zoals bijvoorbeeld bij het decontamineren van besmettingen in de radiochemische laboratoria en in de reactorhal. Verder werden bepaalde ruimten waarin onderhoudswerkzaamheden
waren uitgevoerd extra schoongemaakt. Enkele oude machines werden vervangen .

TECHNISCHE DIENST

ALGEMEEN
Door wijzigingen en vernieuwingen in de loop der tijd uitgevoerd aan
zowel de elektrotechnische als werktuigbouwkundige installaties, was
het noodzakelijk de zogenoemde instructieboeken aan te passen. De
dienst is gestart met het herschrijven van de boeken betreffende de
afvalwaterbehandeling en het wateraanmaaksysteera. Het is de bedoeling
om in de loop der tijd alle instructieboeken van de installaties aan
te passen of te herschrijven. Ook het opschonen van de werktuigbouwkundige tekeningen wordt door de dienst verzorgd. Daartoe is van de
Centrale Werkplaats een tekenaar ingehuurd, die is begonnen om de
werktuigbouwkundige tekeningen van de HOR-installaties aan te passen.
Aan de hand van de preventieve onderhoudsschema's werden de installaties ten behoeve van de Hoger Onderwijsreactor en het gebouw verzorgd.
De hiernavolgende vervangingen, uitbreidingen en reparaties
van
installaties werden uitgevoerd.
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Waterbehandeling
Indampinstallatie:
- het bedieningspaneel werd geheel vernieuwd;
- de stoomleiding en de condensaatleiding werden vervangen.
Luchtbehande1ing
De luchtbehandelingskasten van de oostvleugel werden gerenoveerd, zowel de filtercompartimenten als de bevochtigingssectie werden vernieuwd. Van de twee dakunits op de noord- en zuidvleugel werden enige
kanaalstukken vernieuwd.
Elektrotechnische Installaties
In opdracht van de afdelingen werden diverse werkzaamheden verricht
zoals het aansluiten van apparatuur, het leggen van kabel en aansluiten van nieuwe wandcontactdozen en het verhelpen van storingen aan
apparatuur, etc. Grotere opdrachten werden in samenwerking met de
installateur gerealiseerd. Zo werd de gehele bekabeling en bediening
van beveiligingsappartuur en communicatieappartuur in de conciërgeloge
vernieuwd. Diverse E verdeelkasten werden vervangen en een nieuwe bedieningskast voor de indampinstallatie werd geïnstalleerd. Aan de hand
van de preventieve onderhoudslijsten werden de installaties verzorgd.
Nieuwe installatie
Hergebruik bestralingsbuizenwater
Het bestralingsbuizenwater zal worden hergebruikt als suppletiewater
voor het bassin om het verlies door verdamping aan te vullen. Om dit
te kunnen realiseren wordt er een nieuwe installatie aangelegd bestaand uit: een ionenwisselaar, een pompset, een opvangvat, meetapparatuur en leidingen. Het afgetapte water uit de buizen en ander radioactief besmet water uit de reactorhal wordt verzameld in het opvangnet, vervolgens circuleert het over de ionenwisselaar, waarna het
gezuiverd wordt gebruikt om het bassin bij te vullen. Om de kosten te
drukken wordt de installatie in eigen beheer geïnstalleerd. Zij zal
omstreeks maart 1990 in bedrijf worden gesteld.
WERKPLAATSEN
Instrumentmaker!j
Deze werkplaats heeft het afgelopen verslagjaar 301 meer opdrachten
verwerkt dan in het verslagjaar 1988. Het merendeel betrof kleine opdrachten variërend van enige uren tot een paar dagen werk, zowel voor
de afdelingen als voor de ondersteunende diensten. Opdrachten met een
arbeidstijd van meerdere weken betroffen onder andere:
- Een bron manipulator voor de chemieafdeling;
- Een houder voor gebruikte splijtstofelementen. Deze houder is een
onderdeel van de nieuwe gamma-bestralingsfaciliteit welke in 1990
zal worden vervaardigd;
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- Spiegelhouder voor de afdeling Stralingschemie;
- Servomotorbesturing voor de versnellergroep.
Het merendeel van de netto beschikbare mensuren in de werkplaats wordt
besteed aan kleinere opdrachten. Het afgelopen verslagjaar werd ca.
30Z van de beschikbare tijd besteed aan grotere opdrachten en 70% aan
kleine opdrachten.
Bankwerkerlj/lasserij
Ook deze werkplaats heeft in het verslagjaar 1989 meer opdrachten ontvangen en verwerkt, namelijk 11 meer dan in 1988. De grotere opdrachten bestonden uit:
- Het vervaardigen van een RVS-vat ten behoeve van de afvalwaterbehandeling in opdracht van Technische Dienst;
- Vervaardiging van een frame voor het stikstoftapstation in opdracht
van Technische Dienst;
- Aanleggen van diverse leidingen, onder andere perslucht-vacuümleidingen en olieleidingen in het ketelhuis;
- Het realiseren, in samenwerking met de instrumentmaker ij , van de bij
die dienst genoemde opdrachten.
Vele kleine opdrachten van zowel
diensten werden uitgevoerd.

de

afdelingen

als

ondersteunende

Timmerwerkplaats
Om de achterstand in de uit te voeren opdrachten verder weg te werken,
was het noodzakelijk timmerlieden in te huren. In het verslagjaar 1989
zijn er 82 opdrachten verwerkt. De grotere opdrachten waren:
- Het vervaardigen van speciale tafels met kastjes en planken voor de
concièrgeloge;
- Het vervaardigen van panelen ten behoeve van een stikstoftapstation;
- Vervaardigen van speciaal meubilair ten behoeve de afdelingen.
Vele kleinere opdrachten van de afdelingen en ondersteunende
werden uitgevoerd.

diensten

De vloer van de werkplaats werd vervangen door een nieuwe vloer. In
verband met ophoping van vocht tussen de betonvloer en afwerkvloer
werd de laatste verwijderd en werd een nieuwe afwerkvloer aangebracht.
Glasinstrumentmakerij
In het afgelopen verslagjaar is gebleken dat er meer gebruik gemaakt
wordt van deze dienst. In 1988 bestonden de opdrachten nagenoeg alleen
uit het dichtsmelten van buisjes. In het verslagjaar 1989 zijn er
naast de regelmatig terugkerende opdrachten van dichtsmelten van cellen ook opdrachten van grotere omvang verwerkt. Totaal zijn er 87 opdrachten verwerkt.
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In 1990 zal een deel van de glasinstrumentraakerij worden ingericht als
werkplaats waar op kleine schaal keramiek verwerkt gaat worden. De
werkzaamheden worden in samenwerking tussen de glasinstrumentmakerij
en de instrumentmakerij uitgevoerd. De ontwikkeling van deze werkplaats is enerzijds afhankelijk van de vraag uit de afdelingen en anderzijds van de beschikbare financiële middelen.

PERSONEEL EN ORGANISATIE
Naast de algemene personeelszaken in het afgelopen jaar is er bijzondere aandacht besteed aan:
- Het ontwikkelen van een nieuwe organische structuur van het IRI. Een
rapport is hierover uitgebracht en de MC heeft daar kritische kanttekeningen bij geplaatst. Eind augustus heeft het College van Bestuur
ingestemd met een voorgenomen reorganisatie;
- Het beschrijven van organen en functies binnen de Algemene Dienst.
Een gedeelte is hiervan gereedgekomen maar door het vertrek van het
hoofd Personeel en Organisatie is vertraging opgetreden. Op 1 januari 1990 is een nieuw hoofd Personeel en Organisatie benoemd en afronding zal in de loop van 1990 plaatsvinden;
- Het onderzoeken van een verbeterd tijdsregistratiesysteem en personeelsinformatiesysteem;
- Gedurende het jaar werden diverse cursussen en trainingen door medewerkers gevolgd. Het personeel van de Reactorbedrijfsgroep volgde
een cursus bij het ECN. Verder werd een algemeen projectmanagementcursus gevolgd door een gedeelte van de wetenschappelijke staf en
enkele roedewerkers van de Algemene Dienst.

FINANCIËLE ZAKEN
Naast de algemene werkzaamheden werd het afgelopen jaar
steed aan:

aandacht

be-

- Het financiële informatiesysteem ten behoeve van het IRI. Op het
eind van het jaar werd het nieuwe financiële informatiesysteem
(FIS/D) geïntroduceerd door de TU Delft en naar alle waarschijnlijkheid kan dit systeem aan de verwachtingen voldoen;
- Het bijhouden van de lopende uitgaven en inkomsten door middel van
rapportages;
- Het plannen van grote projecten van het instituut en de daarmee gemoeide begrotingen.

KWALITEITSBORGING
De kwaliteitsborgingsactiviteiten binnen het IRI hebben een top-down
en een bottom-up component. In de top-down benadering wordt kwaliteitsbewustzijn aangekweekt. Het concrete resultaat hiervan is de door
de directie uitgebracht "intentieverklaring inzake kwaliteitsborging".
In de bottora-up benadering worden bestaande procedures en werkinstructies aangepast. Ze worden In het bijzonder bij de HOR, in een vorm
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gebracht zodat binnen de KB-organisatie ermee gewerkt kan worden. Als
voorbeeld kan dienen de voorlopige richtlijn, die is uitgegeven voor
het aanmaken, gebruiken en beheren van tekeningen. De richtlijn wordt
binnen de Reactorbedrijfsgroep streng gehanteerd voor veiligheidsrelevant tekenwerk. In de afdelingen kan er met vrucht gebruik van worden
gemaakt.
Van buiten het IRI is in enige cursussen expertise in het opzetten van
kwaliteitsborgingssystemen eigen gemaakt. Tenslotte is een begin gemaakt met het kweken van een algemeen besef van kwaliteitszorg door
het vertonen van hierop gerichte video's.
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VAN
DIVERSE
COMMISSIES
INSTITUUTS ONDERZOEK- EN ONDERWIJSCOMMISSIE (IOOC)
In h e t v e r s l a g j a a r hadden in de IOOC z i t t i n g :
-

prof.dr.ir. J.J.M, de Goeij (voorzitter);
L. Boersma (ambtelijk secretaris);
dr.ir. J.E. Hoogenbooro;
dr.ir. A.M. van der Kraan;
ir. S.J.D. van Linge;
dr. J.M. Warman.

In 1989 heeft de IOOC zich bezig gehouden met een evaluatie van de
toekenningen vanuit de Personele Beleidsruimte IRI, het meten van de
wetenschappelijke output van het IRI en een bezinning op de positie
van de IOOC als adviesorgaan in de huidige organisatiestructuur van
het instituut. In een overleg tussen de IOOC en de wetenschappelijk
directeur is geconcludeerd dat de taak van de IOOC in hoofdlijnen gehandhaafd zal blijven. De werkwijze zal worden aangepast aan de huidige structuur van het IRI, hetgeen ondermeer inhoudt dat de IOOC adviescommissie van de directie zal zijn.
REACTORVEILIGHEIDSCOMMISSIE (RVC)
De RVC adviseert de wetenschappelijk directeur van het IRI met betrekking tot de veiligheidsaspecten van het reactorbedrij f en van de experimenten bij de reactor. In het verslagjaar was de commissie als volgt
samengesteld:
-

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

In het verslagjaar kwam de RVC 5 keer bijeen. Naast de kwartaalverslagen van het reactorbedrij f kwamen ondermeer aan de orde: maatregelen
bij brand en de HOR-bedrijfsinstructies. Relatief grote aandacht kreeg
een aantal geplande opstellingen bij de HOR: het spiegelfilter in bundelbuis L2, het vloeibaar Li-project en de gamma-bestralingsfaciliteit
in het bassin. Ook is een aantal organisatorische aspecten van de
stralingsveiligheid besproken. De RVC bracht 4 keer over uiteenlopende
onderwerpen advies uit aan de wetenschappelijk directeur.
MEDEZEGGENSCHAPSCOMMISSIE (MC)
De Medezeggenschapscommissie adviseert de bedrijfsdirecteur omtrent
alle onderwerpen het beheer betreffende. Uitgezonderd zijn onderwerpen
die betrekking hebben op individuele personen als zodanig en aangele-
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genheden van
personeel.

algemeen

belang

betreffend* de rechtstoestand van het

Mutaties hebben zich binnen de MC in dit verslagjaar niet voorgedaan.
Ook de vertegenwoordiging van bestuurszijde in het overleg is in dit
verslagjaar niet gewijzigd en berustte bij de bedrijfsdirecteur ir.
H.N.A.M. van Krevel. Secretariële ondersteuning werd gegeven door raw.
E.D.M. Blommaart.
In dit verslagjaar zijn twaalf commissievergaderingen (alleen MC) en
negen overlegvergaderingen (MC en BD) gehouden. De overlegvergaderingen werden voorgezeten door de BD. Het overleg is in het algemeen gezien in een goede en positieve sfeer verlopen. Zoals in eerdere verslagen al is opgemerkt is de informatievoorziening naar de MC nog voor
verbetering vatbaar.
De belangrijkste punten van overleg waren:
•
-

herinrichting IRI-organisatie;
herbezettingsgelden;
vacaturegeling;
overlegstructuur afdelingen en Algemene Dienst;
reorganisatie diverse diensten.

BIBLIOTHEEKCOMMISSIE (BIBCO)
De BIBCO adviseert de bedrijfsdirecteur over beleid en gebruik van de
IRI-bibliotheek. In 1989 bleef de samenstelling van de BIBCO ongewijzigd:
-

dr. A.J.J. Bos (voorzitter);
ir. Z.I. Kolar;
drs. U.H. Kraan (secretaris);
drs. H. Schut;
dr. J.M. Warman;
W. van Pelt (bibliotheekbeheerder, woonde uit hoofde van zijn functie de BIBCO-vergaderingen bij).

In juni werd de IRI-bibliotheek aangesloten op AUBID, het on-line
zoeksysteem voor de catalogus van de Centrale Bibliotheek (CB) van de
TU Delft. Doordat de IRI-bibliotheek thans een zogenaamde faculteitsbibliotheek van de CB is, vormt haar catalogus een onderdeel van de
CB-catalogus. Dit heeft als consequentie dat de catalogus van de IRIbibliotheek in AUBID ingevoerd moet worden. Voor de aanwinsten van
1989 is dit gebeurd.
De jaarlijkse kosten die de CB voor het gebruik van deze aansluiting
berekent zijn circa driemaal zo hoog als de 7 procent van het bibliotheekbudget die de BIBCO aanvaardbaar acht. Dit werd aan de bedrijfsdirecteur en aan de CB kenbaar gemaakt, ondermeer in de vergadering
van BIBCO-voorzitters met de bibliothecaris en het hoofd gebruikersdiensten van de CB.
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Voor da invoer van da IRI-literatuur (publikaties, IRI-rapporten, en
dergelijke) in een eigen documentatiesysteem is het softwarepakket
CARDBOX aangeschaft. De bibliotheekmedewerker ontwikkalda in samenwerking mat de BIBCO aan standaard voor het gebruik van dit pakket ten
behoeve van het gebruik op de afdalingen.
De BIBCO bracht advies uit aan de bedrijfsdirecteur over de functieomschrijving voor de bibliotheekmedewerker.
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P E R S O N E E L S O V E R Z I C H T

DIRECTIE
wetenschappelijk directeur: prof.dr.ir. M. de Bruin (0,8 IRI, 0,2 RUU)
: ir. H.N.A.M. van Krevel
bedrijfsdirecteur

AFDELINGEN
AFDELING RADIOCHEMIE
afdelingshoofd
: prof.dr.ir. J.J.M, de Goeij
plaatsvervangend afdelingshoofd: ir. Z.I. Kolar
: mw. C.M.M. Overdevest
secretaresse
medewerkers:
ir.
mw.
drs
drs
drs
ir.
A.P
P.E
F.D
mw.
dr.
ir.

R.D. Abelion
M.J.J. Ammerlaan
G.S.

Baldew

x

G.J. van den Berg
M. Blaauw l
P. Bode
Boijmans 2 (vanaf 1-7'89 tot 1-1''90)
Domagala 2 (vanaf 14-6'89 tot 14-9'89)
P. Geurink
drs. A.A. Goede l (0,8)
C.J.A. van den Hamer
S.W.F.M, van Hövell tot Westerflier *
(tot l-8'89)
M.J. Koese 2 (vanaf l-5'89 tot 15-8-'89)
dr. J. de Kok 2
M.R. Kok 2 (0,4 tot l-7'89)
J.J. Kroon
W. Martens
mw. A.G.J.M, van der Meer a
A.M.W, van der Meer
mw. drs. Th.G. van Meerten 2
S. van Namen 2 (0,3 van 1-3'89 tot 1-7'89)

F.J.M, van Paassen 2 (vanaf
l-6'89)
ing. L. Prinsen
dr. С van der Schoot 2
(0,8 vanaf 10-7'89)
drs. M.H.M.N. Sendee x
l
mw. drs. J.E. Sloof 1
drs O.M. Steinebach
S.S Then
drs J.A. van der Velden *
M. Veldhuizen 2
mw. T.G. Verburg
K.J. Volkers
dr. J.R.W. Woittiez
(vanaf 1-11'89)
mw. L.M. van Westing
dr. H.Th. Wolterbeek x
mw. U.D. Woroniecka 2
drs. J.P. van Wouwe (in dienst
van AZ Leiden)
mw. C. Zegers

AFDELING REACTORFYSICA
afdelingshoofd

: prof.dr.ir. H. van Dam (0,6 IRI; 0,4 TUD,
Fac. TN)
plaatsvervangend afdelingshoofd: dr.ir. J.E, Hoogenboom
secretaresse
: mw. L.E. Heemskerk-Loos (0,6)

1. In tijdelijke dienst ten behoeve van promotj .-onderzoek;
2. In tijdelijke dienst in verband met werkzaamheden van kennelijk tijdelijk
karakter.
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mede werkers:
J.Th. van Bloois
dr. A.J.J. Bos (0,5)
ir. H.A. Filius * (tot 1-11'89)
D.W. de Haas
ir. T.H.J.J. van der Hagen
n Hakvoort
»_i
.. 1ï (vanaf 16-5'89)
ir R.
T. Heyenga
г
ir. J.L. Kloosterman
2
dr. R. Kozma
ir. J.C. Kuijper *
ir. P.F.A. de Leege
W.H Meulemans
T.M. Piters0 *
drs
UI. o . 1 .11. £ X U C
dr. C.E. Rasmussen (0,1)

J. de Roode
K.J. Roos
drs. H. Schut 1
J.G.F. Schut
A.J.C. Stekelenburg 2 (0,5 tot
1-10'89)
ir. A.J.C. Stekelenburg 1 (vanaf 1-12'89)
dr. A. van Veen
dr.ir. J. de Vries 2 (vanaf l-3'89
tot 16-8*89)
ir. W. de Vries (0,3)
K.T. Westerduin
M.R. Ypma

AFDELING STRALINGSCHEHIE
afdelingshoofd
plaatsvervangend afdelingshoofd
secretaresse

prof.dr. A. Hummel;
dr.ir. L.H. Luthj ens
mw. C.E.F. Quick-Verdier (0,5)

medewerkers:
C R van Ewijk ( t o t l - 6 ' 8 9 )
d r . M.P. de Haas
ing M.L. Hom
mw. L.E.W. Horsman-1van den Dool ( 0 , 4 )
d r . S.A. Jonker 2 0 vanaf 1- 9'89)
H.C de Leng

P.J.A. Rijkers (0,6)
J.W.A. Suijkerbuijk (vanaf 19'89)
A. Toet (van 19-6'89 tot 15-7'89)
M J.W. Vermeulen
dr. J.M. Warman

AFDELING STRALINGSFYSICA
afdelingshoofd
: dr.ir. A.M. van der Kraan (vanaf 1-1'89)
plaatsvervangend afdelingshoofd: dr.ir. A.A. van Well (vanaf 1-10'89)
secretaresse
: Mw. M. Boer
medewerkers:
J. Alberts
ing. J. de Blois
ir. M.W.J. Crajé l
R. Dolderman 2 (van l-6'89 tot l-7'89)
P. Esveld 2 (0,25 van l-3'89 tot l-7'89)
ing. P. van der Ende
M.B.A.A.M. Feijen 2 (van l-3'89 tot l-7'89)
M.B.A.A.M. Feijen 2 (0,25 vanaf l-9'89)
dr. H. Fredrikze

prof.dr.ir. J.J. van Loef (tot
l-8'89)
H. van der Made
drs. W. Montfrooij 1
drs. A.A. Moolenaar 1 (1-12'89)
E.A. Osterholt
H.P.E. Perre
ing. 0. Pinto (tot 1-11'89)
dr. M.Th. Rekveldt

1. In tijdelijke dienst ten behoeve van promotie-onderzoek;
2. In tijdelijke dienst in verband met werkzaamheden van kennelijk tijdelijk
karakter.
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mw. S. Gangadien-Dharampal 2
E. Gerkeraa (tot 31-12'89)
prof.dr.ir. L.A. de Graaf
J.A. de Graaf 2 (tot l-5'89)
dr. P.C.M. Gubbens
ing. V.O. de Haan
ing. P.H.K. de Jong l
drs. W.H. Kraan

ir. R. Rosman *
dr. I.M. de Schepper
dr.ir. J.B. van Tricht (0,2)
J.J.M. Uijlenbroek 2 (0,5)
dr. P. Verkerk
ir. P. Westerhuijs l
ing. J. van der Zanden

ONDERWIJSWERKGROEP
hoofd: ir. G. Brouwer
medewerkers:
J. Plaisier
R.T.M, van Soldt
ir. W. de Vries (0,5)

F.A. Garritsen
W. den Hollander
mw. K.N. Liem

ALGEMENE DIENST
DIRECTIESECRETARIAAT
Directiesecretaris: L. Boersma
medewerkers:
mw. J. Vermeer-Abramsz
mw. E.D.M. Blommaart

mw. T.M. Mulder 3
mw. F.M. van Veen

KWALITEITSBORGING
Kwaliteitsborgingsmanager: dr.ir. J, B. van Tricht (0,8 vanaf 1-4'89)
BUREAU PERSONEEL EN ORGANISATIE
hoofd: mw. Th.A.H. de Vries (tot 1-10'89)
medewerkers:
mw. J.E. Budwilowitz (0,5)
mw. A. Emmerink

2

mw. S.A.W. Karlas

a

(vanaf l-9'89)

(tot 1-9'89)

FINANCIËLE ADMINISTRATIE/INKOOP
medewerkers:
J.W. van Dop
C.A. Groenewegen (0,5)
mw. A. Haak-Waasdorp (0,8)

mw. P.T. Korteweg
J.H.B, van Rhijn

1. In tijdelijke dienst ten behoeve van promotie-onderzoek;
2. In tijdelijke dienst in verband met werkzaamheden van kennelijk tijdelijk
karakter.
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magazijn:
medewerker: C.W. Bodde

BIBLIOTHEEK

medewerker: W. van Pelt (in dienst Centrale Bibliotheek)

COMPUTERSYSTEEMGROEP
hoofd: ir. J.G. Kromme
medewerkers:
ing. R.H.M. Brökling
H.W. von Gabain

ing. J.M. den Haan

REACTORBEDRIJFSGROEP
hoofd
plv. hoofd
chef bedrijfsvoering

: ir. J.W. de Vries
: ir. S.J.D. van Linge
: ing. B.J. Stigter
ing. R.M. Grootenhuis
plv. chef bedrijfsvoering: J.A.A. Delsman
ploegleiders:

operators:

N. Boon
B.J. van Ernst
L. Pronk
F.Th. Steenbergen

R. Aafjes
S.B. Bierling
A.P.M, van Bodegom
J.B. van der Ende
A. Goossen
M. Rog
R.M.D. Veraar
P.C. van Vliet

STRALINGSBESCHERMINGSDIENST
hoofd
: dr. C.E. Rasmussen (0,9)
plv. hoofd
: dr. A.J.J. Bos (0,5)
secretaresses: mw. R.L. Baarslag-van Zetten (0,6)
mw. M.W.T. Purmer-Wagener (0,4)
medewerkers:
ir. J.B. Dielhof 2 (vanaf 1-1Г89)
C C . Frietman (tot 31-12'89)

Б.А. Kroon » (tot l-6'89)
B. Sonneveld

1. In tijdelijke dienst ten behoeve van promotie-onderzoek;
2. In tijdelijke dienst in verband met werkzaamheden van kennelijk tijdelijk
karakter.
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R. de Goede
A. van der Kooij

С Rietveld
ir. W. de Vries (0.1)

INTERNE DIENST / PROJECTEN
hoofd: ing. B. Morien

conciërgekamer

kantine

chef
: A. Broekman
medewerkers: A.G.J. Backer
R.B.M. Nouse
chauffeur : L.F. van Os

medewerkers: mw. J.M. HeskesGroenewegen
mw. C.H.M. Kooij

TEKENKAMER
chef
: A.J.H, van Asperen
medewerkers: Z. Boerendonk
mw. M.T.M. Zwinkels-Vogel

TECHNISCHE DIENST EN MECHANISCHE WERKPLAATSEN
Hoofd: ing. P.W. Gerz
instrumentmakerij

Technische Dienst

chef
: С Bok
medewerkers: J. Kolfers
C.H. Langelaan
J. van Leeuwen
H.G. Wagner

medewerkers: W.W. Jansen
M. Klok
C.J. Noordam
L.I. Reijke

lasserij/bankwerkerij

houtbewerking

medewerkers: F. de Culjper
I.J.P. Kanij

medewerker : J.N.M. Goeman

Glasinstrumentmakerij
medewerker: A. Dijkshoorn (0,3 gedetacheerd van TN)

1. In tijdelijke dienst ten behoeve van promotie-onderzoek;
2. In tijdelijke dienst in verband met werkzaamheden van kennelijk tijdelijk
karakter.
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O V E R Z I C H T

S A M E N W E R K I N G

In het navolgende overzicht wordt de samenwerking met andere instituten op het
gebied van wetenschappelijk onderzoek tot uitdrukking gebracht in mensjaren.
Onderwerp

Relatie

Globale
inzet in
mensjaren

RADIOCHEMIE

Menging van vaste stof
in een Nautamenger

* TU Delft; faculteit der
Werktuigbouwkunde en
Maritieme Techniek

0,6

Gas-vloeistofmenging in
een geroerd vat

* TU Delft, faculteit der
Technische Natuurkunde

0,2

Diffusie in vloeistoffen

* TU Delft; faculteit der
Scheikundige Technologie
en der Materiaalkunde

0,1

Cadmiumtransport in CdSsuspensies

* TU Eindhoven; faculteit
Scheikundige Technologie

1,4

Magnesiumtransport in
vis/water-systeem

* KU Nijmegen; faculteit
der Natuurwetenschappen

2,7

Radiotracerbereiding en
28
Mg-produktieontwikkeling

* KU Nijmegen; faculteit
der Natuurwetenschappen

1,0

Radiotracerbereiding en
25
Mn-prod\iktieontwikkeling

* TU Delft; faculteit der
Werktuigbouwkunde en
Maritieme Techniek

0,4

Se in nagels en bloed

* RU Utrecht; St. Preventicon

0,1

Dubbellabeling autoloog
en homoloog bloed

* RU Utrecht; faculteit Wiskunde/Natuurkunde
* Ziekenhuis De Lichtenberg,
Amersfoort

0,2

Spoorelementgedrag in
korstmossen en algen

* TU Delft; faculteit der
Civiele Techniek

0,2

Spoorelementen in
planten

* RU Utrecht; faculteit
Biologie

1,5

Rol en status seleen in
mariene wadlopers

* Universiteit Trondheim,
Noorwegen

1,0
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Richtingscorrelatieonderzoek

* TU Delft; faculteit Technische Natuurkunde

0,1

Neutronenac t iver ings•
analyse

* TU Budapest, Hongarije

0,1

Koperdeficiëntie bij
proefdieren

* AMC, Amsterdam; Experimentele
Neurologie

0,1

Cisplatin

* VU Amsterdam; a f d e l i n g
Farmacologie
* Nederlands Kanker I n s t i t u u t ,
Amsterdam

1.5

Ziekte van Menkes

* EU Rotterdam; afdeling Klinische Genetica
* AZ Utrecht; afdeling Kinderneurologie
* AMC, Amsterdam; afdeling
Kindergeneeskunde
* Universiteitsziekenhuis, Gent

0,1

Ziekte van Wilson

* EU Rotterdam
0,2
* AZ Utrecht; afdeling Neurologie
* Sophia Kinderziekenhuis

Zink bij diverse ziekten

* Zuiderziekenhuis, Rotterdam;
0,2
afdeling Kindergeneeskunde
* AZ Utrecht; afdeling Neurologie
* KU Nijmegen; afdeling
Gastroënterologie

Zinkdeficiëntie bij
kinderen

* AZ Leiden; afdeling
Kindergeneeskunde
* Juliana Kinderziekenhuis,
's-Gravenhage

2,1

Koper- en zinkbelastingstesten

* Diverse ziekenhuizen

0,1

Koper- en zinkbepaling
in biopten

* Diverse ziekenhuizen

0,1

Zink i . v. m. brandwonden * Zuiderziekenhuis, Rotterdam
* AMC, Amsterdam

0,2
0,1

REACTORFYSICA
Ruis in kokend-waterreactoren

* GKN Dodewaard
* KEMA Arnhem

0,7

Ruisanalysemethoden

* ECN Petten
* Technical University Istanbul

0,1
0,1
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Reactorfysische
computerprogramma's

* ECN Petten

1,0

Afscherming

* NÜCON Amsterdam; ECN Petten

0,8

Gaskernreactor

* AMOLF Amsterdam

1,4

Positron-annihilatiemetingen aan amorfe
metalen

* TU Delft; faculteit der
Scheikundige Technologie en
der Materiaalkunde FCM-1

0,1

Defectberekeningen;
electronenmicroscopie
van defecten

* RU Groningen; FOM-Mt VIB
Technische Natuurkunde

0,1

lonenbundelontwikkeling;
gasdefectinteracties

* RU Groningen; Laboratorium
Algemene Natuurkunde

0,1

Gasdefectinteracties in
metalen en halfgeleiders

* AERE Harwell, U.K.

0,5

Positron-annihilatiemetingen

* TU Delft; vakgroep SST-ISO;
faculteit der Technische
Natuurkunde

0,5

Heliumbellen in Si;
positronbundel analyse
van halfgeleidermaterialen

* Philips Natuurkundig
Laboratorium, Eindhoven

0,5

Positron-annihilatie

* Universiteit Gent, België

0,1

Variabele-energiepositronen

* Brookhaven National Laboratory
Upton LI New York, USA

0,2

Heliumdesorptiespectrometrie

* Paul Scherrer Institut,
Villigen, Zwitserland

0Д

Heliumdesorptiespectrometrie

* University of Jyraskyla,
Jyraskyla, Finland

0,1

Edelgasdesorptiemetingen aan U0 2

* Institut für Transuranen
Karlsruhe, BRD

0,1

Positron-annihilatie
in metalen

* ECN Petten

0.1

Helium in molybdeen

* Ris0 Natuurkundig Laboratorium, 0,1
Denemarken

Thermoluminescentiedosimetric in gemengde
n/-f) stralingsvelden

* Instituut voor Toegepaste
Radiobiologie en Immunologie
(1TR1), Rijswijk

0,2
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Doses in het hoofdhalsgebied bij fotonbestralingen

* Ziekenhuis Leyenburg,
's-Gravenhage; afdeling
Medische Fysica

0,2

Thermoluroinescentiemechanisme

* Oklahoma State University,
Oklahoma, USA

ОД

* Universiteit van Amsterdam;
vakgroep Organische Chemie
* University of New South
Wales, Australia

0,2

STRALINGSCHEMIE
Ladingsscheiding aange
slagen moleculen

Ladingsscheiding in
halfgeleider deeltjes

0,1

* ITC-TNO, Zeist
* University of Melbourne
* Hahn-Meitner Institut,
W-Berlin
* Ecole Centrale de Lyon,
France

0,1
0,1

Polymeer systemen

* TU Eindhoven
* DSM Geleen
* Philips, Eindhoven

0,3
0,1
0Д

Stralingsschade

* TU Delft; vakgroep L.T.

0,1

Ladingsmigratie en
recombinatie in
moleculaire agregaten

* RU Utrecht, Vakgroep
Organische Chemie
* KU Nijmegen, Vakgroep
Organische Chemie

Computersimulatie van
recombinatie

* University of Lodz, Poland
* National Chemical Laboratory
for Industry, Tsukuba, Japan

0.7

Elektronen gaten

* Institute of Chemical
Kinetics and Combustion,
Novisibirsk, USSR

0,1

Stralingschemie
decalines

* Institute of Isotopes,
Budapest, Hongarije

0,1

* RU Utrecht; subfaculteit
Natuur- en Sterrenkunde
* Rockefeller University,
New York, USA

1,3

0,1
0,1

0.7

STRALINGSFYSICA
Dynamica van binaire
mengsels

- 49 -

Vloeibare metalen en
metaallegeringen

* RU Groningen; faculteit
Wiskunde en Natuurwetenschappen
* Rutherford-Appleton
Laboratory, Didcot, Engeland

1,2

Inelastische neutronen
verstrooiing aan H2-gas

* Universiteit van Florence,
Italië
* Istituto di Elettronica,
Quantistica, Florence, Italië
* Hahn-Meitner Institut,
Berlin, BRD
* Institut Laue-Langevin,
Grenoble, Frankrijk

0,5

Neutronen-brillouin-verstrooi ing aan 36Ar-gas

* Universiteit van
Florence, Italië
* Istituto di Elettronica
Quantistica, Florence, Italië
* Kernforschungsanlage
Karlsruhe, BRD
* Institut Laue-Langevin,
Grenoble, Frankrijk
* University of Guelph,
Canada

0,4

Moleculaire dynamica en
transportcoëfficiënten

* TU Delft, faculteit Technische
Natuurkunde
* Universiteit van Amsterdam;
Van der Vaalslaboratorium

0,1

Potentiaalbepaling in
36
Ar gas met neutronendiffractie

* Universiteit van Florence,
Italië

0,4

Structuur van superkritiek helium

* Rutherford Appleton
Laboratory, Didcot, Engeland

0,2

Dynamica van colloidale
suspensies

* RU Utrecht, Van 't Hoff lab.
* Royal Signals and Radar Establishment, Malvern, Engeland

0,2

Cr0 2 en 7-Fe 2 0 3 tapes

* School of Physics and Astronomy 0,5
Lancashire Polytechnic, Preston,
Engeland
* School of Electronic, Enginee- 0,5
ring, University College of
North Wales, Bangor, Gwynedd,
Engeland

CoCr films

* Universiteit Twente,
faculteit Elektrotechniek,
vakgroep fysische techniek

* I n s t i t u t Laue-Langevin
Grenoble, Frankrijk

0,1
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Magnetische vloeistoffen

* Institut Laue-Langevin
0,3
Grenoble, Frankrijk
* School of Electronic
0,3
Engineering, University College
of North Vales, Bangor, Gwynedd
Engeland

Karakterisering katalysa- * TU Eindhoven; vakgroepen
2,2
toren met behulp van
Anorganische Chemie en
Mössbauerspectrometrie
Chemische Technologie
* RU Utrecht; vakgroep
Anorganische Chemie
* TU Delft, vakgroep
Organische Chemie
* Koninklijke/She11 Laboratorium,
Amsterdam
* Akzo Chemie, Research Laboratories, Amsterdam
* RU Leiden, faculteit
Wiskunde en Natuurwetenschappen,
vakgroep Anorganische Chemie
* Portland State University,
Portland, USA.
* Universiteit van Amsterdam;
faculteit Scheikundige Technologie,
vakgroep Chemische Technologie
* Imperial College of Science,
Technology and Medicine, Londen,
Engeland
* Universitat Karlsruhe, Karlsruhe,
West Duitsland
* Universidad del Pais Vasco,
Bilbao, Spanje
Intermetallische ververbindingen met behulp
van mössbauerspectrometrie

Hoge T

supergeleiders

Philips Natuurkundig
Laboratorium, Eindhoven
Kamerlingh Onnes Laboratorium
Leiden
Kernforschungsanlage, Jülich,
West Duitsland
Charles University of Prague,
Praag, Tsechoslowakije
* Universiteit Twente

1Л

0,5

* Philips Natuurkundig
Laboratorium, Eindhoven
197

Au mössbauerspectro
metrie

* Medical and Pharmaceutical
University van Toyama, Japan

0,3

- 51 -

ONDERWIJS
Overzicht van het cursorisch onderwijs door het IRI ten behoeve
instellingen naar aantallen cursisten en inzet in mensjaren

Aantal
cursisten

Cursus

Instellingen

cursussen voor HLO:
2 cursussen van 3 dagen;
5 cursussen van 5 dagen

* Van Leeuwenhoek Instituut
Delft
* Van 't Hoff-Instituut
Rotterdam *

van

diverse

Globale
inzet in
mensiaren

79

1.6

Basiscursus Radiochemie
* TU Delft
10 middagen (3 x gegeven) * RU Leiden
* IRI
* Diverse instituten

40

0.7

PUO cursus Radiofarmacie
4 dagen

* Stichting Post-Universitaire
cursussen vcor ziekenhuis
apothekers

11

0,5

IRI-cursus Stralingshygiëne en Dosimetrie
niveau 3 (2 x gegeven)

* Diverse instituten en
instellingen

48

2,2

Stralingsveiligheid
niveau 5B; practicum
1,5 dagen (5 x gegeven)

* SOANG/SBC
* TRIAS 2

56

0,4

Ioniserende straling
2 dagen practica

* HTS Rotterdam

18

0.1

Stralenbescherming
4 dagen practicum

* Universiteit van Twente
faculteit der
Technische Natuurkunde

12

0,1

In Vitro Nucleaire
Geneeskunde, 2 semesters
elk 2 dagen

* SOANG/SBC

15

0,2

Introductiecursus
stralingsveiligheid,
1 dag practicum (8 x
gegeven)

* Bureau Veiligheid;
RU Leiden
* IRI

146

0,3

2
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Cursus

Instellingen

Stralingsveiligheid,
niveau 5B, 2 dagen
practica (2 x gegeven)

* Bureau Veiligheidszaken; RL Maastricht

Practicum behorend bij
de colleges Reactorkunde en Afscherming

* TU Delft

Introductiecursus voor
medewerkers en gasten
(5 x gegeven)

* IRI

Aantal
cursisten

Globale
inzet in
mensjaren

31

0.2

< 0,1

57

0.3

1

4 deelnemende cursisten buiten verband met de laboratoriumschalen

3

SOANG : Stichting Opleiding Assistenten in de Nucleaire Geneeskunde
SBC
: Studiecentrum Bijzondere Cursussen b.v.
TRIAS : Opleidingscentrum/studiecentrum Gezondheidszorg

- 53 -

Tabel 7: Overzicht van samenwerking per afdeling met Nederlandse universiteiten en grote technologische instituten

Deelnemende instelling

TU Delft
TU Eindhoven
KU Nijmegen
RU Utrecht
VU Amsterdam
EU Rotterdam
RU Leiden
Univ. van Amsterdam
Univ. Twente
RU Groningen

TNO
ECN

Afdeling

RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
-

RF
-

SC
SC
SC
SC
-

SC

RF

-

-

SC

RF

-

Totaal in
mensjaren

SF UGO
SF
-

SF
-

-

SF UGO
SF
SF UGO
SF
-

-

5.4
3,9
4,6
6,1
1.5
0.3
3.1
2.9
0,7
1,4
0,1
1.2

INTERUNIVERSITAIRE SAMENWERKING
IRI 1989
Aantal personen (IRI-personeel, gasten en studenten) werkzaam
voor Nederlandse universiteiten en grote technologische instituten.

| = (minder dan) 0,5 persoon
1 = 1 persoon

if

. RU Groningen

.TU Twente •

RU Leiden

ДДДДД&{

.RU Utree 1 1 1 1 1 1 1

k\ii

, KU Nijmegen

.TU Eindhoven

iiitt

itü

-55-

P U В LIRA

T I E L I J S T

BADIOCHEMIE
WETENSCHAPPELIJKE PUBLIKATIES
Baldew, G.S., J.J.M, de Goeij, N.P.E. Vermeulen
- Determination of Se-75-labelled selenite and metabolites in plasma
and urine by high-performance liquid chromatography with on-line ra
dioactivity detection. J. Chror.. (Biomed. Appl.) 496 (1989) p. 111120.
Baldew, G.S., C.J.A. van den Hamer, G. Los, N.P.E. Vermeulen, J.J.M,
de Goeij, J.G. McVie
- Selenium..-induced protection against cis-diamminedichloroplatinum(II)
nephrotoxicity in mice and rats. Cancer Res. 49 (1989) p. 3020-3023.
Baldew, G.S., K.J. Volkers, J.J.M, de Goeij, N.P.E. Vermeulen
- Determination of cisplatin and related platinum complexes in plasma
ultrafiltrate and urine by high-performance liquid chromatography
with on-line radioactivity detection. J. Chrom. (Biomed. Appl.) 491
(1989) p. 163-174.
Berg, G.J. van den, A.C. Beynen
- Ascorbic acid supplementation and copper status. In: Proceedings in
ternational symposium on food additives of natural origin, Plovdiv,
Bulgaria, 31 May - 2 June 1989, (1989) p. 111-114.
Berg, G.J. van den, C.J.A. van den Hamer, R.J. Meijer, T.U. Hoogenraad
- Cultured skin fibroblasts: useful for diagnosis for Wilson's disea
se? J. Inner. Metab. Dis. 12, (1989) p. 64-71.
Demon, A., M. de Bruin, H.Th. Wolterbeek
- The influence of pretreatment, temperature and calcium ions on trace
element uptake by an alga (Scenedesmus pannonicus subsp. Berlin) and
fungus (Aureobasidium pullulans). Env. Monit. Assess. 1^3 (1989) p.
21-33.
Flik, G., J.A. van der Velden, H.C.M. Seegers, Z.I. Kolar, S.E.
Wendelaar Bonga
- Prolactin cell activity and sodium fluxes in tilapia (Oreochromis
mossambicus) after long-term acclimation to acid water. Gen. Сотр.
Endocrinol. 75 (1989) p. 39-45.
Goede, A.A.
- Selenium in marine waders. In: Proceedings 2nd international
congress on trace elements in medicine and biology, Avoriaz, France,
15-18 March 1988, (1989) p. 381-384.
Goede, A.A., T. Nygard, M. de Bruin, E. Steinnes
- Selenium, mercury, arsenic and cadmium in the lifecycle of the
dunlin, Calidris alpina, a migrant wader. Sci. Total Environ. 78
(1989) p. 205-218.
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Groot, C.J. de, F.A. Wijburg, P.G. Barth, P.A. Bolhuis, W. Peelen,
N.G.G.M. Abeling, C.J.A. van den Hamer
- Vitamin C treatment in Menkes' disease: failure to affect biochemi
cal and clinical parameters. J. Inher. Metab. Dis. 12 (1989) p. 389392.
Haan, K.E.C, de, U.D. Woroniecka
- Bladder catheters and zinc contamination of urine. Letter to the editor. Clin. Chem. 35 (1989) p. 888.
Hamer, C.J.A. van den, C. Cornelisse, J. Bol, A.M.T.I. Vermeulen,
Th.G. Aalbers
- Relationschip between birth weight and Cu and Zn parameters of
mother and child. In: Current trends in trace element research (G.
Chazot et al. eds), Smith-Gordon Сотр. Ltd., London, UK, 1989. ISBN
1-85463-005-9, p. 36-38.
Hamer, C.J.A. van den, T.U. Hoogenraad
- Copper deficiency in Wilson's disease. Letter to the editor. Lancet,
ii (1989) p. 442.
Herck, H. van, J.P. van Wouwe, M. Veldhuizen, V. Baumans, F.R.
Stafleu, A.C. Beynen
- Clinical examination of weanling rats with early zinc deficiency.
Laboratory Animals 2J3 (1989) p. 328-332.
Hövell tot Westerflier, S.W.F.M. van, Z.I. Kolar, H.N. Stein, J.J.M.
de Goeij
- Crystal structure and texture of H2S-precipitated cadmium sulfide.
J. Colloid Interf. Sci. 130 (1989) p. 225-235.
Janssen, A.G.M., F.H. van Weeren, J.J.M. de Goeij, G.P.J. Wijnhoven,
T.J. Witsenboer
- Evaluation method for krypton-81m reservoir administration systems.
J. Nucl. Med. 30 (1989) p. 650-658.
Kok, F.J., A. Hofman, J.C.M. Witteman, A.M. de Bruijn, D.H.C.M.
Kruijssen, M. de Bruin, H.A. Valkenburg
- Decreased selenium levels in acute myocardial infarction. J. Am.
Med. Assoc. (JAMA) 261. (1989) p. 1161-1164.
Kolar, Z.I., W.J.B. van den Bergh, B. Scarlett
- Radiotracer aided optimization of batch mixing of solids.
Isotopenpraxis, 25 (1989) p. 135-138.
Los, G., P.H.A. Mutsaers, W.J.F. van der Vijgh, G.S. Baldew, P.W. de
Graaf, J.G. McVie
- Direct diffusion of cis-diamminedichloroplatinum(II) in intraperito
neal rat tumors after intraperitonal chemotherapy: a comparison with
systemic chemotherapy. Cancer Res. 4_9 (1989) p. 3380-3384.
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Velden, J.A. van der, Z.I. Kolar, G. Flik, J.J.M, de Goeij, S.E.
Wendelaar Bonga
- Magnesium distribution in freshwater tilapia. Magnesium-B, П. (1989)
p. 28-33.
Warman, J.M., M.P. de Haas, S.W.F.M. van Hövell tot Westerflier,
J.J.M. Binsma, Z.I. Kolar
- Electronic processes in semiconductor materials by nanosecond timeresolved microwave conductivity. 1. Cadmium sulfide macroscopic
crystal. J. Phys. Chem. 93 (1989) p. 5895-5899.
Wensink, J., C.J.A. van den Hamer
- Biochemical aspects of zinc deficiency in brain zinc metabolism. In:
Current trends in trace element research (G. Chazot, et al. eds),
Smith-Gordon Сотр. Ltd., London, UK, 1989. ISBN 1-85463-005-9, p.
130-134.
Wensink, J., H. Hoeve, I. Mertens zur Borg, С.J.A. van den Hamer
- Dietary zinc deficiency has no effect on auditory brainstem respon
ses in the rat. Biol. Trace Elem. Res. 22 (1989) p. 55-62.
Wouwe, J.P. van
- In vivo and in vitro tracer-Zn-65 studies in nutritional zincdeficient rats. In: Current trends in trace elements research (G.
Chazot et al. eds), Smith-Gordon Сотр. Ltd., London, UK, 1989. ISBN
1-85463-005-9, p. 95-98.
Wouwe, J.P. van, S. Hoogenkamp, C.J.A. van den Hamer
- Histidine supplement and Zn status in Swiss random mice. Biol. Trace
Elem. Res. 22 (1989) p. 35-43.
Wouwe, J.P. van, M. Veldhuizen, J.J.M. Uijlenbroek, С.J.A. van den
Hamer, H.H. van Gelderen
- Changes in zinc homeostasis caused by endotoxin and nutritional zinc
deficiency. In; Nutrient availability: chemical and biological as
pects (D.A.T. Southgate et al. eds), Royal Society of Chemistry,
Cambridge, UK, 1989, ISBN 0-85186-8, p. 232-234.
ABSTRACTS
Baldew, G.S., J.J.M. de Goeij, N.P.E. Vermeulen
- Selective prevention of cisplatin-nephrotoxicity by selenium: mechanistical aspects. In: Book of abstracts 7th Noordwijkerhout-Camerino
symposium on trends in drug research, Noordwijkerhout, The
Netherlands, 5-8 September 1989, p. 55.
Baldew, G.S., K.J. Volkers, J.J.M. de Goeij, N.P.E. Vermeulen
- Selective determination of selenium complexes in biological fluids.
In: Abstracts book NFWO-FNRS contact group crace elements meeting,
Free Univ. Brussels, Belgium, 26 September 1989, without p. nr.
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Berg, G.J. van den
- Use of cells in vitro for the study of trace element metabolism. In:
Abstracts book NFWO-FNRS contact group trace elements meeting, Free
Univ. Brussels, Belgium, 26 September 1989, without p. nt.
- Influence of ascorbic acid on copper metabolism in rats. Z.
Versuchstierkd. 32 (1989) p. 5.
Berg, G.J. van den, H.F.J. Hendriks, A. Brouwer
- Uptake and metabolism of copper in copper-deficient rats. In:
Proceedings 30th Dutch federation meeting, Maastricht, The
Netherlands, 29-30 March 1989, p. 17.
Bergh, W.J.B. van, Z. Kolar, B. Scarlett
- An approach to a computer simulation program for a particulate solid
mixer, based on a material flow and mixing mechanism study and a radiotracer impuls response survey. In: Abstracts 20th annual meeting
of the fine particle society. Session on multiphase flow, modeling,
simulation and experiments, Boston, Mass., USA, 22-26 August 1989,
without p. nr.
Bode, P.
- Small computers and big detectors: powerful tools in activation analysis. Trans. Am. Nucl. Soc. 60 (1989) p. 6-7.
- Analysis of very large samples -up to 5 kg- after activation with
reactor neutrons: aspects of facility design and shielding considerations. In: Abstracts of papers international chemical congress of
Pacific basin societies, Honolulu, Hawaii, USA, 17-22 December 1989,
without p. nr.
Bruin, M. de
- The use of biological monitors for heavy metal air pollution. In:
Book of abstracts IAEA regional seminar for Asia and the Pacific on
nuclear research centres in the service of environmental research;
service-client-sponsor relationships, Jakarta, Indonesia, 20-24
November 1989.
Bruin, M. de, S.J. Oldenburg, Th. Thelosen, F.W.J. Huijgen, A. v.d.
Wiel, R. de Vries, G. de Haas, R, Kraaijenhagen, P. Bode
- A new method to study autologous and donor erythrocytes by double
labelling and use of a Ge-detector. In: Abstracts of the scientific
meeting of the Dutch society of nuclear medicine, Amersfoort, The
Netherlands, 18-19 November 1988, (1989) p. 8.
Goeij, J.J.M. de
- Radiochemical neutron activation analysis of biological and environmental materials for intercomparison studies and certification of
reference materials. Trans. Am. Nucl. Soc. 60 (1989) p. 19-20.
Janssen, A.G.M. , A.J. Witsenboer, J.J.M. de Goeij, G.P.J. Wijnhoven
- An extension set for
RbKr solution generators for lung ventilation studies. J. Labelled Compd. Raciopharm. 26 (1989) p. 478-480.
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Kolar, Z.I., S.W.F.M, van Hövell tot Westerflier
- Interfacial cadmium exchange in equilibrated aqueous suspensions of
cadmium sulphide: a compartmental analysis aided radiotracer study.
In: Abstracts Kolloid-Tagung 1989: Grenzflachen in kondensierten
Systemen - Gleichgewicht und dynamische Phaenomene, Ruhr-University,
Bochum, FRG, 1-4 October 1989, p. 139-140.
Oldenburg, S.J., Th. Thelosen, F.W.J. Huijgen, M. de Bruin, P. Bode,
B. Wolterbeek, A. v.d. Wiel, Y. Vivie, R. de Vries, G. de Haas, R.
Kraaijenhagen
- Vergelijkend onderzoek aan autoloog en donor transfusiebloed met behulp van een dubbellabellingstechniek en een speciale detektoropstelling. Nucl. Geneesk. Bull. 1J. (1989) p. 27-28.
Rutten, P.W.M., J.P. Kaptijn, Z.I. Kolar, J.A. Wesselingh
- Determination of the Fickian and Maxwell-Stefan diffusion coefficients in the ternary mixture butanol-water-succinic acid. In:
Abstracts 3th international conference on separation technology,
Davos, Switzerland, 14-19 May 1989, p. 75.
Senden, M.H.M.N., H.Th. Wolterbeek
- Xylem transport of Cd-115 in tomatoes as affected by citric acid.
In: Book of abstracts 20th annual meeting of the European Society of
nuclear methods in agriculture, Wageningen/Lunteren, The Netherlands, 16-20 October 1989, p. 114-115.
Steinebach, O.M., K.J. Volkers
- Determination of Cu-64 and Zn-65 labeled metallothionein in rat hepatoma cell cytesol by high performance liquid chromatography with
on-line radioactivity detection. In: Proceedings 30th Dutch federation meeting, Maastricht, The Netherlands, 29-30 March 1989, p. 344.
Velden, J.A. van der, Z.I. Kolar, G. Flik
- Bidirectional magnesium flow in carp-freshwater system studied with
Mg . In: Book of abstracts, society for experimental biology meeting, Edinburgh, UK, 3-7 April 1989, p. 97.
'V *n, J.A. van der, Z.I. Kolar, G. Flik, J.J.M, de Goeij
- I..duction of radioisotopes of magnesium and their use in animal
sciences. In: Book of abstracts 20th annual meeting of the European
Society of nuclear methods in agriculture, Wageningen/Lunteren, The
Netherlands, 16-20 October 1989, p. 75-76.
Velden, J.A. van der, Z. Kolar, R.C. Vollinga, J.J.M. de Goeij
- Rapid isolation of magnesium-28 from neutron-irradiated lithiummagnesium alloys. J. Labelled Compd. Radiopharm. 26 (1989) p. 172.
Wouwe, J.P. van
- Aantonen en behandelen van zinktekort op de kinderleeftijd. Voeding,
50 (1989) p. 47.
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- In search of an index for zinc status: exchangeable erythrocyte
zinc. In: Abstracts book NFWO-FNRS contact group trace elements meeting, Free Univ. Brussels, Belgium, 26 September 1989, without p.
nr.
Wouwe, J.P. van, J.J. Kroon, J.J.M, de Goeij
- DNAA measurement of zinc stable isotope ratios for study of zinc resorption. In: Abstracts of papers international chemical congress of
pacific basin societies, Honolulu, Hawaii, USA, 17-22 December 1989,
02 anyl 262, without p. nr.
Wouwe, J.P. van, M. Veldhuizen, J.B. van Tricht
- Growth of young male Wistars during Zn- and Cu-deficient and control
IRI-OB diets. In: Proceedings 30th Dutch federation meeting,
Maastricht, The Netherlands, 29-30 March 1989, p. 411.

OVERIGE PR0DUKTEN VAN WETENSCHAPPELIJKE IMPORTANTIE
Abelion, R.D., Z.I. Kolar, B.J. Buckers, M.M.C.G. Warmoeskerken
- Radiotracer study on the gas dynamics in an agitated air-water contactor. Poster: SON werkgemeenschap Procestechnologie, Lunteren, The
Netherlands, 23-24 January 1989.
Baldew, G.S., J.J.M. de Goeij, N.P.E. Vermeulen
- Determination of platinum complexes by HPLC with on-line radioactivity detection. Poster: SON werkgemeenschap Analytische Scheikunde,
Lunteren, The Netherlands, 7 November 1989.
Baldew, G.S., J.G. McVie, J.J.M. de Goeij, N.P.E. Vermeulen
- Selective reduction of cisplatin nephrotoxicity by selenium: mechanist ical aspects. Poster: Gordon conference on chemotherapy of
clinical and experimental cancer, New London, N.H., USA, 17-21 July
1989.
Berg, G.J. van den
- Effect of copper status on in vitro uptake of copper by various cell
lines. Invited lecture: Nutritional sciences seminar, University of
Arizona, Tucson, USA, 1 August 1989.
Berg, G.J. van den, D.K.Y. Lei, H.F.J. Hendriks, A. Brouwer
- Copper (Cu)uptake by isolated liver parenchymal cells from Cusufficient and Cu-deficient rats. Poster: FASEB summer research
conference on micronutrients: trace elements; Copper Mountain,
Colo., USA, 23-28 July 1989.
Bode, P.
- Small computers and big detectors: powerful tools in activation analysis. Invited lecture: American Nuclear Society's meeting, San
Francisco, Calif., USA, 26-30 November 1989, Report IRI-133-89-07,
17 p.
- Lid task group on nuclear methods in chemical analysis, American
Society of Testing Materials.

-61-

- Lid IAEA consultants group on improved utilization of neutron activation analysis in support of science and technology.
Bruin, M. de
- Gastlid werkgemeenschap Analytisch Chemisch Onderzoek van Mineralen
en Gesteenten van de Stichting WACOM.
- Lid European Society of Nuclear Methods in Agriculture.
- Lid Normalisatiecommissie van Radioactiviteitsmeting van het
Normalisatie Instituut.
Bruin, M. de, M. van Buul
- Stralingshygiëne en dosimetrie. Dictaat 1989, 39 p.
- Vetten en normen met betrekking tot straling en samenhangende
werkmethoden. Dictaat 1989, 22 p.
Close-Sloof, J.E.
- Korstmossen als indicatoren voor luchtverontreiniging. Rapport in
het kader van het PIMM-programma, 1989, 72 p. Rapport IRI-133-89-01.
Goeij, J.J.M, de
- Radiochemical neutron activation analysis as a tool in intercomparison studies and certification of reference materials. Invited
lecture: American Nuclear Society's meeting, San Fransisco, Calif.,
USA, 26-30 November 1989, Report IRI-133-89-06, 4 p.
- Kroonlid van de Gezondheidsraad.
- Lid Commissie Straling van de Centrale Raad voor de Milieuhygiëne.
- Lid International Conference Committee Modern Trends in Activation
Analysis.
- Gastlid Analytische Werkgemeenschap SON.
- Gastlid task group on nuclear methods in chemical analysis, American
Society Testing Materials (Washington DC, USA).
- Haaranalyse, Haagse Medische Club, 's-Gravenhage, 23 februari 1989.
Voordracht op uitnodiging.
- Afstudeerhoogleraar J.C.F.M. van den Broek, Faculteit der Technische
Natuurkunde, TU Eindhoven, april 1989.
- Promotor drs. R.E.F. Einerhand op het proefschrift Zinc electrode
shape change, TU Eindhoven, 3 maart 1989.
Hamer, С.J.A. van den
- Kopermetabolisme en leverziekten. Voordracht op uitnodiging.
Symposium Erfelijke Stofwisselingsziekten Nederland, Maastricht, 9
oktober 1989.
- Lid werkgroep Mineralen en Spoorelementen van de Voedingsraad.
- Bestuurslid van de Werkgemeenschap Stofwisselingsfysiologie van
BION.
Hamer, C.J.A. van den, C.C.D. van der Rijt.
- Zink, de assepoester in de spoorelementen-fysiologie? Voordracht:
Faculteit der Geneeskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam,
Nederland, 1 maart 1989.
Koese, M., P. Bode
- Aluminium in de spinazie-standaard nr. 757. 1989, 3 p. Rapport 1RI133-89-05.
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Kolar, Z.I.
- Toepassing van radioisotopen bij procestechnologisch onderzoek.
Voordracht op uitnodiging: SON werkgemeenschap Procestechnologie,
Lunteren, Nederland, 23-24 januari 1989.
- Utility of radiotracer methodology in scientific research of industrial relevance. Invited lecture: IAEA advisory group meeting on
assessment of economic benefits of industrial tracer applications,
Leipzig, DDR, 8-12 May 1989.
- Process technology oriented radiotracer investigations at
Interfacuity Reactor Institute in Delft, The Netherlands. Invited
lecture: Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw,
Poland, 12 September 1989.
- Lid (tot mei 1989) van IAEA Advisory Group on Assessment of economic
benefits of industrial tracer applications.
- Secretaris van het Bestuur van de Sectie voor Radio- en
Stralenchemie van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging.
Maesen, Th.L.M., T.G. Verburg, Z. Kolar, H.W. Kouwenhoven, H. van
Bekkura
- Hydrothermal ammonium ion exchange of zeolite NaY. Poster. Meeting
British Zeolite Association, Cambridge, UK, 17-19 April 1989.
Wezel, H. van, Wei-chun Ma, D. van der Ham, P. Bode
- Achtergrondgehalten van zware metalen in het terrestrisch milieu van
Nederlandse natuurgebieden. Poster: Programmacommissie
Bodembescherming van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Arnhem,
Nederland.
Woittiez, J.R.W.
- Lid task group on nuclear methods in chemical analysis, American
Society of Testing Materials.
- Lid group of quality control exercise, IAEA, Vienna, Austria.
Wouwe, J.P. van
- Associate editor voor de AIN Nutrition Notes.

AFSTUDEERVERSLAGEN
Boijmans, A.P.
- Enkele aspecten van koper- en zinkopname in ratteleverparenchymcellen en hepatomacellen. Afstudeerverslag HLOhistologie/zoölogie, Hogeschool Rotterdam en Omstreken, Delft, mei
1989, 24 p.
Brakel, E. van
- Verfijning van een bestaand fysisch-mathematisch stromingsmodel voor
het menggedrag van een Nautamenger. Afstudeerverslag TU Delft, augustus 1989, 100 p.
Hooft, P.A.J. van
- Bepaling van de mengtijd bij het mengen van zand in een Nautamenger
met behulp van Mn-56 gelabeld zand. Afstudeerverslag TU Delft, augustus 1989, 82 p.
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Kaptijn, J.P.
- Diffusiemetingen met de diafragmacelmethode. Afstudeerverslag facul
teit Scheikundige Technologie en Materiaalkunde, TU-Delft. Delft,
mei 1989, 39 p.
KI einjan, W.
- Het effect van vitamine С etl/of fructose op de Cu-status.
Afstudeerverslag Haagse Hogeschool, afdeling Voeding en Dietiek.
Delft, maart 1989, 31 p.
Koese, M.J.
- Selenium en arsenicum concentraties in de belangrijkste prooisoorten
van de scholekster. Afstudeerverslag HLO - analytisch fysisch.
Hogeschool Rotterdam en Omstreken. IRI, Delft, mei 1989, 43 p.
binders, A.M.
- Magnesium transport in vesicles van erythrocyten m.b.v. 2 7 Mg als ra
diotracer. Afstudeerverslag, faculteit der Natuurwetenschappen, KUNijmegen. Delft, juli 1989, 51 p.
Tuinstra, T.
- Tritium, verwijdering en opslag. Stageverslag HLO-chemie,
Analistenopleiding Leeuwarden. Delft, juli 1989, 56 p.

OVERIGE PUBLIKATIES GEBASEERD OP ONDERZOEK VERRICHT OP HET IRI
Mani, R.S.
- IAEA Advisory Group Meeting on assesment of economie benefits of in
dustrial tracer applications. Leipzig, GDR, 8-12 May 1989.
Kapteijn, С
- Measurements on concentration waves in bubbly liquids. Dissertatie
Universiteit van Twente 1989.
Witkamp, G.J.
- Crystallization of calcium sulfate and uptake of impurities.
Dissertatie TU Delft 1989.

REACTORFYSICA

DISSERTATIES
Hagen, Т.H.J.J. van der
- Stability monitoring of a natural-circulation-cooled boiling water
reactor. TU Delft, 9 maart 1989, 153 p.
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WETENSCHAPPELIJKE PUBL1KATIES
Bijkerk, K.R., A. van Veen, G.J. van der Kolk, T. Minemura
- Desorption of Argon from amorphous Cu 60 Zr 40 films during crystalization. Journal of the Less-Common Metals 145 (1988) p. 180-195.
Britton, D.T., K.R. Bijkerk, A. van Veen, J.R. Heringa, H.A. Filius,
J. de Vries, J.H. Evans, U.H. Segeth
- Trapping and detrapping of deuterium and hydrogen in neutron irra
diated molybdenum (A.M. van Ingen, A. Nijsen-Vis et al. eds). Fusion
Technology (1988) p. 924-928.
Britton, D.T., A. van Veen
- Non-iterative fitting of deconvoluted positron annihilation lineshapes. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A275 (1989)
p. 387-391.
Ciftcioglu, 0, J.E. Hoogenboora, H. van Dam
- Suboptimal processor for anomaly detection for system surveillance
and diagnosis. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research
A278 (1989) p. 532-540.
Ciftcioglu, 0, P.F.A. de Leege, J.E. Hoogenboora
- Reactor stochastics by simulator. In: Proceedings DECUS Europe sym
posium, The Hague, The Netherlands, 18-22 September 1989, p. 253254.
Dam, H. van, J.C. Kuijper, A.J.C. Stekelenburg, J.E. Hoogenboom, W.
Boersma-Klein, J. Kistemaker
- Neutron and thermal dynamics of a gaseous core fission reactor.
Report IRI-131-89-014, 23 p. By order of STW.
- Neutron and thermal dynamics of a gaseous core fission reactor. In:
Proceedings 5th international conference on emerging nuclear energy
systems, Karlsruhe, FRG, 3-6 July 1989, p, 39-44. Abridged version
of report IRI-131-89-014.
Evans, J.H., A. van Veen
- An electron microscope study of helium bubble diffusion in gold.
Journal of Nuclear Materials 168 (1989) p. 12-18.
Evans, J.H., A. van Veen, M.W. Finnis
- Observations and theothermally-induced helium bubble shrinkage
in gold. Journal of Nuclear Materials 16_8 (1989) p. 19-23.
Filius, H.A., A. van Veen, K.R. Bijkerk, J.H. Evans
- The retention of Ar in low energy high fluence Ar-irradiated Mo and
Si. Radiation Effects and Defects in Solids 108 (1989) p. 1-8.
Hagen, Т.H.J.J. van der
- Analyse van stabiliteitsmetingen aan de Dodewaard reactor d.d. 18-41989. Rapport IRI-131-89-005, 17 p. I.o.v. GKN.
- Spectral Analyses of Dodewaard Signals Measured on 21-02-1986.
Report 1RI-131-89-015, 52 p. By order of NV KEMA.
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- Spectral Analysis of Dodewaard; signals measured on 21-02-1986.
Supplement: Stability determination. Report IRI-131-89-022, 15 p. By
order of NV KEMA.
Hakvoort, R.A., A. van Veen
- Karakterisering van bismaleïmide-hars met behulp van positronen- annihilatie. Rapport IRI-131-89-024, 5 p. I.o.v. DSM, Geleen.
Hakvoort, R.A., J. de Vries, A. van Veen, M.P. de Haas
- Karakterisering van polymeren met behulp van positronenannihilatie.
Rapport IRI-131-89-023, 32 p. I.o.v. TU Eindhoven.
Kloosterman, J.L.
- Eindverslag van het afschermingsproject. Rapport IRI-131-89-006, 25
p. I.o.v. Ministerie van Economische Zaken.
- Measurements of dose rates due to e o Co and 1 3 7 Cs sources compared
with calculations with MARMER and XSDRNPM. Report IRI-131-89-002, 41
p. By order of the Ministery of Economic Affairs.
Kloosterman, J.L., J.E. Hoogenboom
- MARMER, a flexible point-kernel shielding code. In: Proceedings 7th
international conference on radiation shielding, Bournemouth, UK,
12-16 September 1988, August (1989) III p. 1037-1042.
Kuijper, J.C., H. van Dam, A.J.С Stekelenburg, J.E. Hoogenboom
- Thermodynamic cycle calculations for a gaseous core fission reactor.
Report IRI-131-89-010, 44 p. By order of STW.
- Simulator studies of a gaseous core fission reactor. In: Proceedings
5th international conference on emerging nuclear energy systems,
Karlsruhe, FRG, 3-6 July 1989, p. 51-55.
Rem, J., E.H. du Marchie van Voorthuizen, A. van Veen, J.H. Sluyters
- Interim report on "Cold Fusion" experiments carried out in The
Netherlands. Report IRI-131-89-019, 13 p. By order of Euratom.
Schut, H., A. van Veen, D.T. Britton, M.A. Hollanders, B.J. Thysse
- Interdiffusion of Ti and Ni sputtered layers monitored by slow po
sitron beam profiling techniques (L. Dorikens-Vanpreat, M. Dorikens
et al, eds), World Scientific Singapore 1989. Positron Annihilation,
p. 428-430
Veen, A. van
- Analysis Report on University of Utah Palladium Rods. Report IRI131-89-018, 15 p. By order of Battelle Pacific Northwest Laboraties.
Vries, J. de, A. Zecca, R.S. Brusa, R.G. Grisenti, S. Oss, A. van Veen
- Fast timing with Hamamatsu R2083Q photomultipliers (L. DorikensVanpreat, M. Dorikens et al. eds), World Scientific Singapore 1989.
Positron annihilation, p. 654-656
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VAKFÜBLIKATIES
Dan, H. van
- Een dagje Tsjernobyl. NRC Handelsblad (Wetenschap & Onderwijs) 9 mei
1989.
- Report on the reactor physics activities in The Netherlands in the
period September 1988 - August 1989. Report IRI-131-89-027, 5 p. By
order of NEACRP (NEACRP-L-318).
- Veilige kerncentrales. NRC Handelsblad (Vetenschap & Onderwijs) 26
september 1989, p. 1-2.
- Kernsplijting en reactoren. Congresboek "50 jaar met kernsplijting",
15-16 september 1989, Delft, Nederland.
- Aankomst in de nieuwe wereld - een terugblik -. In: "50 jaar
kernsplijting", ISBN 90-353-1018-7, Arnhem, Nederland, p. 9-33.
Hagen, T.H.J.J. van der, J.E. Hoogenboom
- Stability Monitoring of a Boiling Water Reactor. Nuclear Europe 9/10
(1989) p. 55.
Hoogenboom, J.E.
- Nuclear Status Report for Western Europe 1988. The Netherlands.
Nuclear Europe 7/8 (1989) p. 23.
• Status of the 1989 Noise Analysis Benchmark Test as of September 1,
1989. Report to the Nuclear Energy Agency Committee on Reactor
Physics. By order of NEACRP (NEACRP-A-968).
Veen, A. van, H. van Dam
- Radiation damage in materials. Materials Science and Technology at
the Delft University of Technology. Annual report 1988. Delft
University of Technology (1989) p. 213-219.

ABSTRACTS
Bos, A.J.J., T.M. Piters, W. de Vries, J.E. Hoogenboom
- Comparative study of trapping parameters of Li F (TLD-100) from different production batches. In: Book of abstracts 9th international
conference on solid state dosimetry, Vienna, Austria, 6-10 November
1989, p. 1.3.
Cox, R.J., J.H. Evans, A. van Veen
- Examples of impurity effects on bubble migration in aluminium and
silicon. In: Book of abstracts 118th TMS annual meeting 1989, Las
Vegas, USA, 27 February - 2 March 1989, p. 112.
Evans, J.H., A. van Veen
- А ТЕМ investigation of helium bubble diffusion in gold. In: Book of
abstracts 118th TMS annual meeting 1989, Las Vegas, USA, 27 February
- 2 March 1989, p. 94.
- Observations and theory of thermally induced helium bubble shrinkage
in gold. In: Book of abstracts 118th TMS annual meeting 1989, Las
Vegas, USA, 27 February - 2 March 1989, p. 94.

-67-

Piters. T.M., A.J.J. Bos
- Influence of the cooling rate on repeatibility of LiF (CR-200) ther
moluminescent chips. In: Book of abstracts 9th international
conference on solid state dosimetry, Vienna, Austria, 6-10 November
1989, p. 2.4.
Veen, A. van
- Intrinsic helium diffusion in gold and molybdenum studied by thermal
desorption spectrometry (TDS). In: Book of abstracts 118th TMS an
nual meeting 1989, Las Vegas, USA, 27 February - 2 March 1989, p.
94.
- Helium introduction into metals by subthr»-hold and higher energy
plants. In: Book of abstracts 118th ТМГ
д#1 meeting 1989, Las
Vegas, USA, 27 February - 2 March 1989
51.
Veen, A. van, G.J. v.d. Kolk, J-H. Evans
- Noble gas incorporation in sputtered materials. In: Book of
abstracts 118th TMS annual meeting 1989, Las Vegas, USA, 27 February
- 2 March 1989, p. 51.
Vries, U. de, A.J.J. Bos
- Precision and lower detection limit of TLD-100 with glow curve ana
lysis. In: Book of abstracts 9th international conference on solid
state dosimetry, Vienna, Austria, 6-10 November 1989.

OVERIGE PRODUKTEN VAN WETENSCHAPPELIJKE IMPORTANTIE
Bos, A.J.J.
- Calibratie van TL-materiaal. Rapport IRI-131-89-012, 16 p.
- Stralingseffecten en stralingshygiëne. Voordracht: NVON zomercongres. Delft, 15 september 1989.
- Radioactiviteit en straling (grootheden en eenheden). Voordracht:
40e vakantiecursus Radioactiviteit en de drinkwatervoorziening, 7-8
januari 1988.
- Ioniserende straling in het leefmilieu. Voordracht: Seminar
Milieukunde, conferentiecentrum Hydepark, Doorn, 11 oktober 1989.
- Secretaris van de Commissie Herbezinning Kernenergie van de
Gezcndhe idsraad.
- Secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne.
Dam, H. van
- Kernsplijting en reactoren. Voordracht: NVON zomercongres, Delft, 15
september 1989.
- Impressies uit Tsjernobyl. Voordracht: Reactorfysicidag, Delft, 26
mei 1989.
- Neutron and thermal dynamics of a gaseous core fission reactor.
Lecture: ICENES-7 conference, Karlsruhe, FRG, 6 July 1989.
- Bezoek aan Tsjernobyl. Voordracht: Faculteit Luchtvaart- en
Ruimtetechniek, Delft, 28 juni 1989.
- Aankomst in de nieuwe wereld. Voordracht op uitnodiging: Symposium
"50 jaar kernsplijting", NV KEMA, Arnhem, 1 februari 1989.
- Kernenergie. 2 Voordrachten: cursus Stralingsbescherming aan de RU
Leiden, Nederland, 19 januari 1989.
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- Kroonlid van de Gezondheidsraad.
- Lid Commissie Reactorveiligheid (Ministeries van Sociale Zaken en
VROM).
- Lid Nuclear Energy Agency Committee on Reactor Physics van de OECD.
- Lid International Program Committee van de International Topical
Meeting on the Physics of Reactor Operation, Design and Computation,
23-26 april 1990, Marseille, France.
- Lid Nederlandse delegatie voor bezoek aan kerncentrales en omgeving
Tsjernobyl.
- Lid promotiecommissie ir. W.M.G.T. van den Broek.
- Promotor van ir. T.H.J.J. van der Hagen.
- Bestuurslid KIvI, Kerntechniek en Netherlands Nuclear Society.
Filius, H.A., R.A. Hakvoort, A. van Veen
- Report llth international vacuum congress (IVC-ll)/7th international
conference on solid surfaces (ICSS-7), Cologne, FRG, 25-29 September
1989. Report IRI-131-89-025, 5 p.
Haas, D.W. de
- Beschrijving van een digitaal-analoog omzetter voor het stralingsschadeonderzoek. Rapport IRI-131-89-017, 25 p.
- Beschrijving van een digitaal-analoog omzetter voor het ruisonderzoek. Rapport IRI-131-89-026, 62 p.
Hagen, T.H.J.J. van der
- Development of a flow meter based on neutron-noise analysis.
Lecture: IMORN-21, Villigen, Switzerland, 22 September 1989.
- Stability of a BWR. Invited lecture: Central Research Institute for
Physics, Budapest, Hungary, 27 September 1989.
- Stability monitoring of a BWR by noise analysis. Invited lecture:
Central Research Institute for Physics, Budapest, Hungary, 27
September 1989.
- Stabiliteitsbewaking van een kokend-waterreactor. Voordracht: IRI,
Delft, Nederland, 2 maart 1989.
- On-line stabiliteitsbewaking van de kerncentrale Dodewaard.
Voordracht: Reactorfysicidag, Arnhem, Nederland, 24 november 1989.
Hoogenboom, J.E.
- IRI contribution to the 1989 noise analysis benchmark test. Report
IRI-131-89-021.
- Theoretical and practical aspects of an optimal processor for anomaly detection. Lecture: IMORN-21, Villigen, Switzerland, 22 September
1989.
- Anomaliedetectie; op zoek naar de optimale methode. Voordracht:
Reactorfysicidag, Arnhem, Nederland, 24 november 1989.
- Reviewer tijdschrift Nuclear Science and Engineering.
- Session Chairman of 21st Informal Meeting on Reactor Noise,
Villigen, Switzerland, 20-22 September 1989.
- Lid Editorial Advisory Committee tijdschrift Nuclear Europe.
- Lid Externe Reactorveiligheids Commissie Dodewaard,
- Lid subcommissie "Reactiviteitsstoringen" van de Commissie
Reactorveiligheid.
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Khotylev, V.A., J.E. Hoogenboom
- Investigation to the possibilities of determining the reactivity cf
the HOR core with partially inserted control rods by two-dimensional
calculations. Report IRI-131-89-020, 44 p.
Kloosterman, J.L.
- MARMER; a flexible point-kernel shielding code; user manual. Report
IRI-131-89-003, 80 p.
- Introductory analysis of neutron and gamma ray streaming through
ducts and gaps in shields of nuclear reactors. Report IRI-131-89004, 72 p.
- Gamma benchmark calculations on the TN12 spent fuel shipping cask.
Report IRI-131-89-011, 53 p.
Kloosterman, J.L., J.C. Kuijper
- RFPLOT user manual. Report IRI-131-89-025, 10 p.
Kozma, R.
- Analysis of thermohydraulic coupling effects at the HOR. Report IRI131-89-016, 33 p.
- Flow measurement using noise signals of thermocouples. Lecture:
IMORN-21, Villigen, Switzerland, 22 September 1989.
- Flow measurements using noise signals of axially displaced detectors. Voordracht: Reactorfysicidag, Arnhem, The Netherlands, 24
November 1989.
Kozma, R., J.T. van Bloois
- Flow velocity measurements during the NI0BE project. Report IRI-13189-007, 55 p.
Kuijper, J.C.
- De gaskern-reactor. Voordracht: de Reactorfysicidag, Delft,
Nederland, 26 mei 1989.
Leege, P.F.A. de
- XLACSR-A module for NJOY (87) for Nordheim resonance treatment.
Report IRI-131-89-009, 7 p.
- A module for NJOY (87) for Nordheim resonance treatment. Lecture:
NJOY/THEMIS workshop, NEA Data Bank, Saclay, France, 21 June 1989.
Veen, A. van
- POSH: een positronenbundelfaciliteit voor vaste-stof onderzoek bij
de HOR. Rapport IRI-131-89-001, 23 p.
- Models f v„* bubble degasing and bubble shrinkage. Lecture: Institut
für Festiorperforschung der KFA, Jülich, FRG, 7 June 1989.
- THDS as a tool for the study of defects in metals and silicon.
Invited lecture: Physics Dept. of the University of JyrSskylS
Jyraskyia, Finland, 25 May 1989.
- TDS and PA defect studies at Delft. Invited lecture: Physics Dept.
of the Helsinki University of Technology, Espoo, Finland, 25 May
1989.
- Defects in helium and hydrogen ion implanted silicon. Lecture: seminar op Sandia Laboratories, Albuquerque, USA, 24 February 1989.

-70- Thermal helium desorption spectrometry (THDS) as a tool for the study of defects in metals and silicon. Lecture: Materials science
seminar, University of Wisconsin-Madison, Madison, USA, 6 March
1989.
- Onderzoek naar de aanwezigheid van D, H, He en T in beladen palladium electroden. Voordracht: Koude fusie in metalen, FOM Instituut
voor plasma fysica Rijnhuizen, Nederland, 14 november 1989.
- Referee van projectvoorstellen voor het EEG-CODEST programma. TN02/83-32
- Referee voor het tijdschrift Physica B, Physics of Condensed Matter.
TN-02/83-32
- Mede-organisator van de "Nato-sponsored Advance Research Workshop on
Fundamentals of Inert Gases Behaviour in Materials", Bonas,
Frankrijk, september 1990. TN-02/83-32
Well, A.A., A.J.J. Bos, J. van der Zanden, P.W. Gerz, S.J.D. van
Linge, A.J.H. van Asperen, M.T.M. Zwinkels
- Veiligheidsaspecten spiegelfilter in bundelbuis L2 van de HOR.
Rapport IRI-132-89-15, 54 p (zie ook SF).

AFSTUDEERVERSLAGEN
Djuly, A.P.
- Helium geïnduceerde bellen- en holtevorming in silicium. Afstudeerverslag RF076.
Stekelenburg, A.J.C.
- A computer simulator for a pumped gaseous-core fission-reactor. Afstudeerverslag RF077.

STRALINGSCHEMIE

WETENSCHAPPELIJKE PUBLIKATIES
Eden, J., D. van Lith, J.M. Warman, A. Hummel
- The dark and radiation induced microwave conductivity of frozen aqueous gels. Journal of the Chemical Society, Faraday Transaction I
85_ (1989) p. 991-998.
Haas, M.P. de, A. Hummel
- Charge migration in irradiated polyethylene. IEEE Transactions 24
(1989) p. 349-351.
Haas, M.P. de, J.M. Warman, C.R. van Ewijk, C.A.G.O. Varma
- The use of a multi-gigahertz digital oscilloscope as a full-wave
microwave detector for subnanosecond time-resolved microwave conductivity measurements. Review of Scientific Instruments 60 (1989) p.
396-399.

-71-

Meijer H.C., R.W. Willekers, F. Mathu, H. Fostma, L.H. Luthjens, M.L.
Hom
- Good performance of two kinds of cryogenic film-type thermometers
after exposure to 10 MGy of ionizing radiation and in magnetic
fields of up to 7 T at 4.2 K. Nuclear Instruments and Methods in
Physics Research B44 (1989) p. 159-165.
Oevering, H., J.W. Verhoeven, M.N. Paddon-Row, J.M. Warman
- Charge-transfer absorption and emission resulting from long-range
through-bond interaction: exploring the relation between electronic
coupling and electron-transfer in bridged donor-acceptor systems.
Tetrahedron 45 (1989) p. 4751-4766.
Tachiya, M., A. Hummel
- Effect of an external electric field on the escape probability in
groups of multiple ion pairs in irradiated nonpolar liquids.
Chemical Physics Letters 154 (1989) p. 497-500.
Warman, J.M., M.P. de Haas, S.W.F.M. van Hövell tot Westerflier, J.M.
Binsma, Z.I. Kolar
- Electronic processes in semiconductor materials studied by nanosecond tiiiie-resolved microwave conductivity I: cadmium sulfide
macroscopic crystal. J. Phys. Chem. 93 (1989) p. 5895-5899.
Warman, J.M., M.P. de Haas, J.F. van der
- Charge separation and recombination in
gregates of peripherally octa-n-alkoxy
Chemical Physics Letters 164 (1989) p.

Pol, W. Drenth
pulse-irradiated columnar agsubstituted phthalocyanines.
581-586.

Warman, J.M., M.P. de Haas, H.M. Wentinck
- The study of radiation induced conductivity changes in microheterogeneous materials using microwaves. Radiation Physics and Chemistry
34 (1989) p. 581-586.
VAKPUBLIKATIES
Haas, M.P. de, J.M. Warman
- De TRMC Techniek. Chemisch Magazine 44 (1989) p. 643.
Hummel A.
- Recent developments in radiation chemistry at IRI-TU Delft. In: New
trends and developments in radiation chemistry, proceedings of an
advisory group meeting organized by the International Atomic Energy
Agency, Bologna, Italy, 14-17 November 1988, IAEA report TECDOC-527,
(1989) p. 129-139.
ABSTRACTS
Bakker, N.A.C., A.M. Brouwer, J.M. Warman, P.G. Wiering, J.W.
Verhoeven
- Multistep, photoinduced electron transfer in photoacceptor terminated molecular triodes, In: Abstract book 4th international
conference on unconventional photoactive solids. San Jose, Calif.,
USA, 15-18 October 1989 p. 5.
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Pol, J.F. van der, G. Blasse, J. Schoonman, J.M. Warman, M.P. de Haas,
J. Sluyters, W. Drenth
- Transport of excitons and of charge carriers in liquid crystalline
phthalocyanines. In: Abstract book 2nd European symposium on organic
reactivity. Padua, Italy, 27 August - 1 September 1989 B5.
Warman, J.M., M.P. de Haas
- Time-resolved microwave conductivity studies of long-distance electron tunnelling in molecular systems. In: Abstract book 4th
international conference on unconventional photoactive solids. San
Jose, Calif., USA, 15-18 October 1989, p. 76.
Warman, J.M., M.P. de Haas, S.A. Jonker
- TRMC study of the photophysics of the chromophoric units of molecu
lar non-linear-optical materials. Meeting of the devision
Atoomfysica and Quantumelektronica of NNV, Lunteren, The
Netherlands, 9-10 November 1989, p. 21.

OVERIGE PRODUKTEN VAN WETENSCHAPPELIJKE IMPORTANTIE
С.Р.J.M. Borgmans
- De invloed van elektronenbestraling op de morfologie en mechanische
eigenschappen van polystyreen/EPDM-rubber en polystyreen/polyetheen
blends. Afstudeerverslag augustus 1989. Technische Universiteit
Eindhoven. Faculteit der Scheikundige Technologie, Vakgroep
Kunststoftechnologie.
Haas, M.P., de
- Lid FOM werkgemeenschap atoomfysica en quantumelectronica.
- Gastlid SON werkgemeenschap fysisch organische chemie.
Haas, M.P. de, A. Hummel
- Mobile charge carriers in pulse irradiated polyethylene. Poster:
Rolduc Polymer Meeting-A, Kerkrade, The Netherlands, 23-27 April
1989.
- Mobile charge carriers in pulse irradiated polyethylene. Poster:
Faraday discussion 88, charge transfer in polymeric systems, Oxford,
UK, 11-13 September 1989.
- Mobile charge carriers in pulse irradiated polyethylene. Poster:
Wetenschappelijke vergadering SON werkgemeenschap voor fysischorganische chemie, Lunteren, The Netherlands, 30 November - 1
December 1989.
Hakvoort, R.A., A. van Veen, J. de Roode, M.P. de Haas, H. Schut
- Nieuwe methoden voor het onderzoek aan microholten in polymeren.
Poster: Coconeut IRI Delft, Nederland, 17 oktober 1989.
Hummel, A.
- Nonhomogeneous kinetics of chemical reactions in high energy charged
particle tracks. Invited lecture: International conference on kine
tics of nonhomogeneous processes, Banff, Canada, 7-13 October 1989.

-73-

- Radiation chemistry at IRI-TU Delft. Invited lecture: IAEA advisory
group meeting on transfer of radiation technology to developing
countries, Delft, The Netherlands, 18-21 April 1989.
- Radiation chemistry IRI-TU Delft. Invited lecture: National chemical
laboratory for industry, Tsukuba, Japan, 8-23 March 1989.
- Member organizing committee 7th international meeting on radiation
processing, Noordwijkerhout, The Netherlands, 23-28 April 1989.
- Chairman and co-organizer IAEA advisory group meeting on transfer of
radiation technology to developing countries, Delft, The
Netherlands, 18-21 April 1989.
- Referent J. Phys. Chem., Radlat. Ph. Chem., Can. J. Phys.
Luthjens, L.H.
- Co-organizer and observer IAEA advisory group meeting on Transfer of
Radiation Technology to developing countries, Delft, The
Netherlands, 18-21 April 1989.
Meijer, H.C., R.W. Willekers, F. Mathu, L.H. Luthjens, M.L. Hom
- The effect of a 10 MGy radiation dose delivered at 77K on vacuum deposited carbon resistance thermometers. IRI-report 134-89-19, report
SST-LT 2/89, Faculteit der Technische Natuurkunde, Delft, The
Netherlands.
Neeleman, E., R.J.M. Nolte, J.W. Zwikker, G. Blasse, A. Meijering,
J.M. Warman, M.P. de Haas, J.H. Sluyters, A. Baars
- Columnar aggregates of mesomorphic phthalocyanine derivatives.
Poster: 4th international conference on unconventional photoactive
solids IBM Almaden research Center, San Jose, Calif., USA, 17
October 1989.
Pol, van der J.F., E. Neeleman, R.J.M. Nolte, J.W. Zwikker, W. Drenth,
G. Blasse, A. Meijering, J.M. Warman, M.P. de Haas, J.H. Sluyters
- Energy and charge transport properties in mesomorphic phthalocyanines. Poster: Bijeenkomst SON werkgemeenschap voor fysisch-organische
chemie, Lunteren, The Netherlands, 30 November 1989.
Sanden, van der M.C.M.
- Invloed van elektronenbestraling op blendmorfologie.
Afstudeerverslag februari 1989. Technische Universiteit Eindhoven,
Faculteit der Scheikundige Technologie, Vakgroep
Kunststoftechnologie.
Warman, J.M.
- Electronic properties and processes in small particles and thin
layers of semiconductor materials studied by nanosecond timeresolved microwave conductivity (TRMCJ. Lecture: Vakgroep
anorganische chemie, Scheikunde Technologie, TU Delft, The
Netherlands, 26 January 1989.
- Long distance electron transfer in molecular systems studied by
time-resolved microwave conductivity. Lecture: Chemistry department,
California Institute of Technology Pasadena, USA, 9 October 1989.
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- Long distance electron transfer in molecular systems studied by
time-resolved microwave conductivity. Lecture: Department of chemistry, University of California, Berkeley, USA, 19 October 1989.
- Long distance electron transfer in molecular systems studied by
time-resolved microwave conductivity. Lecture: Solar energy research
institute, Golden, Colo., USA, 24 October 1989.
- Elected member of the council of the Miller Trust for European
Research in Radiation Chemistry.
- Leider van de FOM-werkgroep QE-D/IRI.
- Lid subcommissie quantumelektronica, FOM werkgemeenschap atoomfysica
en quantumelektronica.
- Gastlid SON werkgemeenschap fysisch organische chemie.
- Projectleider "IOP polymeer composieten en bijzondere polymeren",
cluster niet-lineaire optische materialen.
- Medeorganisator workshop "Energy and charge migration in photosynthesis and photosynthetic model systems", Delft, The Netherlands,
22 May 1989.
- Referee; Nature, Chemical Physics Letters, Journal Physical
Chemistry, Journal of Chemical Physics, Radiation Physics and
Chemistry, Canadian Journal of Chemistry.
Warman, J.M., M.P. de Haas, J.F. van der Pol, W. Drenth
- Charge separation and recombination in irradiated columnar aggregates of peripherally substitued phthalocyanines. Poster: Miller
conference on Radiation Chemistry, Windermere, USA, 5 April 1989.
Warman, J.M., M.P. de Haas, K.J. Smit, M.N. Paddon-Row, J.F. van der
Pol
- Time-resolved microwave conductivity studies of long-distance electron tunnelling in molecular systems. Poster: 4th international
conference on unconventional photoactive solids IBM Almaden Research
Center, San Jose, Calif., USA, 17 October 1989.
Warman, J.M., S.A. Jonker, M.P. de Haas
- Measurement of the electron-optic properties of molecules of potential use in photoactive polymers by time-resolved microwave
conductivity (TRMC). Poster: IOP BPPC-3 contractors meeting,
Amersfoort, The Netherlands, 20 October 1989.
Wegewijs, B.R., R.M. Hermant, J.W. Verhoeven, J.M. Warman, M.P. de
Haas
- Exciplex-type emission from folded and extended conformations, I:
Temperature dependent dual exciplex fluorescence of a donor-acceptor
system with limited flexibility. Poster: Bijeenkomst SON werkgemeenschap fysisch-organische chemie, Lunteren, The Netherlands, 30
November 1989.

OVERIGE PUBLIKATIES GEBASEERD OP ONDERZOEK VERRICHT OP HET IRI
Aerie, N.A.J.M.
- Deformation-induced structural developments seeded ultra-high molecular weight polyethylene.
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Gisbergen, J.G.M, van
- Electron beam irradiation of PS/EPDM/PS-PB blends: crosslinking of
the dispersed phase and reaction at the interface. PPS autumn meeting, Kerkrade, The Netherlands, November 1989.
Gisbergen, J.G.M, van, P.J. Lemstra
- Structured polymer blends; processing, morphology and mechanical
properties of electron beam irradiated incompatible polymer blends.
Rolduc polymer meeting, Kerkrade, The Netherlands, April 1989.
Gisbergen, J.G.M., H.E.H. Meijer, P.J. Lemstra
- Structured polymer blends: controlled rheology and morphology fixation via electron beam irradiation. Polymer 30 (1989) p. 2153-2157.
Gisbergen, J.G.M, van, J.I. Meijerink, N. Overbergh
- Irradiation of isotactic polypropylene and polypropylene/ethylenepropylene(diene-monomer) blends. Integration of polymer science and
technology (L. Kleintjes and P.J. Lemstra eds) 1989, p. 128-135.
Meijer, H.E.H.
- Irradiation of polymer blends. PPS spring meeting, Kyoto, Japan,
April 1989.

STRALINGSFYSICA

WETENSCHAPPELIJKE PUBLIKATIES
Crajé, M.W.J., E. Gerkema, V.H.J, de Beer, A.M. van der Kraan
- Mössbauer study of the sulfidation of hydrodesulfurization catalysts: So-called "Co-Mo-S" phase observed in carbon-supported Co and
Co-Mo sulfide catalysts. In: Hydrodreating catalysts, preparation,
characterization and performance, studies in surface science and catalysis (50) (M.L. Occeli, R.G. Anthony eds). Proceedings AIChE
meeting. Washington DC, USA, 27 November - 2 December 1988.
Amsterdam, The Netherlands, 1989, p. 165-179.
Fredrikze, H., J.B. van Tricht, A.A. van Well, R. Magli, P. Chieux, F.
Barocchi
- Pair potential from neutron diffraction on argon at low densities.
Physical Review Utters 62 (1989) p. 2612-2615.
Graaf, L.A. de
- Analysis of neutron scattering and computer simulation studies on
noble-gas fluids. In: Proceedings international symposium on static
and dynamic properties of liquids (M. Davidovic, A.K. Soper eds).
Dubrovnik, Jugoslavia, 15-17 June 1988. Berlin, FRG, 1989, p. 2-12.
Groot, C.J.W.P., P. Verkerk, J.B. van Tricht, P. van de Ende
- Study of the water distribution in joints and bricks using neutron
radiography. In: Proceedings 5th Canadian masonry symposium (D.L.
Anderson ed.). Vancouver ВС, Canada, 5-7 June 1989, p. 477-486.
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Gubbens, P.C.M., A.M. van der Kraan, K.H.J. Buschow
- Behaviour of the crystal field in RCo_ . Journal de Physique 49_
(1988) p. 525-526.
- Magnetic interaction and crystal field in R.Fe-.C and related com
pounds. Journal de Physique 49 (1988) p. 591-592.
- Crystal field influence on the magnetic properties of RNi com
pounds. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 76 & 77 (1988)
p. 187-188.
- Crystal-field effects and magnetic behaviour in RNi,. and RCo_
rare-earth compounds. Physical Review B39 (1989) p. 12548-553.X
- Determination of physical parameters in 4f-3d intermetallics by rare
earth Mössbauer spectroscopy. Hyperfine Interactions 50 (1989) p.
685-691.
Gubbens, P.СМ., A.M. van der Kraan, Т.Н. Jacobs, K.H.J. Buschow
- Magnetic properties of the ternary carbides Tm Fe
С . Journal of
Magnetism and Magnetic Materials 80 (1989) p. 265-270.X
Gubbens, P.CM. , J.J. van Loef, A.M. van der Kraan, D.M. de Leeuw
- Is there a distortion in TmBa-Cu-0- . at T ? Journal of Magnetism
and Magnetic Materials 76 & 77 (1988) p. 615-616.
Kraan, A.M. van der, M.W.J. Crajé, E. Gerkema, W.L.T.M. Ramselaar,
V.H.J, de Beer
- So-called "Co-Mo-S" phase observed in carbon-supported Co and Co-Mo
sulfide catalysts by Mössbauer emission spectroscopy. Hyperfine
Interactions 46 (1989) p. 567-574.
Kraan, A.M. van der, tf.L.T.M. Ramselaar, V.H.J, de Beer
- Mössbauer spectroscopy of iron and iron-molybdenum hydrotreating catalysts. In: Mössbauer spectroscopy applied to inorganic chemistry
(3) (Gary J. Long, Fernande Grandjean eds). New York, USA, 1989, p.
371-415.
Kraan, W.H., M.Th. Rekveldt
- Neutron depolarisation in alumite in remanent states after in-plane
and perpendicular magnetisation. Journal de Physique 4£ (1988) p.
1985-1986.
Kraan, W.H., M.Th. Rekveldt, J.P.C. Bernards, S.B. Luitjens
- Scripe domains in magnetised Co-Cr films measured by neutron depolarisation. Journal de Physique 49 (1988) p. 1981-1982.
Kraan, W.H., J.B. van Tricht, M.Th. Rekveldt
- Neuiron Larmor precession transmission experiments. Nuclear
Instruments and Methods in Physics Research A276 (1989) p. 521-528.
- Neutron Larmor precession method for transmission experiments.
Physica B156 & B157 (1989) p. 657-659.
Loef, J.J. van, E.G.D. Cohen
- Transport coefficients of simple fluids in a density range from the
solid to the dilute gas. Physica A156 (1989) p. 522-533.
- Relation between half-width of neutron spectra and transport properties of fluids. Physical Review B39 (1989) p. 4715.
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Montfrooij, W. , I.M. de Schepper
- Velocity autocorrelation function of simple dense fluids from
neutron scattering experiments. Physical Review A39 (1989) p. 27312733.
Montfrooij, W. , P. Westerhuijs, V.O. de Haan, l.M. de Schepper
- Fast sound in a helium-neon mixture determined by neutron scattering. Physical Review Letters 63 (1989) p. 544-546.
Ramselaar, W.L.T.M., S.M.A.M. Bouvens, V.H.J, de Beer, A.M. van der
Kraan
- The influence of phosphorus on the structure and hydrodesulfurization activity of sulfided Fe and Fe-Mo catalysts supported on carbon
and alumina. Hyperfine Interactions 46 (1989) p. 599-606.
Ramselaar, W.L.T.M., R.H. Hadders, E. Gerkema, V.H.J, de Beer, E.M.
van Oers, A.M. van der Kraan
- Sulfidation of carbon-supported iron oxide catalysts. Applied
Catalysis 51 (1989) p. 263-283.
Ramselaar, W.L.T.M., M.W.J. Crajé, E. Gerkema, V.H.J, de Beer, A.M.
van der Kraan
- Sulphidation of carbon-supported iron-molybdenum oxide catalysts.
Applied Catalysis 54 (1989) p. 217-239.
Rekveldt, M,Th.
- Neutron depolarization in submicron ferromagnetic materials. In:
Textures and microstructures (11). Proceedings symposium texture
control and anisotropy of properties in magnetic materials (H.J.
Bunge ed.). Chicago, 111., USA, 29 September 1988. New York, USA
1989, p. 127-142.
Rekveldt, M.Th., C.M.E. Zeyen, J.C. Lodder, W.H. Kraan
- SANS experiments on thin CoCr films with perpendicular domain structure. Journal of Magnetism and Magnetic Materials ]_& (1989) p. 110117.
Reijers, H.T.J., W. van der Lugt, J.B. van Tricht, W.A.H.M. Vlak, W.S.
Howells
- Structure of liquid Li-Ga alloys. J. Phys.: Condens. Matter 1 (1989)
p. 8609-8619.
Rosman, R., M.Th. Rekveldt, H.A.J. Cramer
- Magnetic correlations in CrO- tapes studied by neutron depolarisation. Journal de Physique 49 (1988) p. 1983-1984.
Rubin, J., J. Bartolomé, A. Magerl, D. Visser, G.J. Kearly, L.A. de
Graaf
- NH, dynamics in NH.MnCl. studied by QNS. Physica B156 & B157 (1989)
p. 353-355.
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Schepper, I.M. de, E . G D . Cohen, В. Kamgar-Parsi
- On the calculation of equilibrium time correlation functions in
hard-sphere fluids. Journal of Statistical Physics 54 (1989) p. 273313.
Schepper, I.M. de, E.G.D. Cohen, P.N. Pusey, H.N.W. Lekkerkerker
- Long time diffusion in suspensions of interacting charged colloids.
Letter to the editor. J. Phys.: Condens. Matter 1 (1989) p. 65036506.
Schepper, I.M. de, J.J. van Loef, A.F.E.M. Haffmans
- Mode-Coupling effects in the density dependence of the shear visco
sities of dense argon and methane. Journal of Statistical Physics 5_7
(1989) p. 631-645.
Schepper, I.M. de, W. Montfrooij
- Kinetic equilibrium time-correlation functions in binary hard
sphere-fluid mixtures. Physical Review A39 (1989) p. 5807-5811.
Tricht, J.B. van
- Neutron diffraction study of liquid chlorine and liquid phosphorus
tribromide at 295K. In: Proceedings international symposium on sta
tic and dynamic properties of liquids (M. Davidovic, A.K. Soper
eds). Dubrovnik, Jugoslavia, 15-17 June 1988. Berlin, FRG 1989, p.
195-199.
Tricht, J.B. van, J.S. Sjoerdsma
- Neutron diffraction study of the intermolecular structure in liquid
germanium and vanadium tetrachloride. J. Chera. Phys. SK) (1989) p.
3776-3783.
Verkerk, P., A.A. van Well. M.Th. Rekveldt
- Transmission of thermal and fast neutrons and gamma rays in a novel
filter. Physica B156 & B157 (1989) p. 544-546.
Verkerk, P., J. Westerweel, U. Bafile, L.A. de Graaf, W. Montfrooij,
I.M. de Schepper
- The velocity autocorrelation function of dense hydrogen gas determi
ned by neutron scattering. Physical Review A40 (1989) p. 2860-2863.
Verkerk, P., J. Westerweel, U. Bafile, I.M. de Schepper, L.A. de Graaf
- Transition to hydrodynamic behaviour and mode coupling effects in
dense hydrogen gas. In: Proceedings international symposium on sta
tic and dynamic properties of liquids (M. Davidovic, A.K. Soper
eds). Dubrovnik, Jugoslavia, 15-17 June 1988. Berlin, FRG, 1989, p.
31-36.
Well, A.A. van, M.Th. Rekveldt
- Spectrometer with high energy resolution using Larmor precession.
Physica B156 6. B157 (1989) p. 561-563.
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Wieiers, A.F.H., A.J.H.M. Koek, C E . C A . Hop, J.tf. Geus. A.M. van der
Kraan
- The reduction behaviour of silica-supported and alumina-supported
iron catalysts: A Mössbauer and infrared spectroscopic study.
Journal of Catalysis 1L7 (1989) p. 1-18.
Wouwe, J.P. van, M. Veldhuizen, J.J.M. Uijlenbroek, С.J.A. van den
Hamer, H.H. van Gelderen
- Changes in zinc homeostasis caused by endotoxin and nutritional zinc
deficiency. In: Nutrient Availability: chemical and biological as
pects (D.A.T. Southgate et al. eds.) Royal Society of Chemistry,
Cambridge, UK, 1989, ISBN 0-85186-8, p. 232-234 (zie ook RC).

VAKPUBLIKATIES
Andriesse, C D . , M. Boer, L.A. de Graaf, A.M. van der Kraan, M.Th.
Rekveldt
- Een loopbaan in de stralingsfysica. Opstellen aangeboden aan J.J.
van Loef bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Technische
Universiteit Delft, Nederland. Arnhem 1989, 118 p. ISBN 90-353-10217.
Loef, J.J. van
- Omzien en verder kijken. Delft 1989. 18 p. Afscheidsrede.

ABSTRACTS
Crajé, M.W.J., W.L.T.M. Ramselaar, E. Gerkema, V.H.J. de Beer, A.M.
van der Kraan
- Study of carbon-supported Fe-Mo hydrodesulfurization catalysts.
Illrd Seeheira workshop on Mössbauer spectroscopy, Seeheim, FRG, 2327 May 1988. Hyperfine Interactions 47 (1989) p. 530-531.
Wouwe, J.P. van, M. Veldhuizen, J.B. van Tricht
• Growth of young male Wistars during Zn- and Cu-deficient and control
IRI-OB diets. In: Proceedings 30th Dutch federation meeting,
Maastricht, The Netherlands, 29-30 March 1989, p. 411 (zie ook RC).

OVERIGE PRODUKTEN VAN WETENSCHAPPELIJKE IMPORTANTIE
Blois, J. de, J.A. de Graaf
- Handleiding functiegenerator: "Fungen 68 K". Rapport IRI-132-89-05.
67 p.
Blois, J. de, E.A, Osterholt
- Plaatsafhankelijk neutronen-detectiesysteem met ingebouwde ADC en
tijdoplossing. Rapport IRI-132-89-18, 15 p.
- Multidetector tijdcodeersysteem. Rapport IRI-132-89-02, 17 p.
- Digiplan interface. Rapport IRI-132-89-06, 26 p.
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Blois, J. de, E.A. Osterholt, 0. Pinto, J.J.M. Uijlenbroek
- Meetsysteem RKS 2. Rapport IRI-132-89-03. 34 p.
Boe11aard, E., J.M. van Bruggen, A.M. van der Kraan, J.W. Geus
- Bi-metallische koper-ijzer katalysatoren voor de Fischer-Tropsch
synthese: bereiding en karakterisering. Voordracht: Bijeenkomst SON
werkgemeenschap voor katalyse. Lunteren, Nederland, 16-17 januari
1989.
Bouwens, S.M.A.M., A.M. van der Kraan, J.A.R. van Veen, D.C.
Koningsbergen, V.H.J. de Beer
- Aard van de actieve sites in sulfidische Co-Mo/C en Co-Mo/Al-0.
ontzwavelingskatalysatoren. Voordracht: Bijeenkomst SON werkgemeenschap voor katalyse. Lunteren, Nederland, 16-17 januari 1989.
Crajé, M.W.J., E. Gerkema, V.H.J. de Beer, A.M. van der Kraan
- So-called "Co-Mo-S" phase observed in а Со/С catalysts. Poster:
Bijeenkomst SON werkgemeenschap voor katalyse. Lunteren, Nederland,
16-17 januari 1989.
- Stability of the so-called "Co-Mo-S" phase in a CoMo/C catalyst.
Poster: KNCV katalyse symposium. Dow Chemical Nederland, Terneuzen,
Nederland, 18-19 May 1989. Poster: International conference on the
applications of the Mössbauer effect. Budapest, Hungary, 4-8 septem
ber 1989. Lecture: EEG project meeting, London, UK, 7-8 June 1989.
- Studies on hydrotreating catalysts by means of Mössbauer emission
spectroscopy on IRI Delft. Lecture: Haldor Tops^e A/S, Lyngby,
Denmark, 1 November 1989.
- Stability of the so-called "Co-Mo-S" phase in a Co(0.04)Mo(6.80)/
catalyst. Poster: 2nd Nordic symposium on catalysis. Lyngby,
Denmark, 2-3 November 1989.
Crajé, M.W.J., W.L.T.M. Ramselaar, R.H. Hadders, Б. Gerkema, V.H.J. de
Beer, A.M. van der Kraan
- Mössbauer emission and absorption studies on the reduction behaviour
of hydrotreating catalysts. Poster: International conference on the
applications of the Mössbauer effect. Budapest, Hungary, 4-8
September 1989.
Dijk, С. van, E. Frikkee, L.A. de Graaf, M.Th. Rekveldt
- Neutron scattering facilities at HFR, HOR and ISIS. Poster: Meeting
Coconeut over Polymeren en Kunststoffen, Delft, The Netherlands, 17
October 1989.
Fredrikze. H.
- Virial expansion for low density neutron diffriaction results on
Ar. Lecture: Neutron scattering seminar. Antwerpen, Belgium, 25
October 1989.
Graaf, L.A. de
-J.J. van Loef and research in radiation physics. Voordracht:
afscheidssymposium J.J. van Loef, Delft, Nederland, 7 juni 1989.
- Lid promotiecommissie J.M.M. Westerbeek, promotie
Landbouwuniversiteit Wageningen, 24 februari 1989.
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• Lid promotiecommissie M. van Waveren, promotie Universiteit van
Amsterdam, 15 maart 1989.
- Werkgroepleider SON werkgemeenschap voor Vloeistoffen en
Grensvlakken.
- Voorzitter coördinatie-commissie ISIS (CCI) van KWO.
- Voorzitter ECN-IRI coördinatie-commissie neutronenbundelonderzoek
(coconeut).
Gubbens, P.C.H.
- Spin correlations in ErNi-. Lecture: Heeting for a proposal for
upgrading of the European muon facility at RAL. Rutherford Appleton
Laboratory, Didcot, UK, 19-20 June 1989.
Gubbens, P.СМ., A.H. van der Kraan, K.H.J. Buschov
- Magnetic properties of rare earth-transition metal compounds.
Invited lecture: International conference on the applications of the
MOssbauer effect. Budapest. Hungary, 4-8 September 1989.
Gubbens, P.СМ., A.H. van der Kraan, K.H.J. Buschow, M. Loewenhaupt
- Dynamic behaviour in some Er compounds. Poster: FOM vaste stof fysi
ca dagen. Veldhoven, Nederland, 19-20 December 1989.
Haan, V.O. de
• Het testen van een super spiegelsysteem. Rapport IRI-132-89-13, 22
PJong, P.H.K. de
- Veiligheidsanalyse voor het vloeibaar lithium projekt op de RKS 2.
Rapport IRI-132-89-16, 24 p.
Kraan, A.M. van der
- MOssbauer study or the sulfidation of HDS catalysts: so-called "CoMo-S" phase observed in carbon supported cobalt and cobaltmolybdenum sulfide catalysts. Lecture: EEG-project meeting.
Vixleurbanne, France, 10-11 January 1989.
- Onderzoek aan Fischer-Tropsch katalysatoren met behulp van MCssbauer
emissie spectroscopie". Voordracht: Koninklijke/Shell Laboratorium,
Amsterdam, Nederland, 27 januari 1989.
- Gastlid werkgemeenschap voor katalyse van SON.
Kraan, W.ii.
- Neutronendepolarisatie in Co-Cr/Ni-Fe lagen. Rapport IRI-132-89-04,
19 p.
Kraan, W.H., M.ïh. Rekveldt
- Magnetic correlations in alumite studied by neutron depolarization.
Poster: NRM conference. Rimini, Italy, 4-6 September 1989.
Loef, J.J. van
- Wandering around in physics (1952-89). Poster: reunion UW nuclear
physics 50th anniversary. Madison, Wis., USA, 26-27 May 1989.
- Voorzitter TU-commissie bij 17 promoties.
- Lid Science Advisory Committee ISIS, Rutherford Appleton Laboratory,
UK.
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Lid Selection Panel ISIS on Excitations and Momentum Transfer.
Lid NWO-delegatie Scientific Colloboration with SERC, UK.
Lid Raad van Bestuur, FOM.
Lid Gebiedsbestuur voor de Exacte Wetenschappen, NWO.
Lid Selectiecommissie CCH-fonds, NWO.
Lid Editorial Advisory Board voor tijdschrift Physica B.
Lid Scientific Advisory Committee EPS-conference on Liquid Matter,
Lyons, France, 1990.
Lid Organizing Committee EPS-S, Amsterdam 1990.
Lid Wetenschappelijke Raad Technisch Physische Dienst (TPD).
Lid FOM werkgemeenschap Vaste Stof.
Lid van de jury FOM-beleidsruimteprojecten voor technische natuur
kunde .
Reviewer Physica В en C.

Montfrooij, W.
- Direct determination of the helium interatomic core forre. Lecture:
Neutron scattering seminar, Antwerpen, Belgium, 25 October 1989.
Montfrooij, W., L.A. de Graaf, I.M. de Schepper, V.O. de Haan, P.
Westerhuijs
- The dynamics of helium in the presence of neon. Poster: Gordon conferende on the chemistry and physics of liquids. Holderness, N.H.,
USA, 14-18 August 1989.
Neeleman, B.C.
- Ontwerp, realiseren en testen van een spoel voor Larmorprecessie.
Rapport IRI-132-89-08, 45 p.
Paap, A.T.H.
- Het installeren en testen van een multidetector voor neutronen.
Rapport IRI-132-89-07, 42 p.
Pinto, 0., J. de Blois, J.J.M. Uijlenbroek
- Mössbauer '89 software. Rapport IRI-132-89-20, 31 p.
Plooij, S.P.
- Test of a simulation program for the determination of the time reso
lution of a time-of-flight experiment. Report IRI 132-89-17, 47 p.
Рог, Р.Т.
- Adiabatische polarisatie-draaiers voor de spiegelpolarimeter.
Rapport IRI-132-89-19, 47 p.
Rekveldt, M.Th.
- Neutron depolarization In ferromagnets. Invited lecture: München,
FRG, 25 January 1989.
- Applications of Larmor precession of polarized neutrons. Invited
lecture: Vienna, Austria, 27 January 1989.

-83-

- Correlations in recording media determined by neutron depolarization. Invited lecture: CAMST conference at Xidex plant. Brynmawr,
Wales, UK, 23-24 October 1989.
- Materiaalonderzoek met g. polariseerde neutronen bij het IRI.
Voordracht op uitnodiging: Delft, Nederland, 2 november 1989.
Rekveldt, M.Th., V.O. de Haan, W.H. Kraan, A.A. van Well
- Test measurements on one Ni-mirror channel of NTK. Report IRI-13289-09, 18 p.
Rekveldt, M.Th., R. Rosman, J.B. van Tricht, J.J.M. Janssen, J.M.M.
Westerbeek
- SANS experiments at ISIS on magnetic fluids and glyco laco palmitate
(GPL). Invited lecture: CAMST conference, Regensburg, FRG, 10 June
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Rosman, R.
- Interparticle correlations in Fe_0, ferrofluids studied by the SANS
technique. Lecture: 5th International conference om magnetic fluids
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- Polarized neutron work in Delft. Invited lecture: Nuclear physics
institute Gatchina, Leningrad, USSR, 25 September 1989.
Uijlenbroek, J.J.M.
- Kristalpolarimeter (KP)/Spiegelpolarimeter (SP) documentatie.
Rapport IRI-132-89-01, 28 p.
Verkerk, P.
- Mode-coupling effects in simple fluids measured by neutron scattering. Invited lecture: Workshop highlights on liquids. Turin, Italy,
1-3 May 1989.
- Neutron spin echo measurements on hydrogen. Lecture: Neutron scattering seminar. Antwerpen, Belgium, 25 October 1989.
- A system of computer programs for correction of neutron inelastic
scattering measurements. Lecture: Institut Laue-Langevin, Grenoble,
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Well, A.A. , A.J.J. Bos, J. van der Zanden, P.W. Gerz, S.J.D. van
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- Veiligheidsaspecten spiegelfilter in bundelbuis L2 van de HOR.
Rapport IRI-132-89-15, 54 p.
Well, A.A. van, M.Th. Rekveldt
- Larmor spectrometer for transmission, diffraction and inelastic
neutron scattering experiments. Report IRI-132-89-12, 32 p.
Well, A.A. van, H. Fredrikze
- Onderzoek aan grenslagen met neutronenreflectometrie. Voordracht:
Bijeenkomst SON werkgemeenschap voor vloeistoffen en grenslagen.
Lunteren, Nederland, 20-21 februari 1989.
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Bruggen, J.M. van
- De karakterisering van koperijzer-katalysatoren voor de FischerTropsch synthese. Rapport IRI-132-89-11, 55 p.
Gerlag, E.E.A.
- Structuurveranderingen in de oplossing tijdens een hydrotherraale
zeolietsynthese van een zeolietsynthese-mengsel (ZSM-5). Rapport
IRI-132-89-14, 53 p.
Graaff, G. de
- Transmissie van een gepolariseerde neutronenbundel door een
blochwand. Rapport IRI-132-89-10, 40 p.

