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KOUDE FUSIE - EEN TERUGBLIK

Niek J. Lopes Cardozo en Boudewijn Ph. van Milligen

Moderne natuurkunde is veelal 'big science'. Het onderzoek concentreert zich rond zeer grote

experimentele opstellingen, waarvan in Europa CERN en JET voorbeelden zijn. De enorme

investeringen die dergelijke projecten vereisen maken het noodzakelijk dat de opstellingen intensief

worden gebruikt. Hierdoor is het onderzoek heel anders georganiseerd dan in universitaire

werkgroepen. Een duidelijke indicatie hiervan zijn de auteurslijsten van publicaties. Waar het in de

universitaire kring normaal is dat een artikel wordt geschreven door slechts enkele auteurs, daar

worden de aansprekende resultaten van de grote opstellingen gepubliceerd door onderzoeks-teams,

die in grootte kunnen varieren van enkele tientallen tot honderden fysici. In zulke grote

gemeenschappen kan zich gemakkelijk een bureaucratische starheid ontwikkelen die niet

ontvankelijk is voor frisse ideeën.

Niettemin staan er regelmatig Davids op om de Goliaths uit te dagen. De outsider die het

opneemt tegen de gevestigde orde verkeert in een underdog-positie en mag rekenen op een warme

belangstelling van de media. Wanneer hij in een doodsimpel experiment bereikt waarnaar

duizenden specialisten al jaren zoeken, wordt een klein publiek al flink opgewonden. Als het

tenslotte een onderzoeksresultaat betreft dat van direct belang is voor de samenleving, staat de

wereld op zijn kop.

Op 23 maart '89 verklaarden Martin Fleischmann en Stanley Pons op een persconferentie dat zij de

energiebron van de toekomst hadden ontdekt: kernfusie in een jampot. Goedkoop, makkelijk,

schoon en onuitputtelijk. Naar eigen zeggen was het een 'waanzinnig' idee geweest om dit

experiment te doen. Zó waanzinnig dat de heren er geen staatsmiddelen aan uit dorsten te geven,

zodat ze de experimenten uit eigen zak hadden betaald. De proef die de wonderbaarlijke kernfusie

aantoonde was dermate simpel dat 'een middelbare scholier' het kon doen. Fleischmann zei het zelf

haast niet te kunnen geloven, een probleem dat zijn vakgenoten met hem deelden. Het miljarden

verslindende onderzoek naar beheerste kernfusie stond voor schut. De media stortten zich op het

bericht en kernfusie werd het nieuwtje van de dag.

Alvorens een analyse te geven van de gebeurtenissen in de weken die volgden op de

persconferentie, geven we hier eerst een kort overzicht van de stand van zaken d.d. eind november

1989. In de eerste plaats moet duidelijk worden gesteld dat er geen harde experimentele bewijzen

zijn dat de 'koude kernfusie' zoals die door Fleischmann en Pons is beschreven niet bestaat. Wel is

inmiddels aangetoond dat de metingen waarop Fleischmann en Pons hun conclusies baseren
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onvoldoende nauwkeurig zijn en zelfs aanwijsbare fouten bevatten. Sinds de persconferentie zijn

er veel verificatie-experimenten gedaan, maar reproductie van het resultaat van Fleischmann en

Pons laat nog op zich wachten.Hoewel skepsis nu de boventoon voert, kan men geenszins stellen

dat het onderzoek aan koude fusie dood is. Weliswaar zijn in vrijwel alle grote instellingen de

proeven gestaakt, maar in kleine groepjes wordt hier en daar nog driftig geexperimenteerd.

Tenslotte moet nog worden vermeld dat hoewel de resultaten van Fleischmann en Pons niet

konden worden bevestigd, er wel andere merkwaardige resultaten zijn gevonden. Zodoende zijn er

nog proeven gaande die zijn geinspireerd door het koude fusie werk, maar die nu een ander

onderzoeksdoel hebben.

(Uit het dagboek van een fusie-fysicus)

Donderdag 23 mrt '89. Bericht op het ANP. Twee amerikaanse chemici hebben

aanzienlijke warmteproductie gemeten bij electrolyse van zwaar water met palladium

electroden. Zij claimen dat deze warmteproductie wordt veroorzaakt door kernfusie. Er zijn

geen details van de proef bekend. Het lijkt me bullshit. Categorie bolbliksem .

Wat werd er precies meegedeeld op de persconferentie? Om te beginnen dat het een hydrolyse

betrof: een proef waarbij H2O-moleculen worden gesplitst in waterstof en zuurstof. Dit wordt

bereikt door in een bekerglas water twee metalen electroden te steken en een electrische spanning

van een paar volt aan te leggen tussen die electroden. Het water wordt electrisch geleidend gemaakt

door er een zout in op te lossen, maar dit zout speelt geen rol in de electrolyse-reacties. De proef uit

Utah was in drie opzichten bijzonder. Ten eerste was het geen gewoon water dat werd

geelectrolyseerd, maar zogenaamd zwaar water. Dit is water waar in het molecuul de normale

waterstofatomen zijn vervangen door een zwaarder isotoop van waterstof: deuterium. Ten tweede

was de negatieve electrode vervaardigd van palladium, een metaal dat in staat is grote hoeveelheden

waterstof te absorberen. Ten derde was het water geleidend gemaakt met lithium. Dit is niet erg

gebruikelijk, maar wat voor rol het lithium speelt is onduidelijk.

Het verrassende resultaat was dat bij het uitvoeren van deze proef een warmteontwikkeling

optrad die veel groter was dan kon worden verklaard met behulp van chemische processen. Hieruit

concludeerden Fleischmann en Pons dat er kernfusie moest optreden. Ook de neutronen die bij het

kernfusieproces behoren vrij te komen hadden zij gedetecteerd.

Op de persconferentie werd gesteld dat dit experiment een doorbraak betekende in het

onderzoek naar beheerste kernfusie.

Kernfusie is het proces waarbij twee kleine atoomkernen met elkaar versmelten en een nieuwe,

grotere kern vormen. Er zijn vele fusiereacties bekend, men kan ze vinden in tabellenboeken. De

reacties worden gekenmerkt door twee aspecten: ze zijn heel moeilijk tot stand te brengen, en als ze
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eenmaal verlopen komt er verbazend veel energie bij vrij. Dit laatste maakt fusiereacties zo geschikt

als energiebron: als we 1 kilo deuterium laten fuseren tot helium komt daarbij evenveel energie vrij

als bij verbranding van 10 miljoen liter benzine. Kernfusie is ook het proces dat de zon van energie

voorziet. Het feit dat de reactie zo moeilijk tot stand te brengen is maakt het echter bijzonder

problematisch kernfusie aan te wenden voor energiewinning. De 'klassieke' aanpak is om

deuteriumgas te verhitten tot een temperatuur van 200 miljoen graden. Dit is aanzienlijk heter dan

het centrum van de zon, en het mag geen verbazing wekken dat het creëeren van deze temperaturen

in een gecontroleerd experiment de onderzoekers voor immense problemen stelt. Recent is men er

in het Europese experiment JET niettemin in geslaagd aan te tonen dat de vereiste condities nu

gemaakt kunnen worden. Aan dit succes is 30 jaar intensief onderzoek voorafgegaan.

Vrijdag 24 mrt '89. Opgestaan met de gedachte dat 't wel eens waar kon zijn. Het verhaal is

te raar. Zoiets verzin je niet. Voor je een zo spectaculaire claim in de pers gooit moet je wel

heel zeker zijn van je zaak. Of 't is waar, of 't zijn fantasten.

Vrijdag 24 maart werden de eerste vraaggesprekken met onderzoekers uitgezonden op TV. Prof.

van der Wiel, directeur van het Instituut voor Plasmafysica in Nieuwegein, gaf een reactie: 'het ziet

er erg vreemd uit, maar natuurkunde is een empirische wetenschap en het experiment geeft de

doorslag. We gaan de proef doen - als 't werkelijk zo simpel is als Fleischmann en Pons zeggen,

zullen we snel meer weten '.

Deze houding: 'we gaan de proef doen' heerste algemeen onder experimentatoren. Dit is

des te opmerkelijker, omdat velen er van overtuigd waren dat de koude kernfusie niet kon worden

verklaard binnen de conventionele natuurkundige theorie. Het eenvoudigste argument was dat bij

de warmte-ontwikkeling die Fleischmann en Pons aan kernfusie-processen toeschreven neutronen-

straling vrijkomt met een zo hoge intensiteit dat de onderzoekers de proef zeker niet overleefd

zouden hebben. Tenminste, als het proces volgens de normale, bekende fusiereacties zou

verlopen. Maar toch: 'we gaan de proef doen'. Al was het Pasen, in de hele wereld dook men het

laboratorium in en krap een etmaal na de persconferentie stonden de electrolysepotjes al vrolijk te

pruttelen.

Inmiddels was de pers goed wakker geworden. Waren gedurende het paas-weekeinde de

eerste proeven in Nederland gestart in betrekkelijke rust, op dinsdag 28 maart deed een filmploeg

van het NOS-journaal een inval in het FOM-Instituut voor plasmafysica, waar een elementair

electrolyse proefje liep. Dit leek nog niet op een serieus verificatie-experiment, maar de opnamen

werden toch toegestaan in het kader van de popularisering van de natuurkunde. Zo werd de natie

een blik in het laboratorium gegund en kon gedemonstreerd worden hoezeer natuurkunde een

empirische wetenschap is. Dat deze proef niet representatief was voor het normale onderzoek werd

voor lief genomen. 
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Zoals gezegd was de trek naar het laboratorium een mondiaal verschijnsel. Dit was met

name mogelijk omdat het een eenvoudige proef betrof, die opgezet kon worden met eenvoudige

apparatuur. Hierdoor konden behalve de grote, goed uitgeruste laboratoria in de westerse wereld

ook allerlei kleinere groepen uit ontwikkelingslanden zich mengen in de strijd. De belangrijkste

bijdragen kwamen echter toch van de bekende laboratoria, zoals Los Alamos, Texas A&M,

Lawrence Livermore en Caltech in de VS, en Harwell en JET in Engeland. Om het onderzoek vlot

te laten verlopen werden er aanzienlijke teams aan gezet, soms tientallen onderzoekers groot.

Het onderzoekscentrum in Harwell speelde een bijzondere rol omdat het al drie weken voor

de persconferentie door Fleischmann was benaderd met de vraag zijn experimenten te verifieren.

Fleischmann is in Harwell geweest en er is een team gevormd onder leiding van Prof. Williams,

dat met aanwijzingen van Fleischmann een 20-tal controle experimenten heeft opgezet. In Harwell

wordt nucleair onderzoek gedaan en men beschikte zowel over zeer nauwkeurige calorimeters

(waarmee men warmteontwikkeling kan meten) als over neutronen-detectie apparatuur die tot de

gevoeligste ter wereld mag worden gerekend. Hoewel Williams zodoende een voorsprong van

enkele weken op de rest van de wereld had, meed hij de pers rigoreus: 'wij doen experimenten, en

wij verwachten over drie maanden met een eerste evaluatie te komen' was het enige wat hij losliet

in het openbaar.

In Nederland werd op 4 april een 'brainstorm-sessie' georganiseerd op het Instituut voor

Plasmafysica. De meeste Nederlandse onderzoeksgroepen die zich met het onderwerp bezig

hielden waren vertegenwoordigd, en ook een liefhebber die over zeer professionele apparatuur

beschikte en proeven in de woonkamer deed. Men besloot om gericht onderzoek te doen naar een

aantal aspecten van de koude fusie. Er zou een electrolyseproef opgezet worden op het FOM-

Instituut voor Plasmafysica in samenwerking met het Van 't Hoff Laboratorium van de RUU. Op

het Kernfysisch Versneller Instituut in Groningen zou een neutronenproductie experiment worden

uitgevoerd, en op het ECN in Petten zou onderzoek worden gedaan aan de structuur van met

waterstof beladen palladium tijdens electrolyse. Het Interfacultair Reactor Instituut in Delft nam de

analyse van de gebruikte materialen, voor en na de proeven, op zich.

De samenwerking was werkelijk voorbeeldig. Wie palladium bezat en kon missen deelde

zijn voorraad met collega's; neutronentellers, zwaar water, platina, lithium, alle schaarse

benodigdheden werden zonder veel problemen uitgeleend of weggegeven. Er ontstonden talrijke

samenwerkingsverbanden tussen diverse onderzoeksgroepen, en in het algemeen was men erg te

spreken over de snelle uitwisseling van expertise. Het interdisciplinaire karakter van het onderzoek

werd als zeer inspirerend ervaren.

De gedachte achter de experimenten uit Utah is niet zo erg ingewikkeld, maar begrip ervan vereist

enige kennis omtrent het chemische element palladium. Palladium is een metaal dat er ongeveer als
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roestvrij staal uitziet, maar aanzienlijk zachter is. Het heeft een kubische roosterstructuur (zie

figuur). Al in 1866 ontdekte de Engelse muntmeester Thomas Graham tijdens onderzoek aan

metalen voor zijn munten, dat palladium grote hoeveelheden waterstofgas kan opnemen, tot meer

dan 600 maal zijn eigen volume. Het is hiertoe in staat vanwege de elektronenconfiguratie in het

metaalrooster, die het voor de kleine waterstofatomen energetisch aantrekkelijk maakt zich op

bepaalde vaste plaatsen, de oktaëderplaatsen, in het rooster te nestelen. Overigens is palladium

zeker niet het enige metaal dat waterstof kan opnemen, er zijn metalen, bijvoorbeeld titanium, die

deze eigenschap in veel sterkere mate bezitten.

Het beladen van palladium is een simpel proefje. Het eenvoudigst kan het gebeuren door

een stukje palladium in waterstofgas met een hoge druk te leggen (ongeveer 100 atm., de druk in

een gasfles, is genoeg). Als het palladium daarbij tot enkele honderden graden Celcius wordt

verwarmd kan men zo in enkele minuten een beladingsgraad van 0.6 halen: d.w.z. dat het aantal

opgenomen waterstof atomen 60% van het aantal palladium atomen bedraagt. Het is echter bekend

dat men in een electrolyseproef tot hogere beladingsgraden kan komen. Bij electrolyse wordt

atomair waterstof gevormd aan het palladium oppervlak. Over de grenslaag tussen het palladium en

de electrolyt-oplossing komt een electrische spanning te staan die de positief geladen waterstof-

kernen als in het ware in het rooster zuigt. Dit effect wordt beschreven door de wet van Nernst.

Deze kent aan het waterstof aan het oppervlak van de electrode een effectieve druk toe, die sterk

afhangt van de spanning over de grenslaag. De vuistregel is dat elke 30 millivolt toename van de

spanning een vertienvoudiging van de effectieve druk tot gevolg heeft.

Tegen deze achtergrond is te begrijpen dat Fleischmann op de persconferentie over drukken

van 10
27

 atmosfeer sprak. De suggestie werd gewekt dat bij een zo hoge druk het deuterium gas

voldoende wordt gecomprimeerd om spontaan tot kernfusie te komen. Dergelijke drukken hebben

echter geen enkele reëele betekenis. Waar het voor het fusieproces om gaat is niet de druk, maar de

afstand die de deuteriumkernen tot elkaar hebben. Deze afstand is in een palladiumrooster circa

driemaal zo groot als de afstand tussen de atomen in een deuterium molecuul, en zelfs daar treedt

geen spontane fusie op.

Het was direct duidelijk dat de ontdekking van Fleischmann en Pons, indien juist, enorme

gevolgen voor de samenleving zou hebben. Het energieprobleem was opgelost, de economie zou

opleven, en de uitbanning van fossiele brandstoffen zou zeker gunstige effecten op het milieu

hebben. Het was daarom logisch dat de pers direct een duidelijke uitspraak zocht van de

deskundigen: was het nu wel of niet waar. Niet veel ter zake kundigen waren echter bereid zo snel

stelling te nemen. Slechts weinig onderzoekers hebben van het palladium-waterstof systeem een

studie gemaakt, en dezen zijn over het algemeen slecht op de hoogte van kernfysische processen.

Omgekeerd zijn kernfysici vaak niet goed ingewijd in de geheimen van de vaste-stof fysica. De

situatie werd nog gecompliceerd door het feit dat de ongewone processen zich afspelen in een
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elektrolytische cel, zodat een zorgvuldige analyse ook voldoende kennis van dit chemische

vakgebied vereist. De plasmafysici, die zich met 'hete' kernfusie bezighouden en dus een

professioneel belang bij de zaak hebben, zijn in geen van de relevante vakgebieden thuis.

1 april 1989 - Elektrolyse-proef gestart met oude spullen uit het magazijn en apparatuur die

we bij andere opstellingen geleend hebben. Wat geëxperimenteerd met het op-en ontladen

van de palladium elektrode met waterstof. Daarbij zeer merkwaardig elektrisch gedrag

vastgesteld, van de ene verbazing in de andere gevallen! Wereldschokkend of niet, 't is in

ieder geval ontzettend leuk.

Toen duidelijk werd dat experimenten uitsluitsel moesten geven meldden de journalisten

zich massaal bij de laboratoria. Een deel van de betrokken onderzoekers (het waren er eigenlijk niet

veel, maar ze vielen wel erg op) voelde zich kennelijk zo vereerd door de ongebruikelijke

belangstelling dat experimentele resultaten veel te vroeg werden prijsgegeven. In de eerste weken

kon er zo een golf van experimentele bevestigingen van de Utah-proef ontstaan. Daartussen kon

men heel merkwaardige berichten aantreffen: een zekere Cassimi uit Abu Dhabi bijvoorbeeld

beweerde op 3 mei dat het ook was gelukt met gewoon zeewater.

 In deze stroom van publicaties en persberichten was er één geval dat zich sterk

onderscheidde, en dat was de publicatie van Jones. Een preprint hiervan werd precies een week na

de persconferentie van Fleischmann en Pons de wereld rondgefaxt. Ook Jones had al langer aan

electrolyse van zwaar water gewerkt, en ook hij meende fusiereacties te hebben aangetoond. Zijn

conclusies waren geheel gebaseerd op waarneming van neutronen. Hij gebruikte daarvoor een

speciaal ontworpen zeer gevoelige detector, en hij had zorgvuldig gecorrigeerd voor achtergrond

straling. Het belangrijkste verschil met Fleischmann en Pons was het niveau van de straling, dat bij

Jones tienduizend keer kleiner was. Teruggerekend naar het corresponderende aantal fusiereacties

zat hij zelfs tien biljard keer onder het niveau van zijn collega's. Hiermee vielen de resultaten van

Jones nog juist binnen de grenzen van wat mogelijk geacht werd binnen de 'normale'

natuurkunde. Zijn publicatie werd beschouwd als zeer interessant en de moeite van het

onderzoeken waard.

Toch had ook het onderzoek van Jones vreemde facetten. Het electrolyt dat hij gebruikte

was een oplossing van negen merkwaardige zouten. Een poging van onderzoekers van de VU in

Amsterdam om dit wonderlijke sap na te maken leverde een troebele, bruisende prut op die

volstrekt ongeschikt was voor een nette laboratoriumproef.

In het op volle toeren draaiende geruchtencircuit circuleerde het volgende verhaal over de

relatie tussen Fleischmann en Pons, en Jones. Oorspronkelijk werkten alle drie samen. Jones

kreeg echter onenigheid met de beide anderen over de te volgen koers bij het onderzoek en besloot

zijn eigen gang te gaan. Enige jaren later kwamen ze weer bij elkaar en beide groepen bleken
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interessante dingen gevonden te hebben. Men sprak af gelijktijdig te publiceren.

Ongelukkigerwijze lekte er echter informatie uit het laboratorium waar Pons en Fleischmann

werkten naar de buitenwereld uit, waarop Jones kwaad werd en besloot de publicatie van zijn

resultaten niet langer uit te stellen. Natuurlijk wilden Pons en Fleischmann zich de kaas niet van het

brood laten eten, maar ze hadden nog geen publicatie gereed. Dat is de reden dat ze de

ongebruikelijke stap hebben genomen om een persconferentie te geven, om zó Jones alsnog voor

te zijn.

Toen er via de telefax een preprint van een artikel van Fleischmann en Pons beschikbaar

kwam, werd deze aan een grondige analyse onderworpen. Daarbij gingen de chemici af op de

elektrolytische processen en de warmteproductie zonder veel aandacht te besteden aan

quantummechanica, terwijl de fysici zich beperkten tot kansberekeningen aan ideale

deuteronengassen en afschattingen van neutronenfluxen, zonder iets te zeggen over elektrolyse. Dit

moest wel leiden tot het opleven van de oude vete, die chemici en fysici scheidt. (Ooit anecdotisch

samengevat als volgt: de chemici hebben altijd een minderwaardigheidsgevoel gehad t.o.v. hun

knappere broertjes, die met hun spectaculaire successen het grote geld weten los te krijgen bij de

politiek, terwijl de fysici zich afzetten tegen hun weinig systematisch werkende, patentjagende

collegawetenschappers). En nu werden de spectaculaire resultaten juist behaald door een koppel

chemici op een vakgebied (kernfysica) dat de fysici al sinds jaar en dag als de koningin van de

fysische vakgebieden beschouwen, en dat nog wel met een middelbare-school proefje. Het

vooruitzicht dat de Nobelprijs voor natuurkunde aan chemici zou worden toegekend gaf veel fysici

een gevoel van onbehagen.

Wat leverde een grondige lezing van het artikel op? Het vermeldde hoe, tijdens de elektrolyse van

zwaar water, vastgesteld werd dat er een ongebruikelijke warmteproductie plaats vond; dat er

neutronen werden gedetecteerd; dat er bepalingen waren gedaan van het tritium-gehalte van het

elektrolyt na de proef; en tenslotte, dat er gamma-straling (hoogenergetisch licht) werd gemeten.

De laatste drie metingen kunnen goede indicatoren zijn dat de warmte afkomstig is van

kernreakties, aangezien bij chemische reakties neutronen noch gamma-stralen vrijkomen, en tritium

een reaktieproduct van kernfusie kan zijn.

Nu is het echter wel zo, dat tritium ook in geringe hoeveelheden in 'gewoon' zwaar water

voorkomt. Tijdens elektrolyse met palladium wordt uit het zware water vooral deuterium

onttrokken, zodat de tritiumconcentratie in de electrolyt-oplossing gaandeweg steeds hoger wordt.

Dit 'klassieke' verrijkings-effect bleek de tritium-metingen van Pons en Fleischmann goed te

kunnen verklaren.

De neutronenmetingen bleken geen betekenis te hebben, gezien het kleine aantal neutronen

dat er vrij kwam en gezien het feit dat er geen goede bepaling van de natuurlijke achtergrond was

gedaan. Het lage aantal neutronen was bovendien verdacht, omdat bij een warmteproductie zoals
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gemeten veel meer neutronen zouden moeten vrijkomen (100 miljoen maal zoveel). Pons en

Fleischmann weten dit echter aan het optreden van een nog onbekende fusiereaktie waarbij weinig

neutronen vrij zouden komen.

De gamma-spectra, zoals getoond in een voorlopige versie van het raport, werden bekeken

door deskundigen van MIT (Boston), die in één oogopslag zagen dat er iets mis geweest moest

zijn met de detector. De piek in het spectrum bij een energie van 2.2 MeV (precies de energie die je

zou verwachten voor gamma-straling afkomstig van fusiereakties) was te smal. Bovendien leek het

instrument niet juist geijkt te zijn. Op wonderlijke wijze was het figuur dat dit spektrum toonde in

de definitieve versie van de publicatie dan ook aangepast! Dit was een wel heel

onwetenschappelijke manoeuvre van de heren.

Tenslotte bevatte het rapport een tabel met getallen van de gemeten warmteproductie. Het

bleek mogelijk te zijn om hieruit de meetnauwkeurigheid van de calorimeter die Pons en

Fleischmann hadden gebruikt af te leiden. Na analyse bleek dat van de twaalf metingen van aan

fusie toegeschreven warmteproductie er hooguit één significant kon zijn. Deze nauwkeurigheids-

analyse werd later experimenteel bevestigd door Harwell, waar met de originele calorimeters uit

Utah werd geexperimenteerd.

10 april 1989 - Onze eerste proef lijkt heel erg op die van F&P, waarvan we nu weten hoe

hij eruit ziet dankzij de fax. Maar inmiddels weten we ook dat de huidige opstelling niet

goed genoeg is om het effect te kunnen meten. De temperatuur van de cel wordt nog teveel

beïnvloed door de omgeving (als iemand de deur open doet schiet de 'warmteproductie'

omhoog). Gaan een betere ontwerpen. Overigens nog geen neutron gezien.

Aan verklaringen voor het onverklaarbare ontbrak het de eerste weken ook niet. Talloze artikelen

met ongebruikelijke theorieën werden gelanceerd. De motivatie achter deze wetenschappelijke

waaghalzerij was waarschijnlijk niet altijd even koosjer: Je kunt immers altijd nog zeggen dat je je

vergist hebt, maar als het waar blijkt te zijn hoor je er in ieder geval bij als de Nobelprijzen

uitgedeeld worden.

Eén van de theorieën die circuleerde was dat in een metaal de elektronen niet hun

gebruikelijke massa zouden hebben, maar zwaarder zouden zijn. Dit idee was afkomstig uit de

vaste-stof fysica, waar men bij de globale beschrijving van het gedrag van de elektronen in een

metaal een effectieve elektronmassa invoert. De theorie ging ervan uit dat de elektronmassa ècht

toenam, zodat zo'n elektron, draaiend om een deuteron, een kleinere baan zou gaan beschrijven.

Vervolgens werd de quantummechanica ingeroepen om twee deuteronen, waarvan één met een

zwaar elektron, te laten fuseren. Achteraf is het makkelijk om te zien dat men in de opwinding van

die dagen geheel ten onrechte een begrip uit de macroscopische vaste-stof fysica (effectieve

elektron massa) in de microscopische quantummechanica overzette. Zulke begripsverwarring
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tussen disciplines, het gevolg of de oorzaak van slordige redeneringen, lag ten grondslag aan de

meeste artikelen. Het was een ware Toren van Babel.

De meest spectaculaire en eigenlijk heel originele bijdrage werd geleverd door Peter

Hagelstein van MIT, die op 10 april met maar liefst 4 artikelen over dit onderwerp voor de dag

kwam, die wat later allemaal weer werden ingetrokken. Hij presenteerde een prachtige

quantummechanische theorie waarmee alles te verklaren viel, en bovendien nog allerlei

voorspellingen te doen waren. Er zat maar één weeffoutje in: de centrale aanname, waar het

bouwwerk op stoelde, was onjuist. De enige reden dat het even duurde voordat hij door zijn

collega's werd aangevallen, was dat het geen eenvoudige kost was.

In het FOM-Instituut te Nieuwegein werd een speciale ruimte ingericht voor het experiment. Daar

werkten we met een team van vier man full-time aan het bouwen en testen van een proefopstelling.

Deze opstelling, ontworpen en gebouwd in nauwe samenwerking met het Van 't Hoff

Laboratorium van de Rijksuniversiteit Utrecht, bestond uit twee identieke elektrolysecellen

waarvan de ene met zwaar water en de andere met gewoon water gevuld werd. Beide cellen waren

in een op constante temperatuur gehouden kast geplaatst (zie figuur).

15 april 1989 - Ongelooflijk: 4 à 5% Excess Heat! Zou het dan toch waar zijn? Hebben er

maar vast een borrel op gedronken en een ontwerpje gemaakt van een koude fusie-motor.

Met zo'n warmteproductie kun je een machine ontwerpen als definitief bewijs: gooi er aan

de ene kant zwaar water in en aan de andere kant gaat er een lamp branden.

Bij direct vergelijken van de warmteproductie in de twee cellen vonden we in eerste instantie een

aanzienlijke 'excess heat', dat wil zeggen, er werd meer warmte geproduceerd dan kon worden

verklaard op basis van normale, chemische processen. Maar de temperatuur van de kast, die geen

rol behoorde te spelen, bleek de 'excess heat' te beïnvloeden! Door de temperatuur van de kast

enkele graden te variëren konden we de 'excess heat' op iedere gewenste waarde tussen -100% en

+100% instellen. Er was maar één conclusie mogelijk: de twee 'identieke potjes' waren helemaal

niet identiek en reageerden verschillend op de omgeving. We besloten de beide potjes

onafhankelijk te ijken. Een geheimzinnig duiveltje zorgde ervoor dat het steeds leek of we meer

warmte-output dan input hadden. (Dit in overeenstemming met de Wet van Murphy, die beweert

dat alles wat mis kàn gaan ook daadwerkelijk mis gaat.) Gingen we beter kijken, dan vonden we er

een heel gewone verklaring voor. Uiteindelijk hielden we geen effect over. Het belangrijkste dat

we hebben geleerd van deze proef is misschien wel dat calorimetrie niet zo makkelijk is als het lijkt

en dat er een heleboel manieren zijn om het fout te doen.



___________________________________________________________________________
Lopes Cardozo en Van Milligen 26/10/98 10

Ook andere groepen verging het zo. Je vindt het effect al snel, maar als je beter meet

verdwijnt het weer. Of, zoals Williams van Harwell het uitdrukte: als je het effect wil meten moet

je flink ongevoelige apparatuur gebruiken.

Niet alleen in Nederland werden de koppen bij elkaar gestoken. Op 19 april kwam de

American Chemical Society (ACS) bijeen en men luisterde geboeid naar het verhaal van Pons en

Fleischmann. Een inderhaast georganiseerd forum liet na afloop van de conferentie weten, dat het

gepresenteerde zeer interessant was en nader onderzoek behoefde. Anderhalve week later, op 1

mei, kwam de American Physical Society (APS) bijeen en daar werd het werk van Fleischmann en

Pons krachtig onderuit gehaald. Men ging zelfs zo ver het tweetal van incompetentie te

beschuldigen. Ook het werk van Jones werd bekritiseerd, maar men erkende dat het interessant

genoeg was om er mee door te gaan. Een commissie van het Amerikaanse Department Of Energy

(DOE) bezocht een aantal Amerikaanse laboratoria die succes beweerden te hebben. In hun rapport

merkten ze op dat 'geen van de commissieleden het geluk had gesmaakt een werkende proef

(volgens de onderzoekers) ook werkelijk in werking te mogen zien'. De commissie adviseerde het

Congres om geen geld in dit onderzoek te steken.

De algemene stemming sloeg half mei om, en volgde daarmee het beeld van

achtereenvolgens de ACS en APS conferenties, zij het wat vertraagd. De serieuze verificatie-

experimenten begonnen tegen die tijd echter pas resultaten te produceren. De rapporten hierover

verschenen in de loop van de zomer.

De belangrijke onderzoeksgroepen van Harwell en enkele Amerikaanse laboratoria verkregen op

alle fronten negatieve resultaten. Een groep van Caltech publiceerde een artikel waarin men liet zien

dat de resultaten van Fleischmann en Pons op velerlei wijze ontstaan konden zijn door triviale

fouten in de opstelling. (Dit artikel had overigens wel meer dan 20 auteurs). Een groep Italianen

die zich had ingegraven in een tunnel in het Gran Sasso massief beschikte over misschien wel de

meest geavanceerde neutronendetectoren in de wereld. Afgeschermd van de natuurlijke

achtergrondstraling door het massief konden zij zeer nauwkeurige metingen doen, maar zij vonden

niets. Zij hebben hun faciliteit ter beschikking gesteld aan iedereen die meende koude fusie-

neutronen te zien. Niemand heeft het gedurfd hun uitdaging aan te nemen.

Toch zijn er ook een aantal positieve resultaten te melden. Het team van Appleby van de

Texas A&M University heeft met een kleine elektrode in een bijzonder geavanceerde calorimeter

een weliswaar klein, maar duidelijk meetbaar warmte-effect vastgesteld. Wanneer hun resultaten

omgerekend worden naar warmteproductie per volumeëenheid liggen ze heel dicht bij de resultaten

van Pons en Fleischmann. Ze publiceerden een degelijk rapport. Een ander team van Texas A&M,

onder leiding van Bockris, heeft in gebruikt elektrolyt tritium aangetoond: meer dan duizend maal

zoveel als wat men klassiek kon verwachten. Merkwaardig genoeg kwamen er bij dit experiment
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echter geen neutronen vrij. Jones van de Brigham Young University heeft, zoals gezegd, een goed

onderbouwd rapport gepubliceerd. Zijn bescheiden resultaten wordt door een meerderheid van

onderzoekers het voordeel van de twijfel gegund.

Hoe gaat het nu verder? Fleischmann en Pons beschikken voor zover bekend nog steeds over een

budget van $5 miljoen dat door de staat Utah was uitgekeerd voor het koude fusie onderzoek. Ook

de hierboven genoemde groepen zullen ongetwijfeld met hun experimenten doorgaan. Tenslotte

zijn er ook in Nederland zijn er nog enkele experimenten gaande.

De grote fysicus Langmuir heeft in 1933 het begrip 'pathologische wetenschap' ingevoerd en er

enkele kenmerken van opgenoemd. We geven ze hier kort weer.

1) De 'pathologische' onderzoeker presenteert een resultaat dat niet eenvoudig in

overeenstemming is te brengen met de bestaande theorie. In feite blijkt het resultaat zelfs op meer

dan één punt strijdig te zijn met de gevestigde kennis. 2) De ontdekkers van het wonderbaarlijke

verschijnsel zijn buitenstaanders in het vakgebied waarop de ontdekking betrekking heeft. 3) De

onderzoeker heeft zijn resultaat in de openbaarheid gebracht voordat hij het aan een kritische

controle heeft onderworpen. Dat kan zijn omdat hij bang was dat een ander hem voor zou zijn, of

om wat voor reden dan ook, maar hij heeft niet de standaard wetenschappelijke tests gedaan, zoals

het vaak herhalen van de proef, liefst in steeds iets andere omstandigheden. 4) Wanneer zijn

collega's hem dan vragen deze controles uit te voeren en de proef blijkt niet reproduceerbaar te

zijn, verzint hij allerlei excuses waarom het mislukt en houdt de geïnteresseerden aan het lijntje. De

geschiedenis van Fleischmann en Pons voldoet aan al deze kenmerken.

Er zijn nu, zoals altijd, mensen die zeggen dat men niet bewezen heeft dat de koude fusie geen

consequenties heeft voor de energieproductie in de toekomst. Zij hebben natuurlijk gelijk, maar

men dient wel te beseffen dat het binnen de natuurkunde principieel onmogelijk is te bewijzen dat

iets niet kan, terwijl het daarentegen heel wat eenvoudiger is om te bewijzen dat iets wel kan

(namelijk door te laten zien dat het werkt). Het is vaak wel mogelijk om aannemelijk te maken dat

het onwaarschijnlijk is dat iets bestaat. Wanneer veel en goed bekend staande laboratoria het

verschijnsel niet kunnen vinden, is het natuurlijk nog mogelijk dat dat komt omdat Fleischmann en

Pons iets heel bijzonders hebben gedaan dat nergens correct is nagebootst. Maar aangezien ze zelf

geen opmerkelijke bijzonderheden melden lijkt ons dat heel onwaarschijnlijk. Ze zijn nu zelf nog

bezig met het experiment en wanneer ze dat speciale 'iets' kunnen opsporen zullen ze ons daarvan

ongetwijfeld op de hoogte stellen. Zij hebben een veel grotere kans om dat 'iets' te vinden dan

anderen, aangezien zij kennelijk over werkende experimenten beschikken. Daarom heeft de

wetenschappelijke wereld in meerderheid besloten terug te keren naar het reguliere werk en

eventuele verdere mededelingen maar af te wachten.
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