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De experimentele kernfu sie-'
reactor Iter kost Europa €,616 mrd.
Heel de wereld wil méebouwen
aan de machine, maarFranse en
Italiaanse bedrijven gaan er tot nu
toe met de bouwcontracten van-
door. Nederland en Duitsland zijn
teleurgesteld.

In het Zuid-Franse Cadarache,
zo'Ít 7o kilometer boven Mar-
seille, zijntot nu toe niet meer
dan een grote bouwput en een
paar magazijnen tezien,te mid-
denvan heuvels en naaldbomen.
Maar de komende jaren verrijst
hier een dertig meter hoge ma-
chine, een zogeheten tokamak,
waarin onderzoekers proberen
rendabele kernfusie te produce-
ren. De opgave is om 50 rnegawatt
aan energie in het apparaat om te
zetten in 5oo megawatt.

Als het lukt, is dat een revolutie.
Kernfusie is in potentie een effici-
ente, schonê en schier onuitput-
telijke energiebron. Maar weten-
schappers moeten nog aantonen
datze het fusieproces beheersen.

Daanroor is Iter in het leven ge-
roepen, een samenwerkingspro-
jectvan de Europese Unie, China,
India, Japan, Zuid-Korea, Rusland
en deVerenigde Staten. Naareigen
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Daarvoor is Iter in het leven ge-
roepen, een samenwerkingspro-
jectvan de Europese Unie, China,
India, Japan, Zuid-Korea, Rusland
en deVerenigde Staten. Naareigen
zeggenhet meest complexe weten-
schápsproject op aarde. In zozg
moet de machine voor het eerst
gaan draaien. Tot die tijd ligt er een
forse bouwopgave, waaraan alle lan-
den êen puzzelstukje bijdragen.

In totaal ko st het proj ec t€, L 4mrd.
Onder Europese landen is €, 6,6mrd
aan opdrachten te verdelen, waar-
van €z,Smrd al is toegekend. Ne-
derland heeftvooralsnog niet meer
dan een paar kruimels weten mee
te pikken. 'Tot nu toe zijn wei een
tikj e teleurgesteld', zegtToon Ver-
hoeven, industrial liai son offi cer bij

b Nederlandse
Ë de aandacht.
,, rlandse
be'drljven is in de prijzen geval-
len; zoals DeMaCo. Ditbedrijf
iit Noord-scharwoude sleepte
een contractvan€ r mln in de
waeht voor de koeltechniek van
de magneten. Het Flevolandse 3D
Metal Forming, een spin-offvan
TNO, is bij twee Iter-opdrachten
bétrokken. Het bedrijf maakte i

stalen,omhulsel waarbinnen het
fusi,egroce s plaatsvindt. Het bleef

rnrd
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echter bij een prototype, want de
productieopdracht glng naar een
Italiaanse partij.

Die beslissing is vooral poli-
tiek, meent directeur Marcel Oud
van 3D Metal Forming. 'Wij zou-
den het goedkoper en beter kun-
nen doen.' Het bedrijf heeft het
Iter-prototype wel kunnen door-
onÈ'wikkelen tot een prototype
yoor aluminiumvli
,vanAirbus. Ookwe
nu, samen met de Italianen, aan
een verbindingstechniek om de
roestwijstalen onderdelen in het
vacutirnvat te bekleden met een
koperlaag. Oud verwacht dat deze
opdrachtwel tot productie leidt,
omdat deze specifieke techniek
niet zomaar door een ander
bedrij f kan worden uitgevoerd.

Het zijnvooral de Fransen en
Italianen die aan het langste eind
trekken. Gastland Frankrijk heeft
€ rmrd binnengehaald, vooral
voor het civiele bouwwerk. Het
project levert in de Provence naar
venvachting Tooo directe en indi
recte banen op. Italië heeft tot nu
toe de grootste hightechorders
in de wacht gesleept.Zoals het
vacutimvat, dat met een omvang
van bijna € 3oo mln het grootste
werkpakket is.

Vanwege de omvang, minimale
toleranties voor afwijkingen en

t lassen is dat
eel. En om

Boven: Bouwvakkers
werken in Zuid-Frankriik
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Onder: doorsnede
reactor
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het nog complexer te maken, is
besloten de opdracht in secties op
te delen: Italië maakt zevensec-
ties van hetvat, Zuid-Korea maakt
ertwee. In Cadarache moeten die
onderdelen dan als een precisie-
puzzelop elkaar aansluiten. De
Iter-organisatie wil daarmee de
samenwerking e n betrokkenheid
tussen de partrjen bevorderen.

De ltalianen kunnen goedkoop
offreren wegens lagere loonkos-
ten,'maar er bestaat twijfel over
de krvaliteit ze interpreteren de
ontwerptekeningen op hun eigen
manie r. Zo kiezen ze bijvoorbeeld
voor een andere lastechniek,
tenryijt de Koreanenwel trouw
blijven aan het afgesproken ont-
werp. 'Italië gaatmakkelijker met
de technische specificaties om',
constateert Verhoeven.

De opdracht is in handen van
het consortium AMW, waarbrj
ookAnsaldo is aangesloten, de
producentvan de beruchte F)rya-

treinen. 'Het bedrijf heeft toch
een bepaalde naam', zl$l'Verhoe-
ven..'Dat benauwt ons eigenlijk
wel.Je kunt Fya-achtige toestan-
den zienaankomen.'

Directeur Oud van 3D Metal
Forr,ning beltvanuit ltalië, waar
hij het project ptobeertvlot te
trekken. 'Het is een moeizaam
proees. Het project loopt alleen
ffiààr uit.' Dat geldt niet alleen

, voor de samenwerkingmet de
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steden. De aanbestedingvan de
grootste magneet b ijvoorb eeld
is met een jaar uitgesteld omdat
er prij safspraken waren gemaakt
tussen de enige drie bedrijven die
in staatwaren dit te maken. Daar-
op besloot de lter-organisatie om
de contracten op te splitsen.

Eind ditjaar moet duidelijk
worden of 3D Metal Forming
aan de slagkan. Oud: 'We ziin
een puur commercieel bedrijf en
krijgen hienroor geen subsidie.
Dit is een heel specifiek product
datwe nooit meer ergens anders
zullen gebruiken. De investering
moetenwe dus terugyerdienen in
dit project.' Of dat gaat lukken is
nog onzeker.

OokVerhoeven geeft toe
dat lter-projecten 'niet enorm
winstgevend' zijn. 'Maar het is
wel hightech werk waarmee j e

als bedrijf een voorsprong op de
concurrentie kunt nemen. En het
staat goed op je visitekaartje dat
je voor Iterwerkt.' Ook de Duit-
sers waren teleurgesteld datze
pas onlangs hun eerste s eÍreuze
order hebben binnengesleept.
Volgens Verhoeven rnoet Neder-
land hetvooralvan de kleinere
klussen hebben. 'Daar zijnnog
volop mogelijkheden. Er staan
nog tientallen miljoenen aan te
komen.'


