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Voorwoord

Dit verslag over de werkzaamheden en de toestand van de Stichting in 1976, de staat van
baten en lasten over dit jaar en de balans per 31 december 1976 werden door het bestuur in
zijn vergaderingen op 24 maart en 2B april 1977 goedgekeurd.
In het verslagjaar is overleden de heer drs. W. Reyseger, oud-directeur van onze organisatie.
In de moeilijke beginperiode heeft de heer Reyseger een belangrijk aandeel in de opbouw van
RCN gehad.
Zoals gemeld in het vorig jaarverslag, is in de loop van 1975 een bredere taak opgedragen aan
ECN dat zich zou moeten omvormen tot een meer algemeen instituut voor energieonderzoek.
Het desbetreffende Kabinetsbesluit heeft in het verslagjaar tot de daarmede samenhangende
statutenwijziging geleid. Als gevolg daarvan verschijnt dit verslag nu onder de nieuwe
benaming van ons instituut 'Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland'.
Geconstateerd mag worden dat onze organisatie de verruiming van haar taak grondig en met
voortvarendheid heeft opgevat. Binnen een kort tijdsbestek zijn in de plaats van aflopende
projecten nieuwe belangrijke activiteiten tot ontplooiing gekomen op het terrein van niet-nu-
cleaire energiesystemen. Aan het eind van het nu lopende jaar zal reeds 15a 20% van onze
activiteiten zijn gewijd aan zaken buiten het gebied van de kernenergie. Door staf, directie en
bestuur wordt voortdurend aandacht besteed aan de mogelijkheid om nieuwe voor de
Nederlandse samenleving nuttige energieonderzoekprojecten in het ECN-programma op te
nemen.

De statutenwijziging waarmede de nieuwe doelstelling zijn beslag heeft gekregen bracht
tevens wijziging in de samenstelling van het bestuur, waarin thans behalve de voorzitter vijf
regeringsvertegenwoordigers zitting hebben, vier leden die betrokken zijn bij onderzoek en
ontwikkeling, alsmede vier leden betrokken bij industriële aspecten van de energievoorziening.
De nodige uitbreiding werd tot stand gebracht door de benoeming tot bestuurslid van de heren
dr. E. van Spiegel, ir. G. Kardaun en prof. dr. J. Volger. De zittende bestuursleden bleven allen
in functie.
In overeenstemming met het eerder genoemde regeringsbesluit is ook de vorming van het
Energie Studie Centrum (ESC) binnen het raam van ECN met diligentie aangepakt. ESC
heeft reeds een uitgebreid programma van integrale studies op energiegebied geformuleerd.
Een afzonderlijke Programma Commissie ziet er op toe dat het ESC-programma evenwichtig
wordt opgezet. Op 25 januari 1977 werd deze Programma Commissie voor het Energie Studie
Centrum formeel geïnstalleerd. De samenstelling van deze commissie is als volgt: prof. dr. P.
de Wolff (voorzitter), prof. dr. C. J. Hoogendoorn, prof. dr. H. M. Jolles, prof. ir. J. J. C. van Lier
en dr. ir. L. J. Revallier.
In de samenstelling van de Wetenschappelijke Advies-Raad hebben zich geen wijzigingen
voorgedaan. De Raad legde aan het bestuur een beschouwing over het niet-energetisch
onderzoek voor, die door de voorzitter van de Raad in een bestuursvergadering werd
toegelicht. Aan de leden van de Wetenschappelijke Advies-Raad betuig ik dank voor de door
hen aan de Stichting bewezen diensten.
Voorts mag blijk worden gegeven van de waardering van het bestuur voor het belangrijke werk
dat in het afgelopen jaar door directie en personeel is verricht.
Een jaar geleden spraken wij de overtuiging uit dat kernsplijting ook in de toekomst een
belangrijke plaats zal blijven innemen temidden van de activiteiten die op het^waarborgen van
een evenwichtige opzet van de wereldenergievoorziening zijn gericht. Hoewel door verschil-
lende oorzaken de uitbouw van kernenergie vertraging ondervindt blijven wij die overtuiging
toegedaan. Deze wordt - zo is in het afgelopen jaar wel gebleken - door een deel van de
publieke opinie, althans in sommige landen, niet onderschreven. In het publieke debat dat
thans gaande is wordt enerzijds het 'aanvaardbare' niveau van de toekomstige energiebehoef-
te ter discussie gesteld, terwijl anderzijds over de relatieve rol van de verschillende mogelijke
energiedragers zeer uiteenlopende meningen bestaan. Wat betreft kernsplijting zijn te
onderscheiden de opvatting dat thermische kernreactoren en kweekreactoren op evenwichtige



wijze en met grote nadruk op de veiligheid verder ontwikkeld moeten worden, de opvatting dat
de toepassing van thermische kernreactoren moet voortgaan zonder opwerking van
afgewerkte splijtstof (dus met vermijding van de terugwinning van plutonium) en ten slotte een
algeheel afwijzen van kernenergie. Hoe men ook over de toepassing van de kernenergie mag
denken, er zullen voor de komende 25 jaar economisch aanvaardbare oplossingen van
omvangrijke kwantiteit voor het energievraagstuk in het zicht moeten zijn, willen wij niet terecht
komen in een aanzienlijk energietekort met alle gevolgen van dien. Door de verbreding van het
interessegebied zullen ECN en ESC in versterkte mate objectieve gegevens kunnen leveren als
bijdrage aan de besluitvorming ten aanzien van de energievoorziening.

Dr. ir. H. Hoog
Voorzitter van het bestuur
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Inleiding

Hoewel dit jaarverslag verschijnt onder de naam Energieonderzoek Centrum Nederland droeg
gedurende een groot deel van 1976 de Stichting nog de ruim twintig jaar oude naam Reactor
Centrum Nederland. Het duurde namelijk tot 20 juli voordat over alle modaliteiten overeen-
stemming was bereikt en de statuten konden worden gewijzigd overeenkomstig het een jaar
eerder door het Kabinet uitgesproken verlangen. Deze statutenwijziging betreft, behalve de
naam, vooral de doelstelling van de Stichting en de samenstelling van zijn Bestuur. Op dit
laatste punt is ingegaan in het Voorwoord; in deze Inleiding zal worden geschetst welke
organisatorische en programmatische aanpassingen aan de nieuwe doelstelling hebben
plaatsgevonden. Daarbij zal tevens de opzet van dit jaarverslag worden toegelicht.

Artikel 3 van de nieuwe statuten omschrijft het doel als volgt:
'De Stichting heeft ten doel het verwerven van kennis en ervaring op het gebied van de
energievoorzieningen het te algemenen nutte beschikbaar stellen van deze kennis en
ervaring, in het bijzonder aan Nederlandse overheidsinstanties, instellingen en onder-
nemingen, alsmede het gebruiken ook voor andere doeleinden, van de daarbij verworven
vaardigheden en hulpmiddelen, eveneens in het bijzonder ten behoeve van genoemde
instanties, instellingen en ondernemingen, een en ander voor zover zulks niet gericht is op de
ontwikkeling, de vervaardiging en het gebruik van wapens'.

Ofschoon deze doelstelling duidelijk meer omvat dan wat men op grond van de nieuwe naam
van de Stichting zou verwachten richt toch het grootste deel van het werk zich op de
energievoorziening, zoals nader omschreven in artikel 4.a. van de statuten: 'het bestuderen
van vraagstukken, het verrichten van onderzoek en van ontwikkelingswerk, en het maken van
vergelijkende studies verband houdend met technische, economische en maatschappelijke
aspecten van de winning, de verwerking en het transport van energiedragers, alsmede met de
opwekking, de omzetting, het transport, de opslag en het gebruik van energie'.

Uiteraard lag in het verslagjaar het accent nog op het traditionele werkterrein van RCN, de
kernenergie. Om werk aan andere energiebronnen voor te bereiden was enkele jaren geleden
al opgericht het Stafbureau Energiesystemen. Naast dit bureau, dat als hoofdtaak heeft het
verkennen van nieuwe werkterreinen van de Stichting, zijn nu twee nieuwe organisatorische
eenheden ingesteld: het Bureau Energie-Onderzoek Projecten en het Energie Studie Centrum.
Het eerste verzorgt voor de directie het beheer van die nationale onderzoek- en ontwikkelings-
programma's op energiegebied waarvan de coördinatie aan ECN is opgedragen overeen-
komstig artikel 4.b. van de statuten, dat als tweede middel ter bereiking van het doel noemt:
'het voorbereiden en doen uitvoeren door anderen van studies, onderzoek en ontwikkelings-
werk als onder a. bedoeld, desgewenst het coördineren daarvan'.

Het Energie Studie Centrum (ESC) neemt organisatorisch een speciale plaats in. De oprichting
ervan is voorgesteld door de Landelijke Stuurgroep Energie Onderzoek (LSEO). In het al
eerder genoemde Kabinetsbesluit werd dit voorstel overgenomen en werd tevens bepaald dat
het ESC zou worden ondergebracht bij ECN. Na uitvoerig overleg tussen de betrokken
ministeries en instellingen is dit op 1 augustus geschied. Voor het ESC is een afzonderlijke
Programma Commissie ingesteld.

Zoals zal blijken uit het eerste hoofdstuk van dit jaarverslag is de voornaamste taak van ESC
het uitvoeren van algemene studies op energiegebied. Het werk van ECN op het gebied van de
kernenergie (splijting zowel als fusie) is ondergebracht in een tweede hoofdstuk, dat na een
eigen inleiding onderverdeeld is naar de verschillende nucleaire energiesystemen. Een derde
hoofdstuk betreft de werkzaamheden (veelal nog in het aanloopstadium) aan verschillend3
niet-nucleaire energiesystemen, met inbegrip van de eerdergenoemde beheerstaak.



Zoals reeds opgemerkt omvat de doelstelling van de Stichting niet alleen werk op het gebied
van de energievoorziening, maar ook het gebruik voor andere doeleinden van de verworven
vaardigheden en hulpmiddelen. Bij deze laatste moet men in de eerste plaats denken aan
de onderzoekreactcren in Petten. Het gebruik van deze installaties is dan ook het verbindend
element in het hoofdstuk Niet-energetische toepassingen van de kernsplijting. Met een
aansluitend hoofdstuk Milieuhygiënisch onderzoek, ook voortgekomen uit vroegere werk-
zaamheden op nucleair gebied, wordt de verslaggeving over het in 1976 verrichte weten-
schappelijk en technisch onderzoek afgesloten.

Bij de daarna volgende rapportage over verschillende technische diensten is niet, evenmin als



De Hoge Flux Reactor van in vorige jaarverslagen, naar volledigheid gestreefd. Vaste onderdelen zijn het Bedrijf van de
Euratom 'm Petten. Pettense kernreactoren (waarvan de grootste eigendom is van de Europese Gemeenschap),

de Gezondheidsbescherming en de Verwerking van radioactief afval. Daaraan is ditmaal
toegevoegd het Rekencentrum (dat thans een gemeenschappelijke activiteit is van ECN en het
Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation). Aansluitend volgt het gebruikelijke hoofdstuk
over Voorlichting, opleiding, bibliotheek en documentatie.

Afgesloten wordt dit eerste jaarverslag van ECN met hoofdstukken over Personeelszaken,
Buitenlandse betrekkingen en (op de grijze bladzijden) Financiën.
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Energie Studie Centrum

De formele instelling van het Energie Studie Centrum (ESC) vond op 1 augustus 1976 plaats
nadat de betrokken ministeries hadden besloten het advies over te nemen van een werkgroep
die bestond uit vertegenwoordigers van ECN, LSEO (Landelijke Stuurgroep Energie Onder-
zoek), TNO en van de Ministers van Wetenschapsbeleid, van Financiën en van Economische
Zaken. In dit advies waren in opdracht van de regering de aanbevelingen van de LSEO met
betrekking tot de taak en omvang van ESC nader uitgewerkt. De hoofdlijnen ervan zijn als volgt
weer te geven: ESC dient in de eerste plaats integrale energiestudies te verrichten. Dit houdt in
dat de deelproblemen op het gebied van produktie, transport, opslag, conversie en gebruik
van energie in het licht van het totaal der Nederlandse verhoudingen moet worden bezien.
Deze studies dragen voor een belangrijk deel een beleidsonderbouwend karakter. ESC zal het
middelpunt worden voor het verrichten van deze integrale studies op energiegebied.

Daarnaast is er een taak op het gebied van documentatie en voorlichting. Evenals bij de
studies dient hierbij te worden samengewerkt met de op die gebieden reeds werkzame
instituten en instellingen. Ook zal ESC, in overleg met de betrokken ministeries, een bijdrage
kunnen leveren aan de internationale samenwerking op het gebied van energieonderzoek.
ESC zal met een ••ental deskundigen worden bemand. Dit team zal zo breed mogelijk worden
samengesteld, b^nalve de natuurwetenschappen zullen ook economie, sociologie en
milieutechniek vertegenwoordigd zijn.

Een Programma Commissie, bestaande uit externe deskundigen, ziet toe dat het onderzoek-
programma van ESC op evenwichtige wijze is samengesteld. In afwachting van de instelling
van deze Programma Commissie is een begin gemaakt met een voorlopig programma van
activiteiten. In nauw contact met de meest betrokken instanties is daarbij gestreefd naar het
voldoen aan direct aanwijsbare behoeften en verplichtingen.
Intussen werden door het aantrekken van enkele nieuwe medewerkers en door toewijzing van
mankracht uit diverse afdelingen van ECN voorzieningen getroffen om de overeengekomen
bemanning met tien academici op korte termijn te realiseren. Voor de eigen technisch-weten-
schappelijke en administratieve infrastructuur waren ESC bovendien reeds vier medewerkers
ter beschikking gesteld. Deze zijn ingezet voor literatuurstudie en de opbouw van een
geautomatiseerd documentatiesysteem voor categorieën van gegevens die buiten het normale
pakket van dienstverlening door ECN vallen.

Energiehuishouding Vooruitlopend op de formele instelling van ESC is vroegtijdig een aanvang gemaakt met de
en scenario's verzameling van gegevens over de Nederlandse energiehuishouding en scenario's voor de

toekomstige ontwikkeling daarvan. De eerste aanleiding daartoe lag in de deelneming aan het
hieronder beschreven systeemanalyseproject van het International Energy Agency (IEA). Ter
ondersteuning hiervan is onder auspiciën van ESC een begeleidingscommissie in het leven
geroepen, samengesteld uit medewerkersvan LSEO, Centraal Planbureau (CPB), Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS), TNO, KEMA en hst ministerie van Economische Zaken. In
samenwerking met CBS en CPB is een referentie-energiesysteem voor het jaar 1974
opgesteld, dat als basis dient voor de uitvoering van algemene modelstudies. Intussen is
toegang verkregen tot rekenmodellen die in enkele buitenlandse centra worden gebruikt. De
werkzaamheden zijn gericht op de beschrijving van het huidige en toekomstige Nederlandse
energievoorzieningssysteem op een wijze die het mogelijk maakt de gevolgen te bestuderen
van veranderingen in het systeem, zowel aan de aanbod- als aan de vraagzijde. Hiertoe is ook
een aanvang gemaakt met de evaluatie van mogelijke groeiscenario's en de mogelijkheden
en consequenties van de ontwikkeling van subsystemen voor conversie, opslag en transport.

11



ESC is één van de diensten.
die gehuisvest zullen worden
in het nieuwe kantoorgebouw

in Petten.

Studies subsystemen

energiehuishouding
Ten behoeve van de beoordeling van diverse aan het ministerie van Economische Zaken
voorgelegde plannen voor energieonderzoek zijn studies opgezet op het gebied van
energieopslag, van energieconversiesystemen voor elektriciteitsproduktie en van brandstof-
cellen.
De studie over energieopslagsystemen vindt plaats om vast te stellen of er voldoende grond
is voor overheidssteun aan een programma voor de ontwikkeling van vliegwielen. Hiertoe is
een projectvoorbereidingsgroep gevormd waarin de KEMA en diverse industrieën zijn
vertegenwoordigd. De argumenten voor een dergelijk project liggen op het vlak van
besparingen, milieuaspecten, in Nederland aanwezige competenties op technisch en
wetenschappelijk gebied en de kansen voor een industriële ontwikkeling op geavanceerd
technologisch gebied. De betekenis in dit opzicht van eindere mogelijke energieopslagsyste-
men wordt onderzocht, mede door middel van toetsing van elders reeds verrichte evaluaties.
De activiteit met betrekking tot energieconversiesystemen voor de elektriciteitsproduktie
omvat in eerste aanleg een evaluatie van de resultaten van een Amerikaanse studie. Deze
Energy Conversion Alternatives Study (ECAS), welke in 1976 werd voltooid, is in opdracht van
de Amerikaanse overheid uitgevoerd. Er is een tiental systemen in vele varianten onderzocht
op de mogelijke betekenis als alternatief voor het conventionele gebruik van steenkolen in een
moderne centrale. Het doel is op korte termijn te rapporteren over de ECAS-conclusies van de
eerste fase en over de bruikbaarheid daarvan voor de Nederlandse situatie. Het resultaat zal
kunnen dienen als uitgangspunt voor de identificering en eventuele stimulering in landelijk
verband van onderzoek en ontwikkelingswerk aan geavanceerde conversiesystemen.
Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken coördineert ESC tezamen met TNO
een studie 'Gas en Elektriciteit'. Deze studie was door TNO geïnitieerd in het verlengde van de
eerder onder leiding van haar Centrum voor Energievraagstukken (CVE-TNO) uitgevoerde
waterstofstudie. Het nieuwe project heeft ten doel in werkgroepsverband de diverse facetten
van mogelijke toekomstige ontwikkelingen in de gas- en elektriciteitsvoorziening te
bestuderen. Nadat de voorbereidingen door ESC en TNO gezamenlijk waren afgerond, is met
de studie tegen het einde van het verslagjaar begonnen. Er wordt voorts aan deelgenomen
door vertegenwoordigers van een negental instellingen en bedrijven.
Voorts werd een begin gemaakt met het verzamelen van kennis op het gebied van kolenver-
gassing, de invloed van de energievoorziening op het milieu en de parameters die van
betekenis zijn bij de rolvervulling van de elektriciteitsvoorziening in het patroon van de totale
energiehuishouding.

12
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Internationale In mei 1976 werd begonnen met een IEA-project op het gebied van systeemanalyse. De
projecten doelstelling is op systematische wijze de potentiële bijdrage van nieuwe technologieën aan de

energievoorziening te schatten, zowel voor de individuele lidstaten als voor de IEA-landen
gezamenlijk. De resultaten zullen dienen voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijke
strategie voor energieonderzoek. Het project wordt uitgevoerd door twee groepen deskundi-
gen. In Brookhaven (USA) is een team van medewerkers uit Canada, Ierland, Japan,
Noorwegen, Spanje, Zweden, de USA en van de Europese Commissie gestationeerd. In
Jülich (West-Duitsland) zijn deskundigen uit België, Denemarken, Nederland, Zwitserland, het
Verenigd Koninkrijk, West-Duitsland en wederom de Europese Commissie werkzaam. De
ESC-medewerker in Jülich heeft met steun van ESC en de hierboven genoemde begeleidings-
commissie de Nederlandse energiebalans voor 1974 in de beoogde vorm gebracht,
projecties van die balans voor de jaren 1985 en 2000 opgesteld, alsmede een karakterisering
van energietechnologieën die in de toekomst een rol kunnen gaan spelen. Het laatste betreft
de te verwachten bijdrage tot de energievoorziening, de penetratiesnelheid, de kosten en de
gevolgen voor het milieu. Voor Nederland is hiertoe in eerste instantie gekozen voor
zonneverwarming, windenergie, kolenconversie en een drietal besparingstechnologieën.

Een door het IEA ingestelde stuurgroep, waarin ESC is vertegenwoordigd, formuleert en
begeleidt het programma. Het eerste voortgangsrapport van de stuurgroep is in november
1976 aan het IEA aangeboden.

In het kader van de EEG is in 1976 eveneens een programma gestart met betrekking tot
systeemanalyses op het gebied van de energievoorziening. Bij de voorbereiding hiervan was
CVE-TNO nauw betrokken. De onderlinge afstemming van de Nederlandse activiteiten op dit
gebied in IEA- en EEG-verband wordt bevorderd door de vertegenwoordiging van ESC in het
beheerscomité voor dit EEG-programma waartoe tegen het einde van het verslagjaar
voorzieningen werden getroffen.

In het verband van het NAVO-Committee on the Challenges of Modern Society (CCMS)
worden diverse gidsstudies op energiegebied verricht. Hieraan werd een bijdrage geleverd
op het gebied van modulaire geïntegreerde systemen (MIUS), terwijl de voortgang van de
studies op het gebied van energieanalyse, geothermische energie, zonne-energie en
rookgasontzwaveling werd gevolgd.

13



Kernenergie

Van de in 1976 in Nederland geproduceerde elektriciteit was ruim 7% afkomstig uit de beide
kerncentrales. Een verhoging van dit percentage zal voorlopig uitblijven nu in februari de
regering heeft besloten tijdens de huidige Kabinetsperiode nog geen beslissing te nemen over
de bouw van de drie nieuwe kerncenirales die in haar Energienota van 1974 waren genoemd.
De ECN-werkzaamheden die aansluitend onder het hoofd Watergekoelde reactoren worden
besproken zijn er vooral op gericht de competentie in stand te houden en te versterken die
nodig is om de overheidsinstellingen te kunnen adviseren, die belast zijn met de vergunning-
verlening voor nieuwe kerncentrales en het toezicht op de huidige.

De Nederlandse betrokkenheid bij de Europese ontwikkeling van de snelle kweekreactor,
waarover in de voorafgaande jaren twijfel was gerezen, is onlangs weer versterkt door het
besluit van de Samenwerkende Elektriciteits-Produktiebedrijven (SEP) deel te nemen aan het
Franse Super-Phènix-project en door de toewijzing van geld door de regering aan de industrie
teneinde deze in staat te stellen de verkregen kennis op het gebied van de natriumtechnologie
en van de veiligheid van de snelle kweekreactor op peil te houden. Zoals hierna onder het
hoofd Natriumgekoelde reactoren zal blijken hebbende ECN-werkzaamheden op dit terrein
een belangrijke omvang. Datzelfde kan niet gezegd worden van de paragraaf Gasgekoelde
reactoren, die getuigenis aflegt van de sterk geslonken Europese belangstelling voor dit in
velerlei opzicht aantrekkelijke reactorsysteem.

Activiteiten die verband houden met de kernsplijtingsenergie los van de verschillende
reactorsystemen worden besproken onder het hoofd Splijtstofcyclus. Zij waren dit jaar sterk
aan verandering onderhevig: om uiteenlopende redenen verdwenen de isotopenscheiding en
de fabricage van splijtstofelementen uit het ECN-werkprogramma, terwijl anderzijds, mede op
wens van de overheid, het werk aan de opberging van kernsplijtingsafval een grotere omvang
kreeg.

i

Afgesloten wordt dit hoofdstuk met het onderwerp Thermonucleaire reactoren. Behalve op het
nog vrij bescheiden ECN-werk zal daarbij ook worden ingegaan op de organisatorische
ontwikkelingen in Nederland en in Europees kader.

Diameterveranderingen van
splijtstolstaven in de Halden-

reactor bij een lineïek vermogen
van 500 W/cm. De punten zijn

verkregen door meting, de
lijnen het resultaat van twee
berekeningen met de twee

afgebeelde patronen van
scheuren in de periferie van het

splijtstoftablet.

Halve hoogte splijtstoftablet
•4 •
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Watergekoelde
reactoren

Bij meerdere gelegenheden in het verslagjaar heeft de regering het belang onderstreept van
kennis die nodig is om vergunningaanvragen voor kerncentrales te beoordelen. Uit overleg
met de Kernfysische Dienst van het ministerie van Sociale Zaken is gebleken dat van ECN in
het bijzonder bijdragen verwacht zullen worden op de navolgende gebieden:
- reactorfysische, reactordynamische en thermohydraulische berekeningen, met nadruk op

abnormale situaties van de reactor;
- gedrag van splijtstofelementen;
- berekeningen omtrent de kans op falen van onderdelen van de reactorinstallatie en de

gevolgen hiervan.
Met de uitvoering van het werkprogramma, dat ten doel heeft de binnen ECN bestaande
competentie op de genoemde gebieden verder uit te bouwen, is in het afgelopen jaar een
begin gemaakt. Met name zijn thermohydraulische berekeningen uitgevoerd in het kader van
een door het Nuclear Energy Agency (NEA) van de OESO georganiseerde werkgroep ter
bestudering van 'benchmark'-problemen. Verschillende groepen in de deelnemende landen
verrichten berekeningen over bepaalde, goed gedefinieerde problemen, waarna de uitkomsten
onderling werden vergeleken en ook worden vergeleken met de resultaten van een experi-
ment, dat in het laboratorium van èèn der deelnemende groepen werd uitgevoerd.
In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken werden concept-richtlijnen opgesteld
betreffende de uitvoering van periodieke lekmetingen aan insluitvaten van bestaande en
toekomstige kernreactoren.

Dienstverlening In januari, mei en december zijn wederom metingen van reactorruis verricht bij de kerncentrale
kerncentrales Borssele. Bij deze metingen werd nagegaan of de variaties van signalen, die worden

afgegeven door neutronendetectoren geplaatst rond het reactorvat, aanwijzingen opleveren
voor abnormaie verschijnselen binnen het reactorvat. Gedurende het afgelopen jaar werden bi
de derde kernlading geen opmerkelijke verschijnselen geconstateerd. Over het resultaat van
eerdere metingen van reactorruis bij de kerncentrale Borssele werd gerapporteerd op de
Reaktortagung van het Duitse Atomforum, eind maart 1976 in Düsseldorf.
In opdracht van de kerncentrales Borssele en Dodewaard werden bestraalde staalmonsters
getest met een statische beproevingsmachine in een betoncel. Monsters van dezelfde
staalsoort werden beproefd met een in een loodcel opgestelde kerfslaghamer.

Thermohydraulica Bij veiligheidsbeschouwingen over kerncentrales dient men inzicht te hebben in het fenomeen
van kiemkoken en 'burn-out'. Bij kiemkoken ontstaan dampbellen op de verhitte wand van de
splijtstofstaaf. Bij 'burn-out' is het aantal dampbellen zo groot geworden dat er een bellenlaag
ontstaat tussen de wand en de onderkoelde koelvloeistof in de koelkanalen naast de
splijtstofstaven. De dunne laag vloeistof, die achterblijft tussen de wand en de bellenlaag,
raakt door de blokkering van de warmteafvoer ten gevolge van de bellenlaag zodanig
oververhit dat deze, na snelle verdamping, uitdroogt. Hierdoor stijgt de temperatuur van de
wand tot een waarde waarbij het bevochtigingsverschijnsel niet meer kan optreden, waarna
'burn-out' volgt. Deze gang van zaken wordt thans experimenteel onderzocht met behulp van
elektrisch verhitte modelstaven in glazen apparatuur. Foto's met speciale belichtingstechnie-
ken en snelle filmopnamen hebben het hierboven geschetste beeld nader gepreciseerd.

Halden-project De deelname van ECN aan het Halden Reactor Project van de OESO biedt de mogelijkheid
om in de Halden-reactor in Noorwegen experimentele splijtstofpennen te laten bestralen ,
onder bepaalde gewenste experimentele condities. Het nabestralingsonderzoek aan twee
bundels, die in 1968 en 1969 bij ECN waren vervaardigd, resp. IFA-104 en IFA-203, en die
vervolgens in de Halden-reactor werden bestraald gedurende respectievelijk 2 jaar en 6
weken, werd onlangs afgesloten. De soort splijtstof, die in een aantal pennen van beide
genoemde bundels werd verwerkt, nl. trilverdichte splijtstof gevormd uit langs elektrolytische
weg bereide uraniumoxidekorrels, werd destijds gezien als een alternatief voor tablettensplijt-

15



stof. Later werd in samenwerking met de KEMA splijtstof in bolvorm via het vibrasolproces
vervaardigd als uitgangsmateriaal voortrilverdichte splijtstof. De weg van elektrolytische
bereiding is thans verlaten. Er zijn nog twee bij ECN vervaardigde bundels in de Halden-reac-
tor, resp. IFA-205 en IFA-416, beide met vibrasolsplijtstof.

De deelname aan het Halden-project verschaft tevens toegang tot de resultaten van het
onderzoek dat door het project zelf, en door andere deelnemers aan het project, wordt
verricht. Onder meer wordt jaarlijks een symposium voor de deelnemers georganiseerd.
Voorts werd door ECN tezamen met een uit Japan bij het Halden-project gedetacheerde
medewerker een studie verricht over de vervorming van hulzen van splijtstofpennen, waarbij
de uitkomsten van berekeningen hierover werden vergeleken met waarden gemeten bij een
groot aantal splijtstofpennen die in het Halden-project werden bestraald.

In dit verband kan hier ook vermeld worden dat een overeenkomst is aangegaan met de
Nuclear Regulatory Commission in de Verenigde Staten met betrekking tot het verrichten van
bestralingsexperimenten. Hierbij zal de kruip van zircaloy hulzen onder externe overdruk
tijdens bestraling in de Hoge Flux Reactor (HFR) worden gemeten.

Natriumgekoelde
reactoren

In het vorig jaarverslag stond de vraag nog open in hoeverre Nederland betrokken zal blijven
bij de verdere ontwikkeling van snelle natriumgekoelde kweekreactoren. Sindsdien heeft de
regering besloten in DeBeNeLux-verband het onderzoek- en ontwikkelingswerk, zij het op
kleinere schaal, voort te zetten. Doel hiervan is de verkregen kennis op het gebied van de
natriumtechnologie en de veiligheid van deze reactoren op peil te houden om de toekomstige
ontwikkeling te kunnen volgen. Daarbij moet in de eerste plaats gedacht worden aan de
industriële aspecten welke vanaf de aanvang van de Nederlandse deelneming voorop hebben
gestaan. Ondernemingen in ons land leveren voor de kerncentrale Kalkar, die wordt uitgerust
met de prototype snelle natriumgekoelde reactor SNR-300,de grote componenten van het
warmteoverdrachtsysteem: natriumpompen, tussenwarmtewisselaars en stoomgeneratoren. In
de sfeer van het onderzoek voert dit tot bestudering van de thermohydraulica, en van het
gedrag van materialen bij hoge temperatuur, alsmede de ontwikkeling van technieken voor
sterkteberekeningen en van roterende systemen. Ook de veiligheidsaspecten zijn in dit
verband echter van grote betekenis, aangezien bij de huidige prototype reactoren rekening is
gehouden met hypothetische ongevallen welke aanleiding geven tot kostbare voorzieningen
waarvan het nut nader moet worden vastgesteld.

Het ECN-werk is er in de eerste plaats op gericht om in samenwerking met de zusterorganisa-
ties te Karlsruhe en Mol een dieper inzicht te krijgen in de veiligheidsaspecten; daarnaast wordt
onderzoek verricht dat informatie verschaft ter ondersteuning van de aanvragen van de nodige
bouw- en bedrijfsvergunningen van de Kalkar-centrale.

Over de stand van zaken bij de ontwikkeling van de snelle kweekreactor door Duitsland en de
Benelux-landen wordt jaarlijks een zogenaamd Statusbericht georganiseerd, hetzij door de bij
het project betrokken laboratoria dan wel door de industriële ondernemingen. Ook de plaats is
wisselend, ditmaal voor het eerst in Nederland, waarbij de organisatie in handen was van de
deelnemende Nederlandse researchinstellingen, ECN en TNO, in samenwerking met de BV
Neratoom. Behalve over de voortgang van de bouw van de Kalkar-centrale werd gerappor-
teerd over het onderzoek dat gedaan wordt om de snelle kweekreactor te ontwikkelen tot een
efficiënt en veilig systeem van elektriciteitsvoorziening.

De bouw van de kerncentrale Kalkar vindt intussen gestaag voortgang, al is door de uitermate
gedetailleerde veiligheidseisen, waardoor veel extra werk moet worden verricht, aanzienlijke
vertraging ontstaan ten opzichte van het bij de aanvang van de bouw opgezette tijdschema.
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Luchtfoto van de bouwplaats in Kaikar.
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Werkzame doorsneden
van splijtingsprodukten

In het kader van het DeBeNeLux-project heeft ECN op zich genomen de kennis te verbeteren
van de werkzame doorsneden voor r.eutronenvangst van splijtingsprodukten. Daartoe werd
afgelopen jaren een groot aantal metingen verricht aan splijtingsproduktisotopen in de
snel-thermische nulenergiereactor STEK. Met de overdracht aan Interatom GmbH van
schattingen van het effect dat splijtingsprodukten zullen hebben op de neutronenvermenigvul-
digingsfactor is in mei formeel een einde gekomen aan het STEK-project. Nog in volle gang is
echter de meer gedetailleerde rapportage en verantwoording. Daarbij moet een duidelijk
onderscheid gemaakt worden tussen de begrippen evaluatie en aanpassing. Met het eerste
wordt bedoeld het oordeelkundig combineren van meetgegevens uit de literatuur en
kernfysische inzichten tot 'beste' waarden. In geval van werkzame doorsneden voor
neutronen worden deze getallen berekend voor verschillende intervallen van neutronenener-
gie. Tezamen bestrijken deze energiegroepen het gehele neutronenspectrum zoals dit in
kernreactoren voorkomt. Speciaal voor het STEK-project is door ECN aldus een compilatie
gemaakt die thans als RCN-2 bekend staat. Onder het begrip aanpassing wordt nu verstaan
het bijstellen van een dergelijke compilatie van geëvalueerde gegevens aan de hand van
experimentele uitkomsten, in dit geval de reactiviteitseffecten gemeten in de diverse
STEK-kernconfiguraties. Eèn van de resultaten van het STEK-project zal dus zijn een
aangepaste compilatie van werkzame doorsneden per energiegroep.
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1 De bewapening van de wand van
hel reactorcompartiment in Kalkar.

De door ECN geleverde verbeterde compilatie van werkzame doorsneden RCN-2 is reeds
mede bepalend geweest voor het vaststellen van de voor de SNR-300 benodigde splijtstofsa-
menstelling.

Warmteoverdracht
in natrium

Behalve warmteoverdrachtcorrelaties van splijtstofpennen in de buurt van steunroosters onder
normale bedrijfsomstandigheden wordt door ECN ook onderzocht wat het gevolg is zowel van
een algehele stagnatie in de koeling van de reactor als van een plaatselijke verstopping in een
enkel splijtstofelement. In het laatste geval is belangrijk of achter een dergelijke blokkering
staven droog komen te staan en eventueel doorsmelten alvorens, d.w.z. voordat voortschrij-
den van falen optreedt, de storing kan worden gedetecteerd zodat de reactor tijdig kan worden
uitgeschakeld.
Deze lokale kookproeven worden gezamenlijk door Gesellschaft für Kernforschung (GfK) en
ECN uitgevoerd in de zogenaamde 28-staafsbundel in het 500 kW natriumcircuit te Petten. Het
betreft hier een nabootsing van een sector van 60' uit een SNR-splijtstofelement, met elektrisch
verhitte staven in plaats van de splijtstofpennen, waarin een plaatje is aangebracht dat 70% van
de doorstroomopening blokkeert.

De vele interessante gegevens, die het experiment reeds heeft geleverd, worden momenteel
geëvalueerd. Duidelijk is echter al wel dat lokaal koken achter een dergelijke blokkering onder
reactorcondities niet hoeft te leiden tot doorsmelten van de splijtstofpennen. De resultaten van
deze lokale kookproeven en van integrale kookproeven werden gerapporteerd in een tweetal
voordrachten op de International Meeting on Fast Reactor Safety and Related Physics, die van
5 tot 8 oktober in Chicago werd gehouden.

Overbelasting van
splijtstofpennen

Een andere bijdrage tot de Chicago-conferentie betrof ECN-werk met betrekking tot de vraag
wat er in een splijtstofpen in een snelle reactor gebeurd indien de natriumstroom geheel tot
stilstand zou komen en niettemin het kernsplijtingsproces zou doorgaan. Hiertoe worden
experimenten uitgevoerd met splijtstofpennen in met natrium gevulde capsules welke
bestraald worden in de HFR. Uitgaande van normale SNR-bedrijfscondities wordt na verloop
van tijd de warmteafvoer van de capsule sprongsgewijs geblokkeerd, waardoor de splijtstof-
bekledingstemperatuur met circa 75°C per seconde c'ijgt tot het natrium wegkookt, waarna de
pen als regel binnen 1 sec kapot gaat. Parameters bij dit onderzoek zijn de versplijtingsgraad
(verkregen door voorbestraling van de pen in de HFR), de inwendige gasdruk en de entourage
van de pen.

Dit jaar lag de nadruk bij het onderzoek op vóórbestraalde pennen. Een versplijtingsgraad van
10 MWd/kg UO2 lijkt weinig invloed te hebben op de resultaten van deze zogenaamde
'Loss-of-Cooling' experimenten. Een volgende pen is inmiddels verspleten tot 50 MWd/kg UO2

terwijl de bestraling gestart is van een tweede capsule die tot 60 MWd/kg UO2 zal worden
voorbestraald. Uit geen van de tot nu toe uitgevoerde 15 experimenten blijkt dat de interactie
tussen naar buiten tredende hete splijtstof en het natrium zodanig is dat grote drukstoten
optreden.
Ook bij voortgezette experimenten aan splijtstofpennen welke worden bestraald in natrium bij
stationaire hoge omhullingstemperaturen lag de nadruk op langdurige voorbestraling.

Na een lange tijd van voorbereiding werd ten slotte aan het eind van het jaar een uitvoerbaar-
heidsstudie gestart van experimenten waarbij het vermogen van de splijtstofpen plotseling met
een factor 3 wordt vergroot bij gelijkblijvende warmteafvoer. Deze studie, dis tevens een
ontwerp van de bestralingsinrichting omvat, zal een grote inspanning vergen en naar verwacht
eind 1978 gereed komen. De bestralingsinrichting zal bestaan uit een natriumcircuit in de
bassinbestralingsruimte van de HFR.
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Thermohydraulische
berekeningen

In de splijtstofelementen van natriumgekoelde snelle reactoren kunnen grote temperatuurver-
schillen dwars over de pennen optreden. Dit kan veroorzaakt worden doordat in het koelkanaal
aan de ene zijde van de pen gemiddeld meer vermogen wordt afgestaan en/of een grotere
natrium-massastroom optreedt dan in een koelkanaal aan de andere zijde van de pen. Een aan
weerszijden van de pen verschillende massastroom treedt bij voorbeeld op aan de rand van
een splijtstofelement en bij eventuele blokkeringen. Als gevolg van deze processen kan de
splijtstofpen gaan verbuigen hetwelk kan leiden tot grotere dwarsverschillen in massastroom.
Zowel ten behoeve van het reactorbedrijf als voor het onderzoek van veiligheidsaspecten is het
van belang het verschijnsel van penverbuiging in wisselwerking met het stromings- en
temperatuurveld in een splijtstofelement nader te onderzoeken. Daartoe wordt bij ECN een
rekencode SOBL (Bowing en Blockages) ontwikkeld welke het thermohydraulische gedrag van
een gebogen bundel beschrijft, inclusief roosters en blokkeringen van verschillende geometrie.
De code bestaat thans in een versie voor vier koelkanalen (BOBL-4) terwijl de uitbreiding naar
een code voor een goheel splijtstofelement met n kanalen (BOBL-n) goede vorderingen maakt.
Teneinde het hydraulische model van de BOBL-code te verifiëren zijn waterexperimenten aan
een bundel met gebogen staven en met steunroosters verricht. Goede overeenstemming werd
verkregen tussen de berekeningen en experimenten, zowel voor een bundel met rechte staven
en roosters als voor een bundel met gebogen staven.

Gedrag van aerosolen De SAUNA-opstelling, ontworpen om de invloed van condenserende natriumdamp op het
gedrag van aerosolen te bepalen, werd na enige vertraging in gebruik genomen. In deze
opstelling wordt een aerosolvat gebruikt van 150 liter inhoud, vervaardigd van lncoloy-800. Op
de bodem hiervan kan natrium worden verwarmd tot een temperatuur van 750"C. Hiermee kon
de bruikbaarheid van een door ECN ontworpen rekenmodel betreffende het aerosolgedrag in
condenserende damp, dat reeds eerder geldig bleek voor waterdamp, ook worden geveri-
fieerd voor het gebruik in geval van natriumdamp. Het rekenmodel is gebaseerd op het
volgende beeld. Bij een hypothetisch ongeval binnen de veiligheidsomhulling van een SNR zal
behalve het splijtingsprodukt aerosol ook natriumdamp geproduceerd worden. De

Verwijdering van een aerosol

door condensatie van
natriumdamp. Horizontaal is de

tijd uitgezet (in twee
verschillende schalen!), verticaal

de tweevijfde macht van de
massaconcentratie.

De meetpunten zijn verkregen
met een goudaerosolin de

SAUNA-opstelling bij
verschillende vermogens in de
bodemverwarming. Derechte

lijnen zijn de resultaten van
berekeningen.

0,5 kW 1 kW 2 kW

Na 335°C 523°C 700°C

gas 252 °C 405 °C 592 "C

walls 230 'C 357 °C 518 ° C

(mgm3f/5
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aerosoldeeltjes zullen nu fungeren als condensatiekern van deze natriumdamp, welke
oververzadigd is door het temperatuurverschil tussen koelmiddel en de atmosfeer in de
veiligheidsomhulling. Bij een vrijwel constant geachte natriumverdampingssnelheid groeien de
aerosoldeeltjes voortdurend en worden met toenemende snelheid uit de atmosfeer verwijderd.
Van bijzonder belang voor veiligheidsberekeningen is dat bij dit proces een bepaalde
aerosollevensduur behoort. Inderdaad kon experimenteel worden vastgesteld dat na bepaalde
tijd (enkele uren) geen zwevend materiaal meer in het aerosolvat aanwezig is.

Stralingsbeschadiging
van constructiematerialen

Afgelopen jaar kon een omvangrijk bestralingsprogramma van het staal DIN 1.4948, dat als
constructiemateriaal is toegepast in de Kalkar-reactor, worden afgesloten.
Totaal werden ruim 650 monsters bestraald, waaraan vervolgens kruip-, trek- en ver-
moeiingsexperimenten worden uitgevoerd bij de nominale reactor-bedrijfstemperatuur van
550'C. Uit deze metingen is onder meer de rol naar voren gekomen die gespeeld wordt door
een kleine hoeveelheid borium in het staal. Door neutronenvangst daarin ontstaat helium, dat
bij de hoge bedrijfstemperatuur migreert naar de korrelgrenzen. Reeds na een bestralingstijd
die, althans wat de versplijting van de in het staal aanwezige borium betreft, overeenkomt met
twee jaar SNR-bedrijf, wordt een aanzienlijke vermindering van de kruipsterkte en rek
gesignaleerd.

Bij relatief hoge reksnelheden (0,3% per seconde) en opgelegde rekamplitudes van 0,6% tot
2% blijken de gemeten vermoeiingseffecten evenwel minder afhankelijk te zijn van de
bestraling. Onder deze condities komt de bestralingsinvloed tot uiting in een toename van de
spreiding in het aantal cycli tot breuk met als tendens een geringe vermindering van de
levensduur. Voor het gelaste materiaal is daarbij nauwelijks verschil gevonden met onbe-
straald referentiemateriaal.

Behalve metingen aan verschillende effecten afzonderlijk, omvat het programma dat ECN
gezamenlijk met GfK, Interatom en het Metaalinstituut TNO uitvoert, ook de bestudering van
verscheidene belastingen in combinatie, hetgeen meer in overeenstemming is met de
werkelijke situatie in de reactor. Het betreft hier vermoeiingsonderzoek aan bestraalde staven
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Gedeeltelijk gedemonteerde
capsule (type NAST) voor

bestraling van staalmonsters in
de HFR. Boven elkaar zijn zes

secties geplaatst, die elk zeven
trekstaaljes bevatten. De capsule

wordt ge vuld met natrium.

die tevoren tot toenemende fracties van hun standtijd aan kruipbelastingen zijn onderworpen.
De resultaten van deze metingen aan de eerste serie bestralingen, welke nog in volle gang zijn,
hebben inmiddels geleid tot een aanvullend bestralingsprogramma, dat in de komende jaren
zal worden uitgevoerd met als doel om enerzijds de werkelijk in de SNR-300 verwerkte
staalcharges te beproeven en anderzijds om wat betreft de belastingsparameters de
bedrijfssituatie beter te benaderen.
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Werkplaats te Petten van de
TRIO-capsule, die naast de op de
vorige pagina algebeeide
NAST-capsul&.vordt gebruikt
voor de bestraling van
staalmonsters in de HFR.
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verschilin soortelijke dichtheid,
respectievelijk 10.952 voorUO2
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Splijtstof onderzoek
voor snelle reactoren

Bij de versplijting van uranium doet zich de vraag voor welke chemische verbindingen worden
gevormd tussen enerzijds de splijtingsprodukten, anderzijds de splijtstof en de splijtstofom-
hulling. De mogelijke interactie tussen de splijtstof en het splijtingsprodukt cesium-133 met
een opbrengst van gemiddeld zeven atomen op 100 splijtingen, vormde het uitgangspunt van
het promotieonderzoek van A.B. van Egmond, dat op 16 juni werd afgesloten met de
verdediging aan de Universiteit van Amsterdam van het proefschrift 'Investigations on Cesium
Uranates and related Compounds'. Daarin worden de kristalstructuren beschreven en
onderling vergeleken van een aantal uranaten van cesium, alsook van analoge kalium- en
rubidiumverbindingen. Uit het onderzoek blijkt dat men bij lage zuurstofdruk en een
temperatuur boven 600'C, zoals die in de splijtstof zal heersen, in feite slechts èèn cesium-
uranaat kan verwachten, namelijk CsU2OB, en wel in een kubische kristalvorm, die als
Y-CsU2O6 wordt aangeduid. Uit het structuuronderzoek blijkt dat bij de vorming van dit
cesiumurenaat èèn cesiumatoom de plaats inneemt van twee uranium- en twee zuurstofato-
men. Dit proces zal dan ook èèn van de oorzaken zijn van de zwelling die optreedt bij de
versplijting van oxidische splijtstof.

Als onderdeel van een onderzoek aan uraniumcarbonitriden - een mogelijke splijtstof voor
snelle reactoren - werd een reeks samenstellingen bepaald van de vaste oplossing van UC en
UN, in evenwicht met UC2 en C, in afhankelijkheid van de temperatuur en de stikstofdruk,
waardoor de condities van stabiliteit werden vastgelegd.
Eveneens kwamen de fasegrensmetingen gereed, waarbij carbonitride van verschillende
samenstellingen in evenwicht is met vrij uranium. Dit onderzoek wordt verricht in samenwer-
king met het Euratom-laboratorium te Petten, dat daarvoor gedurende lange tijd een
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massaspectrometer beschikbaar stelde. Uit de experimenten kunnen de omstandigheden
worden afgeleid waarbij uraniumcarbonitriden ontleden en reactie kan optreden met de
splijtstofomhulling of een drukopbouw van stikstof plaatsvindt.
De sintereigenschappen van UC-UN mengsels worden onderzocht waarbij uitgegaan wordt
van poeders van deze verbinding die bereid zijn uit uraniummetaal met zeer laag zuurstofge-
halte. Bij een bereidingstemperatuur van 550°C werden poeders verkregen met goede
sintereigenschappen. Bij een sintertemperatuur tussen 1700 en 1900°C werden dichtheden
verkregen tussen 90 en 97% van de theoretische dichtheid. Aan deze gesinterde materialen
werden warmtegeleidbaarheidsmetingen gedaan.
In snelle-reactorsplijtstof ontstaat tijdens de splijting relatief veel van de metalen paladium,
ruthenium en rhodium, die met de splijtstofmatrix zeer stabiele verbindingen van het type
(U, Pu)Me3 (Me - Pd, Ru, Rh) kunnen vormen. Door de vorming van deze verbindingen kan bij
de splijtstofopwerking verlies van uranium en plutonium optreden. Een onderzoek naar de
stabiliteit van deze intermetallische uraniumverbindingen, condities van de vorming en de
chemische reactiviteit is ter hand genomen.

Internationale De grote inspanning vereist voor de verdere ontwikkeling van de natriumgekoelde snelle
samenwerking kweekreactor leidt tot toenemende belangstelling voor internationale samenwerking op dit

gebied. Nieuwe afspraken werden gemaakt inzake samenwerkingsovereenkomsten tussen
Duitsland (en dus het DeBeNeLux-project) en de Energy Research and Development
Administration (ERDA) in de Verenigde Staten, en het Commissariat a I'Energie Atomique
(CEA) in Frankrijk. Vooral de toekomstige samenwerking met Frankrijk belooft belangrijk te
worden gezien de overeenkomst welke door de elektriciteitsproducenten van DeBeNeLux en
Frankrijk werd afgesloten inzake de bouw van de 'Super-Phènix' in Creys Malville. Ten slotte
zij vermeld dat GfK en ECN, voornamelijk voor wat berreft warmteoverdrachtsexperimenten in
natrium, een samenwerkingsovereenkomst hebben gtjsloten met de UK Atomic Energy
Authority (UKAEA), Engeland.

Gasgekoelde
reactoren

Op het gebied van gasgekoelde reactoren is over 1976 weinig te melden. Van daadwerkelijke
belangstelling, blijkend uit plannen voor de bouw van Hoge-Temperatuur Reactoren (HTR) of
gasgekoelde snelle reactoren, was eigenlijk nergens ter wereld sprake. Ook in de landen welke
op HTR-gebied het meest actief zijn bleven belangrijke beslissingen uit. In de Verenigde Staten
werd een beslissing over voortzetting met aanzienlijke overheidssteun van het HTGR
(Hoge-Temperatuur Gasgekoelde Reactorprogramma uitgesteld. De 300 MW Ft.St.
Vrain-reactor kwam na veel moeilijkheden in bedrijf en bereikte eind 1976 ca. 80 MW (27% van
vol vermogen). In West-Duitsland wordt de bouw van de THTR (Thorium Hoch Temperatur
Reaktor), Kugelhaufenreaktor, voortgezet.
De geringe belangstelling voor de HTR bij andere Europese landen kwam het duidelijkst tot
uitdrukking in het niet voortzetten van het OESO Dragon Project. Op 31 maart 1976, aan het
eind van zijn zeventiende jaar, werd dit project beëindigd, nadat in de voorafgaande maanden
onder de deelnemende landen geen overeenstemming kon worden bereikt over de financie-
ring van een nieuw meerjarig programma.
Het beëindigen van het Dragon-project betekende voor ECN het einde van de hoge-tempera-
tuur grafietbestralingen.welke sinds 1963 in de HFR werden uitgevoerd. Ter afronding van het
programma werd nog een tweetal capsules bestraald onder contract met KFA-Jülich. Een
bestralingsexperiment aan grafiet onder kruipbelasting werd eind 1976 afgebroken door
voortijdig falen van de capsule. De gegevens die dit experiment heeft opgeleverd zijn niettemin
waardevol en van belang voor de interpretatie van voorafgaande experimenten over
stralingskruip in grafiet. In de HFR bevond zich daarna nog een capsule waarin geavanceerde
beklede splijtstofdeeltjes worden bestraald. Dit experiment zal in februari 1977 zijn geprojec-
teerde bestralingsduur hebben bereikt. In de loop van 1977 zal het nabestralingsonderzoek
plaatshebben. Daarmee zullen de activiteiten van ECN op het gebied van gasgekoelde
reactoren voorlopig zijn beëindigd.
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De ontwikkeling in Nederland op het gebied van de splijtstofcyclus heeft gedurende dit
verslagjaar een moeizaam verloop gehad. Interfuel BV, opgericht orn in eerste instantie de
mogelijkheden te onderzoeken van een commerciële splijtstoffabricage in Nederland, had
juist zijn activiteiten voor het begin van het verslagjaar beëindigd aangezien de marktverwach-
tingen te gering werden geacht.

Vlak voor het eind van het jaar besloot de overheid om in principe akkoord te gaan met de
uitbreiding van de installaties van Ultra-Centrifuge Nederland NV (UCN) in Almelo boven de in
aanbouw zijnde initiële capaciteit van 200 ton scheidingsarbeid per jaar, mits aan zekere
economische en politieke voorwaarden zal worden voldaan.

Fabricage en
beproeving van

splijtstofelementen

Proelstaaljes en houders zoals
die de laatste jaren gebruikt zijn

voorgrafietbestralingen in de
HFR.

De door ECN destijds vervaardigde proefelementen, gedeeltelijk gevuld met gesinterde
tabletten, gedeeltelijk met vibrasolsplijtstof, die werden geleverd aan de kerncentrales in
Lingen en Dodewaard hebben goed gefunctioneerd. Eén van de elementen uit de Dodewaard-
reactor is na een nominale versplijtingsgraad van circa 20 MWd/kg uit de reactor verwijderd,
een andere zal nog een extra bedrijfscyclus meemaken.

Met het verdwijnen van Interfuel BV worden bij ECN alle werkzaamheden die gericht zijn op de
fabricage van splijtstofelementen beëindigd. De in opdracht van Interfuel gebouwde
proefinstallatie voor het maken van bolvormige splijtstofkorrels werd dit jaar in eigen beheer
nog bedreven voor de bereiding van korrels in de grote en de fijne fractie. Nadere parameter-
studies voor het bepalen van onder andere opschaalfactoren zullen niet worden uitgevoerd.
Wel wordt nog onder een associatiecontract met Euratom nabestralingsonderzoek uitgevoerd
van in de HFR bestraalde splijtstofbur.dels, die gedeeltelijk met het vibrasolprocèdè gefabri-
ceerde mengoxiden bevatten.
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Kernsplijtingsafval Zowel in nationaal als in internationaal kader worden studies verricht om te komen tot de
definitieve opberging van radioactief afval. Op verzoek van de overheid is ECN vertegenwoor-
digd in een aantal ambtelijke werkgroepen voor een nadere bestudering van deze afvalopber-
ging. Gedacht wordt hierbij aan opberging in onderaardse zoutvoorkomens. De regering heeft
aangekondigd dat hiertoe proetboringen zullen worden uitgevoerd.
•Onder contract met de Europese Commissie werd in samenwerking met de UKAEA een
evaluatie gemaakt van de problematiek van de aanwezigheid van actiniden in kernsplijtingsaf-
val. Deze evaluatie mondt uit in een rapport dat aan het einde van het verslagjaar vrijwel
gereed was en dat begin 1977 aan de Europese Commissie zal worden aangeboden. Ten
slotte werd medewerking verleend aan het tot stand brengen van het rapport 'Industrial aspects
of radioactive waste management in Western Europe' dat dit jaar door Euratom werd
gepubliceerd.

Splijtstof bewaking In 1976 werd op internationaal niveau gewerkt aan de aanpassing van de verordeningen van
de Europese Gemeenschappen inzake de splijtstofbewaking aan de nieuwe ontwikkelingen en
de eisen van het non-proliferatieverdrag. Voor het overleg binnen de Gemeenschap werd
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Massaspeclromefer, in gebruik
bij analyses voor
splijtstolbewaking.

door ECN een adviseur ter beschikking van de regeringsdelegatie gesteld. Het werk voor de
regering werd aangevuld met toenemende advisering aan de bedrijfsleidingen van de
kernenergie-installaties in ons land, zoals de kerncentrales en UCN.
Verschillende rekenprogramma's betrekking hebbend op statistische bewerking van
splijtstofinventarismetingen werden aan het International Atomic Energy Agency (IAEA) ter
beschikking gesteld. Ten behoeve van deze instelling werd wederom een reeks van tien
uraniumanalyses en verrijkingsgraadbepalingen verricht.
In samenwerking met NV Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (GKN) en in het
kader van het Mol IV experiment van ESARDA (European Safeguards Research and
Development Association) kon de isotopencorrelatiemethode verder worden beproefd.
Reeds eerder waren er metingen verricht aan splijtstofpoeder afkomstig van zaagsneden door
Dodewaard-splijtstofstaven. Thans kon de methode worden getoetst aan oplossingen van
bestraalde Dodewaard-splijtstof, verkregen uit Mol. Onder meer wordt de verhouding van de
activiteit van cesium-134 en cesium-137 gemeten. Wanneer de uitgangshoeveelheid bekend
is, kan uit dit gegeven samen met de gemeten cesiumisotopenverhouding de hoeveelheid
plutonium in de splijtstof worden afgeleid.
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Actiniden in kernsplijtingsafval: deel van nuclidenkaart, weergevend de vorming van americium-241 uit uranium-238 en een deel van de
vervalreeks van americium-241.
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Trelplaalkamer, die bij het
cyclotron van het Kernfysisch

Versneller Instituut te
Groningen \\ordt gebruikt voor

het implanteren van heliumionen
in monsters van mogelijke

wandmal'jhalen van thermonu-
cleaire reactoren. De monsters
worden vóór deze behandeling

bestraald in de HFR.
De doelstelling van het

onderzoek is om de invloed
van op deze wijze gesimuleerde

straling uit het plasma in een
fusiereactor op het materiaal

na te gaan.



Thermonucleaire
reactoren

Tijdens het negende symposium over de technische problemen bij thermonucleaire reactoren
in juni 1976 te Garmisch kon een verschil in aanpak van het ontwikkelingsprogramma
geconstateerd worden tussen de Verenigde Staten enerzijds en de Europese Gemeenschap
anderzijds. Terwijl in de Verenigde Staten het programma voor de bouw van grotere
proefopstellingen en het ontwerp voor een experimentele vermogensreactor gestaag
voortgaat, is het binnen de Europese Gemeenschap, ruim twee jaar nadat de uitgewerkte
plannen gereed kwamen, nog niet mogelijk gebleken een besluit te nemen voor de bouw van
de proefopstelling JET (Joint European Tokamak).

In ons land hebben de Ministers van Economische Zaken en van Wetenschapsbeleid, samen
met de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, eind 1976 een standpunt bepaald
ten aanzien van het Nederlandse programma voor onderzoek op het terrein van thermo-
nucleaire reactoren. Hierover waren in een aan de regering gerichte nota van ECN en FOM in
oktober 1974 enige alternatieven voorgesteld. In de beleidsbepaling van de overheid wordt in
de eerste plaats deelname aan het programma van de Europese Gemeenschap van groot
belang geacht. Nationaal gezien wordt echter aan het onderzoek op genoemd terrein niet
zodanige prioriteit gegeven dat extra middelen hiervoor aan ECN of aan het FOM-Instituut voor
Plasmafysica zullen worden toegekend. Afgewezen wordt het gezamenlijk voorstel van FOM
en ECN, gedaan in latere toelichtingen op de nota van oktober 1974, om het FOM-lnstituut voor
Plasmafysica onder te brengen bij ECN.

Tijdens het in de aanhef genoemde symposium werd een voordracht gehouden over een
gemeenschappelijke fusiereactor-systeemstudie van FOM, ECN en KEMA op basis van het
'schroef-pinch' principe van de plasmaopsluiting, zoals dat experimenteel onderzocht wordt
door middel van het SPICA (Screw Pinch Confinement Approach)-experirnent bij het Instituut
voor Plasmafysica te Nieuwegein. Als basis voor deze studie is uitgegaan van een reactor die
6000 MW warmte produceert in een torus met grote straal 13,3 m en een kleine straal 4,6 m,
omgeven door een tritium-kweekmantel met een dikte van 0,8 m en door spoelen die een
magneetveld kunnen produceren met krachtlijnen die schroefvormig om de torus lopen. Een
deel van het magneetveld moet gedurende de implosiefase in zeer korte tijd, enkeie
microseconden, worden opgebouwd aan het begin van de cyclus in de reactor. Een veel grotei
deel van het magneetveld, met behulp waarvan het plasma wordt gecomprimeerd, moet in een
tijdsperiode van enkele honderden milliseconden worden aangelegd. Bij het uitwerken van de
systeemstudie is dan ook de nadruk komen te liggen op de ontwerpeisen voor de magneet-
spoelen en voor de apparatuur die grote hoeveelheden elektrische energie moeten verwerken
in zeer korte tijdsperioden. Als conclusie van het uiteindelijke rapport over deze studie, dat
onlangs is gepubliceerd, kan worden gesteld dat een reactor volgens het 'schroef-pinch'
principe met cirkelvormige c'oorsnede waarschijnlijk geen bruikbare oplossing zal bieden voor
het opwekken van nuttige energie uit kernfusie. In de eerste plaats blijkt het netto rendement
voor omzetting van warmte in elektrische energie laag te zijn, voornamelijk tengevolge van
weerstandsverliezen in de magneetspoelen, terwijl voorts grote investeringen nodig zijn in
koper of ander hoogwaardig materiaal voor de magneetspoelen en voor de opslag- en
schakelsystemen voor elektrische energie. De gezamenlijke werkgroep FOM, ECN en KEMA
zal nog onderzoeken of deze situatie kan worden verbeterd indien wordt overgegaan naar een
plasmaconfiguratie met niet-cirkelvormige doorsnede.

Samenwerking met FOM heeft een onderzoek mogelijk gemaakt waarin de effecten worden
bestudeerd van stralingsbeschadiging op materialen, welke in aanmerking komen voor

• toepassing voor de binnenwand van de torus bij een thermonucleaire reactor. In de zomer var
het verslagjaar kon een begin wordpn gemaakt met aanschaf van het materiaal voor de
monsters en het gereedmaken van een bij Euratom-Petten aanwezige trefplaatkamer die
geplaatst zal worden bij het cyclotron van het Kernfysisch Versneller Instituut te Groningen
voor het implanteren van heliumionen in de te onderzoeken monsters. Een eerste proef-
bestraling met behulp van deze apparatuur geschiedde nog juist voor het eind van 1976.

29



II'

n

ä^^-^^Eg

, ., —r~---„

Niet-nucleaire energiesystemen

Begin 1976 werden door een interne werkgroep de terreinen gedefinieerd waarop het
ECN-onderzoek op niet-nucleair energiegebied zich in eerste aanleg zou kunnen richten.
Hiertoe werd in de eerste plaats uitgegaan van de voorstellen van de LSEO (Landelijke
Stuurgroep Energie Onderzoek) ten aanzien van benodigd energieonderzoek en van de bij
ECN bestaande competenties. Op grond hiervan werd voortzetting en uitbreiding aanbevolen
van onderzoek op het gebied van supergeleidende materialen en hun toepassing in
energiesystemen, en op het gebied van aerosolen en hun gedrag in verband met de
milieuaspecten van de toepassing van energiesystemen. Voorts werd aangegeven dat een
bijdrage kan worden geleverd op het gebied van de ontwikkeling van systemen of componenten
voor magnetohydrodynamische elektriciteitsproduktie en voor energieopslag in vliegwielen.
Ten slotte zijn enige onderwerpen genoemd die in aanmerking leken te komen voor nadere
verkenning van de mogelijkheden tot een ECN-bijdrage in de sfeer van onderzoek en
ontwikkeling. Het betreft hier terreinen waarover intern weinig bekend was, zoals kolenconver-
sie, systemen voor winning, opslag, transport en gebruik van laag-calorische warmte,
systemen voor de toepassing van zonne-energie voor fotochemische produktie van
brandstoffen, elektrolytische waterstofproduktie en golfslagenergie.
De Wetenschappelijke Advies-Raad (WAR) van het ECN heeft later in het jaar op verzoek van
bestuur en directie advies terzake uitgebracht. Hij heeft daartoe een aantal door ECN-mede-
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Montagefoto van een aantal
windturbines langs de dijk van

de Wieringermeer bij het
Rietbos. De afgebeelde

'windmolens' zijn van het
Darrieus-lype met verticale as.

werkers opgestelde stukken bestudeerd en met de auteurs van gedachten gewisseld. Tevens
heeft hij gebruik gemaakt van de twee rapporten van de LSEO: 'Energie 1976' en 'Programma
in hoofdlijnen; Nationaal Programma voor Energie-onderzoek 1976'. Ten behoeve van deze
advisering is de medewerking ingeroepen van dr. ir. C. J. Zilverschoon, medewerker van de
Organisation Europèenne pour la Recherche Nucléaire (CERN). De WAR heeft onder andere
de volgende conclusies getrokken:
- Gezien de - ook door de LSEO uitgesproken - verwachting dat kernenergie op middellange

termijn een beduidende bijdrage aan de nationale energievoorziening zal leveren, zal ECN
zijn competentie op het gebied van nucleaire energiesystemen op peil dienen te houden.

- ECN zal in het algemeen slechts een zinvolle bijdrage op het gebied van niet-nucleair
energieonderzoek kunnen leveren wanneer zijn taak niet beperkt blijft
tot het beheer daarvan.

- Teneinde de vereist te achten competentie op te bouwen op de nieuwe gebieden waarvoor
ECN verantwoordelijkheid heeft gekregen, zal enige uitbreiding van mankracht en financiële
middelen noodzakelijk zijn.

- Het niet-nucleaire energieonderzoek dient niet alleen te worden bezien in het licht van de
Nederlandse energievoorziening. Zoals dat eveneens in andere landen gebeurt, zou ook de
ontwikkeling van systemen die voor andere landen en de Nederlandse industrie van
interesse kunnen zijn, sterker gestimuleerd dienen te worden.

Op grond van inmiddels uitgevoerde studies en van het advies van de WAR is geconcludeerd
dat de onderwerpen fotochemische brandstofproduktie, elektrolytische waterstofproduktie en
golfslagenergie om verschillende redenen thans niet in aanmerking komen als werkterrein van
ECN. De evaluatie van kolenconversiesystemen en het gebruik van laag-calorische warmte is
aangevangen. Hiertoe is contact gelegd met diverse bedrijven en studiegroepen.
De werkzaamheden op het gebied van niet-nucleaire energiesystemen (wel te onderscheiden
van de algemene studies in het ESC) zijn:
- een reeds meerdere jaren lopend programma met betrekking tot supergeleiding,
- nieuwe taken in het kader van het in 1976 aangevangen nationale programma voor

windenergieonderzoek,
- activiteiten tot voorbereiding van projecten in samenwerking met derden op het gebied van

magnetohydrodynamische energieconversiesystemen (MHD-systemen) en vliegwielsyste-
men voor energieopslag.

Het supergeleidingsprogramma neemt een tussenpositie in ten opzichte van de in dit
jaarverslag onderscheiden nucleaire en niet-nucleaire energiesystemen. Het is opgezet met
het oog op de ontwikkeling van supergeleidende magneetspoelen voor kernfusiesystemen.
De resultaten van het programma zoals dat in de eerste jaren was georiënteerd en voor de
komende jaren wordt voorzien, zijn echter evenzeer van toepassing voor andere energiesy-
stemen, zoals magneetspoelen voor MHD-systemen en voor energieopslag en supergelei-
dende kabels voor het transport van elektriciteit.
De voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden op het gebied van niet-nucleaire
energiesystemen wordt op grond van de doelstelling van ECN mede gebaseerd op de
vooruitzichten voor industriële ontwikkeling van systemen en componenten, en wetenschap-
pelijke en technische spin-off. De mogelijke ontplooing van industriële activiteiten en de
maatschappelijke en economische belangen die daarmee samenhangen, kunnen zwaar
wegende argumenten zijn voor de stimulering van onderzoek en ontwikkeling. Dit geldt met
name voor de voorbereiding van een MHD-programma en een vliegwielproject. Het
windenergieprogramma beoogt daarentegen in de eerste plaats de evaluatie van de
betekenis van deze energiebron voor ons eigen land.

Supergeleiding In het afgelopen jaar zijn multifilament supergeleidende draden met niobium-tin als
supergeleider vervaardigd. Enkele voorlopige resultaten zijn gepubliceerd tijdens een
symposium over 'Applied Superconductivity' bij de Standford University in Palo Alto,
Californië. Hierbij werden tevens resultaten gerapporteerd over metingen verricht met behulp
van apparatuur die werd aangeschaft voor onderzoek naar de mechanische stabiliteit van
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Opstelling voor de bepaling van de mechanische eigenschappen van materialen, in het bijzonder van •
supergeleidende composiet draden, bij zeer lage temperatuur (4,2 Keivin = - 270°C). Tevens kan met deze
opstelling de invloed van mechanische belasting (rek) op de kritieke supergeleidende eigenschappen worden
gemeten. Gezien de geweldige krachten die in een supergeleidende magneet op de windingen uitgeoefend
worden en gezien het brosse karakter van het supergeleidende Nb3Sn is de mate van rekgevoeligheid van
specifieke geleiders een van de belangrijkste ontwerpcriteria van magneten. Doel van het, in deze faci/ileit uit te
voeren, onderzoek is enerzijds het bepalen van de rekgevoeligheid van speciale supergeleidende composiet
draden en anderzijds het opstellen van labricagecriteria voor draden met optimale mechanische eigenschappen.

a. Te onderzoeken preparaat.
b. Bevestigingssysteem voor het preparaat en aansluitingen van de stroomtoevoeren.
c. Afgasgekoelde, 1000 Amp. stroomtoevoeren.
d. Beweegbare roestvrij stalen stang voor de overbrenging van de belasting op het preparaat.
e. Met ringen verstevigde ondersteuning van het preparaat.
f. Krachtmeetcel met terugkoppeling naar de regeleenheid.
g. Hydraulisch zuigersysteem voor het opleggen van een belasting van maximaal 500 kg.
h. Hydraulische stuur- en regeleenheid voor het zuigersysteem. Door terugkoppeling kan de belasting o! de

verlenging over langere perioden constant worden gehouden,
i. Olieleidingen, waarin de olie onder een druk van 100 bar van de compressor naar het zuigersysteem

wordt rondgepompt.
j. Ondersteuning van het be/asti'ngssysleem.
k. Telescoopmechanisme voor het verwijderen van de belastingssectie uit de cryostaat.
I. "Split-apir" magneet met een veld van 6 tesla loodrecht op het preparaat. Vrije toegang: 30 x 60 mm.
m. Ophanging magnee!.
n. Heliumcryostaat.
o. Stikstofgekoeld stralingsscherm.
p. Buitenste cryostaatwand, tussen de cryostaatwanden bevindt zich superisolatie in vacuum,
q. Optische vensters,
r. Rubber O-ringen voor vacuumafdichting.
s. Heliumalgas voor stroomtoevoerkoeling.

t. Ondersteuning voor loodrechte bevestiging belastingssysteem op de cryostaat.
u. Aldichtflens. Deze flens is de vaste koppeling tussen het belastingssysteem, de krachtoverbrenging en het

preparaat. Dit geheel is een vaste eenheid,
v. Flens, waarin de stroomdoorvoeren voor de magneet, de niveaudetector en andere cryogene

controle-apparatuur.
w. Flens voor de afdichting van destikstofcryostaat.

supergeleiders. De onderdelen welke nodig zijn voor het mechanisch belasten van monsters
supergeleidend draad in een sterk magneetveld bij temperaturen van 4'tot 20 K zijn inmiddels
afgeleverd en worden gemonteerd.
Stabiliteit en bedrijfszekerheid van supergeleidende magneten kunnen worden verbeterd in
de eerste plaats door een goed ontwerp, maar ook door verbetering van de koelmethode. Met
de uitvoering van een drietal projecten op dit terrein is inmiddels een begin gemaakt.
Voorlopig wordt het ontwerp voor een middelgrote magneet voor toepassing in de MHD-op-
stelling die bij de Technische Hogeschool in Eindhoven wordt gebouwd als richtlijn
aangehouden.

Windenergie In maart 1976 is de uitvoering begonnen van het Nationaal Onderzoekprogramma Windener-
gie. De voorbereidingen daartoe waren in 1975 aangevangen. Nadat gedetailleerde
werkplannen aan de Minister van Economische Zaken waren voorgelegd, verzocht deze op
2 februari 1976 ECN zich te belasten met de coördinatie en het beheer van het programma.
Het windenergieprogramma heeft ten doel de evaluatie van de technische en economische
toepasbaarheid van windenergie in Nederland voor de opwekking en toevoer aan het
openbare net van elektriciteit op grote schaal. Het programma wordt in fasen uitgevoerd en
beloopt in totaal een periode van vijf jaar, waarbij de kosten zijn geraamd op ƒ 15 miljoen.
De eerste fase, die het tijdvak van maart 1976 tot maart 1977 besloeg en waarvoor circa ƒ 1,5
miljoen beschikbaar was gesteld, had een voorbereidend karakter. Reeds aanwezige kennis
is verzameld en geëvalueerd en benodigd aanvullend onderzoek is gedefinieerd. De evaluatie
houdt mede een vergelijking in tussen de voor- en nadelen van windturbines met horizontale
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§ vloeibaar helium (4,2 keivin)

P I vloeibaar stikstof (77 keivin)

33

meet-, conlrole-
regeleenheid

compressor voor
hydraulische
belasting



r ~i



r ~i
Het eerste uit kunststof
vervaardigde blad voor een
windturbine met verticale as
van 5 m diameter. In het kader
van het Nationaal Onderzoek-
programma Windenergie is een
proelstand voor een dergelijke
rotor voorzien, evenals de op de
achtergrond getoonde 7,5 m
diameter rotor opgesteld op het
terrein van Fokker VFW te
Schiphol.
(Foto: Fokker VFW).

as en het type met verticale as dat bekend staat als de Darrieus-rotor. Over dit laatste is
minder bekend en teneinde de kennis zo snel mogelijk te vergroten, is gedurende de eerste
fase een proefstand van een 5 m diameter Darrieus-rotor ontworpen en gebouwd. Voorts
hadden de door diverse instellingen en bedrijven uitgevoerde programmadelen betrekking op
windstructuurgegevens, het aero-elastische gedrag van rotorbladen, mechanische systemen
en regelsystemen, elektrische systemen, windzog-effecten, integratie in het openbare net,
documentatie en integratie van de deelresultaten. De werkzaamheden van ECN hadden
betrekking op de laatste twee onderdelen en op het beheer van het totale programma.
Een begeleidingscommissie van externe deskundigen is ingesteld voor de advisering over de
programmaplanning zoals ECN die in overleg met de deelnemers voorstelt. Met deze
commissie zijn tegen het einde van het verslagjaar de grote lijnen besproken van het
programmavoorstel voor de tweede fase (maart 1977- eind 1978), dat diverse nieuwe
elementen bevat.

Op verzoek van de overheid heeft ECN de leiding op zich genomen van de IEA (International
Energy Agency)-vi-erkgroep die voorstellen dient te formuleren voor een internationaal
programma op het gebied van windenergie. Ter voorbereiding van deze voorstellen zijn drie
ad hoc panels ingesteld op het gebied van respectievelijk windaanbodgegevens, windturbine-
systemen en evaluatie van de toepassingsmogelijkheden van windenergie. De door deze
panels opgestelde voorstellen kwamen in december 1976 beschikbaar voor nadere
beschouwing door de werkgroep in 1977. Voor een beoordeling van de kansen voor
toepassing van deze systemen zijn systeemstudies en onderzoek nodig.

Magnetohydrodynamische
conversie (MHD)

In samenwerking met FDO Technische Adviseurs BV, het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart
Laboratorium (NLR) en de Technische Hogeschool Eindhoven is de uitwerking aangevangen
van een eerder aan de overheid voorgelegd raamvoorstel voor een onderzoekprogramma op
het gebied van MHD. Dit raamvoorstel omvat drie delen: opstelling van een Physical
Demonstration Facility (PDF) bij de Technische Hogeschool Eindhoven, systeemstudies en
opbouw van kennis leidend tot het ontwerp van een Technical Demonstration Facility (TDF),
en onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot supergeleidende magneten ten behoeve van
deze installaties.
Met het eerste deel is aangevangen nadat subsidie door het ministerie van Economische
Zaken was toegezegd. Hierbij is overeengekomen dat het PDF-project zal worden ingebracht
in het beoogde nationale programma zodra dit nader gestalte heeft gekregen. De uitwerking
van de andere delen vindt plaats in een werkgroep ad hoc van de geïnteresseerde partijen
onder leiding van ECN.

Energieopslag De ontwikkeling van vliegwielsystemen voor energieopslag kan van belang zijn met het oog
op rendementsverbetering van energiesystemen. In dit opzicht zal toepassing vooral van
voordeel kunnen zijn in de vervoerssector. Ook echter mag rekening worden gehouden met
de bruikbaarheid in de elektriciteitsvoorziening. Onder Nederlandse omstandigheden lijken
alleen geavanceerde accumulatoren een mogelijk alternatief te vormen voor gebruik op grote
schaal in de genoemde toepassingsgebieden.
De kosten en het rendement van het opslagsysteem zijn van doorslaggevende betekenis. De
verificatie van eigenschappen die thans voor geavanceerde vliegwielen als haalbaar worden
verondersteld, is noodzakelijk om de mogelijke voordelen ten opzichte van accumulatoren te
concretiseren. Bij Nederlandse bedrijven en onderzoekinstellingen is kennis aanwezig die
direct bruikbaar is voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van geavanceerde
vliegwielsystemen. In samenwerking met FDO, KEMA, Holec en UCN (Ultra-Centrifuge
Nederland NV) is een onderzoekprogramma in voorbereiding, dat in eerste instantie beoogt
een beter inzicht in de technische mogelijkheden voor stationaire toepassing te verkrijgen.
Wanneer de resultaten daartoe aanleiding geven, zal onderzoek en ontwikkeling met
betrekking tot materiaal en vorm van een geavanceerd vliegwiel, andere systeemcomponen-
ten en met betrekking tot de toepassing in de vervoerssector kunnen volgen.
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Niet-energetische toepassingen van de
kernsplijting

De beide onderzoekreactoren in Petten worden evenals andere daar aanwezige installaties
niet alleen gebruikt voor het hiervoor besproken onderzoek naar de toepassing van de
kernenergie voor elektriciteitsproduktie, maar eveneens voor werk dat niet gericht is op de
energievoorziening. Veel van dit laatst bedoelde werk geschiedt in nauwe samenwerking met
andere Nederlandse instellingen, waaronder universiteiten en hogescholen.

Isotopenproduktie

Radioanalytische chemie

Bepaling van kwik in het
Eems-Dollart-gebied

De afscheiding van zwevend stof
en de voorconcentratie op
actieve kool worden door

medewerkers van het Rijks
Instituut voor Zuivering van

Afvalwater uitgevoerd aan boord
van het bemonsteringsvaartuig.

De koolmonsters worden
vervolgens naar ECN verstuurd,

waarde uiteindelijke bepaling
met behulp van

neutronenactiveringsanalyse
plaatsvindt.

Voor de bereiding van radioisotopen werden enige duizenden preparaten in de Hoge Flux
Reactor (HFR) met neutronen bestraald. Dit geschiedde in opdracht van het in Petten
gevestigde Cyclotron en Isotopen Laboratorium van Philips-Duphar en voor opdrachtgevers
uit België, Frankrijk, Duitsland en Zweden. In nog steeds toenemende mate dienen deze
radioisotopen voor gebruik in ziekenhuizen. Het betreft hier de bestraling van goud, yttrium,
kwik en vooral molybdeen. Molybdeen (dit jaar was de produktie ongeveer 5000 curie) wordt
bestraald voor toepassing in molybdeen-technetium-generatoren. Ook werd veel radioactief
iridium geproduceerd, dat in de industrie onder andere wordt toegepast voor het doorlichten
van lasverbindingen. Gammabestralingen werden in opdracht van derden uitgevoerd aan
kunststoffen, aan verfsoorten (voor het bepalen van de stralingsresistentie) en aan veiligheids-
klepsystemen voor kernreactoren.

In opdracht van of in samenwerking met een aantal Nederlandse instellingen werden veel
routinematige analyses uitgevoerd na radioactivering ter bepaling van concentraties van
chemische elementen in verschillende monsters. Veelal betreft dit de analyse van regen- en
oppervlaktewater en voorts van luchtmonsters. Voor de radioactivering wordt gebruik
gemaakt van HFR, LFR (Lage Flux Reactor) en van een neutronengenerator.
In samenwerking met de Subgroep Anorganische Microverontreiniging van de Werkgroep
Waterkwaliteitvan de RIWA (Rijncommissie Waterleidingbedrijven) zijn vele wateranalyses
uitgevoerd, terwijl verder analyses zijn veiricht in opdracht van de Drinkwaterleiding
Gemeente Rotterdam, het Instituut voor Meteorologie en Oceanografie van de Rijksuniversi-
teit Utrecht, de Provinciale Waterstaat Noord-Holland, het Nederlands Instituut voor
Onderzoek der Zee, de Rijkswaterstaat en het Rijksinstituut voor de Zuivering van Afvalwater.
Een aantal nieuwe analysemethodieken is opgesteld door H. A. van der Sloot, die na zijn
onderzoek in Petten op 8 oktober aan de Vrije Universiteit promoveerde op een proefschrift
getiteld: 'Neutron Activation Analysis of Trace Elements in Watersamples after Preconcentra-
tion on Activated Carbon'.

Onderzoek naar grondwaterverplaatsing in een proefopstelling van het Rijksinstituut voor
Drinkwatervoorziening werd voortgezet, gebruik makend van zeer geringe hoeveelheden
radioactief broom.
Voor het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, de Keuringsdienst van Waren in Alkmaar en het
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid werden routinematige analyses verricht aan droog
organisch materiaal zoals gedroogd bloed, gedroogd gras, obductiemonsters, veren en
haren.
De detachering van een medewerker van de WACOM (Werkgemeenschap voor Analytisch
Chemisch Onderzoek van Mineralen en gesteenten) in Petten werd voortgezet voor de
analyse van gesteenten en sedimentmonsters ten behoeve van geologen en geochemici,
werkzaam bij diverse Nederlandse instellingen. De nieuwe gammaspectrometer van de
WACOM werd bij deze analyses uitgebreid toegepast, terwijl voorts aandacht werd besteed
aan de aanpassing van de bij deze spectrometer behorende rekenapparatuur. Voor het
Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en het Hoogheemraadschap der Uitwaterende
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Sluizen in Kennemerland en West-Friesland werd slib en zwevend stof geanalyseerd
afkomstig uit zee- en oppervlaktewater.

Vaste-stoffysica De meeste experimenten met de HFR-bundelinstallaties voor het onderzoek van de vaste stof
worden uitgevoerd in samenwerking met laboratoria van universiteiten en hogescholen.
Overleg met de stichting FOMRE (Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie met
Röntgen- en Elektronenstralen) heeft geleid tot de bouw en installatie van een neutronendif-
fractometer, welke ook is voorzien van faciliteiten voor energieanalyse van de neutronen en

Neutronenditlractometer, . . . .. . . . ,, _, , . . . .... . . .
aeb wd d r ECN v or d van koeling met vloeibaar helium. Voorde plaatsing van deze diffractometer, waarvoor door

Stichting FOMRE, opgesteld bij FOMRE een speciale subsidie van ZWO (Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschap-
de HFR. pelijk Onderzoek) werd verkregen, werd een reeds in gebruik zijnd bundelkanaal gemodifi-
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De diffuse strooiing van

neutronen /even informatie over
correlaties in ongeordende

legeringen. Het storende effect
van sterke Bragg-reflecties kan

worden gereduceerd of zelfs
helemaal voorkomen door het
gebruik van speciale isotopen,

welke strooiingsamplituden
hebben van verschillend teken
zoals bij koper- 65 en nikkel- 62.
De variatie van beide wijzen van

strooiing met de samenstelling is
boven te zien. Daaronder

het strooiingspatroon van een tweetal
samenstellingen, waarbij in die met

20 atoomprocent 62W/
Bragg-reflecties nog sterk

domineren.

Bij de andere samenstelling
heffen de koper- en

nikkelbijdragen tot deze
reflecties elkaar op en is de

diffuse strooiing optimaal en
ongestoord waar te nemen.

De sterkere modulatie van het
patroon bijlage temperatuur

komt door de daar grotere mate
van klontering.

Atoomprocent nikkel

Verstrooiingsvector Ä
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ceerd om daaruit neutronenbundels voor twee experimenten te verkrijgen. De regeling van het
gebruik van deze apparatuur en het coördineren van het onderzoek werden opgedragen aan
een commissie uit FOMRE en ECN. De andere bundel uit hetzelfde kanaal werd gebruikt voor
het onderzoek met gepolariseerde neutronen in samenwerking met het Institute for Nuclear
Physics in Krakau. Voor het onderzoek bij lage temperatuur van faseovergangen in
magnetische systemen is een cryomagnetisch systeem geïnstalleerd, voorzien van koeling
met helium-4 of helium-3 en een magneet met veldsterkte tot 5 tesla.
Een reeks van kristalstructuren kon ten behoeve van diverse laboratoria mede door
toepassing van neutronendiffractie worden vastgesteld. Het onderzoek van magnetische
interacties in kristalroosters was in de samenwerking met de Rijksuniversiteit Leiden gericht
op de anisotropie in de interacties in laagsgewijs geordende antiferromagnetische systemen.
Met de Technische Hogeschool Eindhoven is het magnetisch fasediagram van CoBr2.6D2O
onderzocht.

In een vergevorderd stadium is een onderzoek van ordeningsverschijnselen in legeringen van
koper en nikkel gekomen. Resultaten ervan werden benut in een onderzoek naar de invloed
van klontering op de magnetische strooiing in ongeordende legeringen. In samenwerking met
het Imperial College te Londen werd het onderzoek aan polarisatiewolken in verdunde
palladiumlegeringen uitgebreid met experimenten bij de ILL (Institut Laue Langevin)-reactor te
Grenoble. Gastmedewerkers hebben voorts metingen gedaan voor de bepaling van de
structuur van vloeibare legeringen en voor het onderzoek van de dynamica van gemoduleer-
de kristalstructuren.
De in Petten beschikbare opstelling voor positronenannihilatie werd gebruikt om de
impulsdichtheidsverdeling in ongeordende zilver-palladiumlegeringen en de anisotropie
daarin te onderzoeken. Voor de berekening van bandenstructuren en impulsdichtheden in
metalen en legeringen zijn rekenprogramma's ontwikkeld.

Kernfysica De gemeenschappelijke Kernfysische Groep van FOM en ECN heeft bij de HFR drie
neutronenbundels in gebruik voor kernfysisch onderzoek, terwijl voorts dit jaar een
focusserend spiegelsysteem van nikkel werd aangebracht op de plaats van de thermische
kolom. Ondanks de relatief hoge stralingsopwarming voldoet het spiegelsysteem aan de

Het Fysicagebouw op het vereiste toleranties. In het focus wordt een neutronenfluxdichtheid verkregen van 5 x 1012

ECN-onderzoekcentrum Petten. m-2.s-\ Voorbereidingen zijn getroffen om bij dit spiegelsysteem een paar-spectrometer te
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Radiobiologie

Neutrografieopname van een
natriumkoelpijp, die is gevuld

met zuiver natrium.

plaatsen en een filter voor het verkrijgen van een zuivere bundel neutronen met een energie
van 24 keV.
In de opstelling waarin gerichte atoomkernen worden onderzocht, zijn voor het toekennen van
spins aan gebonden kemniveaus, bij een temperatuur van 30-40 mK en een magneetveld van
5tesla, metingen verricht aan gepolariseerde atoomkernen met gepolariseerde neutronen.
Het betrof hier de nucliden aluminium-27, vanadium-51 en mangaan-55. Met dezelfde
apparatuur vonden de metingen plaats die leidden tot de promotie van de FOM-medewerker
J. J. Bosman aan de Rijksuniversiteit in Leiden op 3 juni, op een proefschrift getiteld:
'Polarized neutron capture in polarized 59Co and 165Ho nuclei'.
Met de hoekcorrelatie-opstelling is gemeten aan fosfor-31 ter bestudering van het vangstme-
chanisme dat tot magnetische dipoolstraling leidt.
De samenwerking met het Institut Badan Jadrowych in Swierk, Polen, werd afgerond met de
meting van een tiental preparaten met isotopisch verrijkt materiaal voor de toekenning van
spins aan kernniveaus van even-oneven produktkernen. In samenwerking met het
Brookhaven National Laboratory werden metingen gedaan aan isotopisch zeer zuiver
uranium-238, in verband met het toekennen van rotatiebanden aan enige niveaus van
uranium-239. In samenwerking met de Kernforschungsanlage in Jülich werden onder andere
de 64'6^68Zn(n,Y)65'67'69Zn-reacties bestudeerd.

Voltooid is een onderzoek naar het verloop van de maagsapsecretie bij de muis gedurende
de eerste 60 dagen na bestraling met 400 rad snelle splijtingsneut.'onen. De secretie van het
maagzuur daalt binnen twee weken tot nul en keert vervolgens tussen de 40e en 60e dag na
bestraling goeddeels tot de normale waarde terug. Dit verloop komt overeen met de
beschadiging en regeneratie van de parietale celpopulatie. Ook de pepsinogeensecretie daalt
binnen twee weken tot nul maar keert binnen 60 dagen niet terug.
Vervolgens is de Relatieve Biologische Effectiviteit (RBE) van de neutronen bepaald voor de
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Maagzuursecrelie in muizen,
drie weken na bestraling met
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remming van de maagzuursecretie en pepsinesecretie gemeten op de 21 e dag na bestraling.
Daartoe werden vergelijkende bestralingen met toenemende doses neutronen en 300
kV-röntgenstraling uitgevoerd. De RBE-waarden blijken beide 3,7 te zijn.
Het elektronenmicroscopisch onderzoek van de prolifererende cellen in het maagepitheel van
de muis na neutronenbestraling heeft tot de conclusie geleid dat de, op de 6e, 9e en 16e dag
na bestraling prolifererende celtypen ook in het onbestraalde epitheel voorkomen, alleen in
veel geringere aantallen. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het Centrum voor
Medische Elektronenmicroscopie en het Laboratorium voor Histologie en Celbiologie van de
Rijksuniversiteit Utrecht.
Het onderzoek naar het effect van gefractioneerde neutronenbestralingen op spermatogene
stamcellen bij de muis werd dit jaar uitgebreid tot intervallen tussen de twee fracties van
respectievelijk 8,15 en 26 dagen. In alle drie gevallen bleek de stamcelproduktie tijdens de
tweede bestraling stralingsgevoeliger te zijn dan bij enkelvoudige bestraling. Een onderzoek
waarbij de eerste dosisfractie werd verlaagd wees uit dat reeds een dosis van 10 rad
neutronen een grotere stralingsgevoeligheid van de stamcellen induceert. Het onderzoek
naar de effecten op de spermatogenese wordt eveneens uitgevoerd in samenwerking met het
Laboratorium voor Histologie en Celbiologie, Faculteit der Geneeskunde,
van de Rijksuniversiteit Utrecht.

Neutrografie

Neutrogralieopname van een
natriumkoelpijp, waarin zich

natriumoxide bevindt.

Neutrografie als niet-destructieve onderzoektechniek heeft een geheel eigen plaa's gekregen
naast de andere technieken van niet-destructief onderzoek. Bij het nabestralingsonderzoek
van radioactieve materialen en componenten wordt neutrografie veelvuldig toegepast.
Voor externe opdrachtgevers onder andere uit de elektrotechnische en vliegtuigindustrie, zijn
dit jaar totaal 75 neutrografieopnamen gemaakt van niet-radioactieve materialen en
componenten.



Milieuhygiënisch onderzoek

Aerosolen Met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne wordt milieuhygië-
nisch aerosolonderzoek verricht dat enerzijds fysisch is gericht, anderzijds chemisch. Het
fysische onderzoek is afgerond en heeft geleid tot de promotie van J. A. M. M. Kops op
28 september 1976 aan de Technische Hogeschool Eindhoven op een proefschrift getiteld:
'The Aerodynamic Diameter and Specific Surface Area of Branched Chain-like Aggregates'.
Het chemische onderzoek werd voortgezet met een studie naar de interactie tussen
stikstofoxiden en aerosoldeeltjes. Aerosolen van een groot aantal verschillende materialen
werden aan NO2-bevattende vochtige lucht blootgesteld. Alleen bij aerosolen van koperoxide
en natriumchloride werd een duidelijke interactie waargenomen. In natriumchloride-aerosol
wordt chloride door nitraat vervangen. Door het ontwikkelen van een geschikte analysemetho-
de voor salpeterigzuur kon de vorming hiervan in NO2-bevattende lucht worden vastgesteld.
Een begin werd gemaakt met het onderzoek van het systeem O3/NO»/aerosol, omdat reacties
in dit systeem leiden tot de vorming van het schadelijke salDeterzuur in de atmosfeer.
Onverwacht kleine tijdconstanten (ca. 10 2 per minuut) werden gevonden voor de destructie
van ozon aan aerosoldeeltjes. Een onderzoek tfan maritiem aerosol wees uit dat de fractie van
zeezoutdeeltjes kleiner dan circa 1 um diameter een zeer afwijkende samenstelling heeft. Het
zwavelgehalte van deze fractie is relatief groot ten opzichte van het natriumgehalte, terwijl dat
van chloride relatief zeer klein is.

Mariene biologie

Weefseldoorsnede van een
mossel.

Onderzoek aan de stofwisseling van radionucliden in mariene organismen is voortgezet met
de bestudering van de opname en uitscheiding van zilver-110m. De stofwisseling van dit
radionuclide in garnalen wordt, in vergelijking met de stofwisseling van de radionucliden
zink-65 en kobalt-60, gekenmerkt door de aanmerkelijk hogere concentratiefactor voor
zilver-110m die bij opname direct uit water wordt bereikt. De uitscheiding van het door de
garnaal uit zeewater of uit het voedsel opgenomen zilver-110m verloopt veel langzamer dan
bij kobalt-60 en zink-65. Onderzoek na de opname van zilver-110m door wieren heeft
aangetoond dat door de sterke concentrering van het nuclide door het roodwier Porphyra en
het bruinwier Fucus, deze wieren geschikte indicatoren zijn voor de verontreiniging van
zeewater met opgelost zilver-110m en stabiel zilver.
Een vergelijkend onderzoek van de stofwisseling van kobalt-60 in garnalen en in strandkrab-
ben toonde aan dat tussen deze crustaceën aanmerkelijke verschillen bestaan voor wat
betreft de fractie van het kobalt-60 die uit het voedsel wordt opgenomen en de snelheid
waarmee het opgenomen kobalt-60 wordt uitgescheiden.
Het reeds eerder met behulp van activerihgsanalyse uitgevoerde onderzoek van zware
metalen in mariene organismen werd uitgebreid met onderzoek van zilver en antimoon in
mosselen, wieren en garnalen. Voor het onderzoek van cadmium, zink en ijzer in garnalen
werd atoomabsorptie toegepast. Ten behoeve van de analyse van kwik in mariene organis-
men werd een speciale destructiemethode ontwikkeld en getest met radioactief materiaal.

Regenwateranalyse Sedert enige jaren analyseert ECN in opdracht van Provinciale Waterstaat op vrij grote schaal
regenwatermonsters met niet-radiochemische methoden. In verband hiermee zijn bij ECN de
bestaande analysemethoden verbeterd op de punten meetnauwkeurigheid en de benodigde
hoeveelheid monster. Bovendien is gestreefd naar een verder gaande automatisering
vanwege de grote aantallen analyses, die moeten worden verricht. Bij een vergelijkend
onderzoek in diverse laboratoria bleken deze analysemethoden volledig aan de te stellen
eisen te voldoen.
Deze activiteit heeft geleid tot deelname van ECN aan de landelijke werkgroep voor de
evaluatie van regenwateronderzoek, de normcommissie voor de analyse van regenwater, er.
het opstellen van voorlopige preferente analysemethodieken.

42



~1

Regenmeter voor onderzoek van
droge en natte depositie.

Bij de evaluatie van het regenwateronde'zoek is gebleken dat er in Nederland geen gegevens
voorhanden zijn, die de vraag kunnen beantwoorden of het monster dat in een regenmeter
wordt opgevangen representatief is voor de regen, die in de omgeving valt. Daarom heeft
ECN, in samenwerking met Provinciale Waterstaat Noord-Holland, het Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut (KNMI) en het Instituut voor Meteorologie en Oceanografie van de
Rijksuniversiteit te Utrecht een inleidend experiment uitgevoerd, waarvoor op een weiland 15
regenmeters bijeen werden geplaatst en de watermonsters vervolgens geanalyseerd.
Gebleken is, dat voor de verontreinigingen die in het ppm-concentratiegebied aanwezig zijn
(chloride, nitraat, natrium, calcium) de spreiding in de meetresultaten vrij gering is. Een
grotere spreiding is gevonden bij de analyse van de zware metalen. De statistische analyse
van de meetresultaten zal worden afgerond.

Aangezien er slechts weinig bekend is over de verhouding tussen droge en natte depositie
van verschillende stoffen uit de atmosfeer heeft ECN in het afgelopen jaar een inleidend
meetprogramma uitgevoerd op het eigen terrein. Hierbij werden behalve gewone regenvan-
gers ook regenvangers gebruikt, die alleen tijdens een regenbui geopend zijn. Hierdoor wordt
droge depositie van stoffen uit de atmosfeer voorkomen.
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Bedrijf van de reactoren

Hoge Flux Reactor Kort voor het einde van het verslagjaar ging de Hoge Flux Reactor (HFR) zijn 16e levensjaar

in. Een terugblik op de afgelopen 15 jaar wettigt de conclusie dat deze kernreactor zowel wat

technische en operationele prestaties als wat experimentele mogelijkheden betreft in alle

opzichten aan de verwachtingen heeft voldaan. Dank zij de geleidelijke verhoging van het

reactorvermogen (van 20 tot 45 MW), de verbetering van kernopbouw en samenstelling en,

vooral ook, de toename van het aantal jaarlijkse bedrijfsdagen tot op het huidige niveau van

circa 285 dagen (op vol vermogen), heeft de HFR dusdanig gunstige gebruikskarakteristieken

verworven, dat hij thans voor tal van zowel industriële als wetenschappelijke toepassingen

wordt benut. Het zag er eind 1976 dan ook naar uit dat de Europese Gemeenschap, welke de

HFR als 'Europese' bestralingsfaciliteit in eigendom en beheer heeft, voldoende internationale

belangstelling voor verder gebruik ervan kon constateren om tot een verdere voortzetting -

weer voor een periode van vier jaar - van de bedrijfsvoering te kunnen besluiten.

Het bedrijf van de reactor kenmerkte zich wederom door een hoge beschikbaarheid: bijna

80% van het jaar was de HFR op vol vermogen. De invoering van een nieuwe kernconfigura-

tie, waarvan in het vorige jaarverslag reeds melding werd gemaakt, kon medio 1976 worden

gerealiseerd. Met deze configuratie is het aantal bestralingsposities in de kern verder vergroot

terwijl, door toepassing van een groter aantal bestralingsposities binnen de splijtstofzone,

tevens een verhoging van het gemiddeld beschikbaar neutronenfluxniveau werd bereikt. Door

toepassing van een nieuw reactordeksel kunnen nu 17 kernposities
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1
van boven af met bestralingsexperimenten worden beladen.
Tegelijk met de wijziging van de kernsamenstelling werd de duur van de standaard HFR
bedrijfscyclus gebracht op 26 dagen (tot dusverre 2x19 dagen). Met deze combinatie van
kernsamenstelling en bedrijfsschema worden de door toepassing van slijtend gif (borium-10)
in de kern verkregen stabiele fluxcondities gedurende de cyclus gehandhaafd en wordt tevens
een uit kostenoogpunt optimaal gebruik van de splijtstofelementen verkregen. Het overleg
met de Nederlandse reactorveiligheidsinstanties inzake de mechanische betrouwbaarheid
van het HFR-vat resulteerde in de conclusie dat er geen aanleiding is om op korte termijn tot
vervanging van het vat over te gaan. Dit gold niet voor een belangrijke bestralingsfaciliteit in
de HFR, i.e. het hoge-druk watercircuit, waarin gedurende meer dan 10 jaar in het kader van
de Nederlandse wetenschappelijke en industriële splijtstofonderzoekprogramma's
bestralingen aan geavanceerde splijtstofpennen voor licht-waterreactoren werden uitgevoerd.
Deze installatie vermocht geen vernieuwd brevet van betrouwbaarheid te verkrijgen van de
Gemeenschappelijke Reactorveiligheidscommissie van Euratom en ECN en zal derhalve uit
de reactor worden verwijderd. Voorlopig zal geen vervanging plaatsvinden.
De vorig jaar aangekondigde mechanische bewerking van de in de kern toegepaste beryllium
reflectorelementen verliep zeer bevredigend. Door toepassing van speciale onderwaterbe-
werkingsapparatuur konden alle elementen weer passend worden gemaakt. Zwellings- en
scheurvormingsverschijnselen als gevolg van de neutronenschade, zoals bij sommige
andere onderzoekreactoren reeds geconstateerd, konden bij de HFR-elementen (nog) niet
worden waargenomen. Het menselijk en technisch leefklimaat in de reactorhal werd



aanzienlijk verbeterd door vergroting van de ventilatiecapaciteit en de installatie van een
luchtkoelinstallatie.
De benutting van de HFR kenVnerkte zich door een verdere verhoging van de experimentele
bezettingsgraad. In 1976 werden in de kern en bassinbestralingsruimte 52 bestralingen
uitgevoerd (45 in 1975), hetgeen, rekening houdend met de benutting van de bundelkanalen
en buizenpostsystemen, betekent dat van de totaal beschikbare capaciteit aan bestralingsfa-
ciliteiten circa 70% (± 63% in 1975) werd benut.
Dank zij het ovnvangrijke staalbestralingsprogramma, dat wordt uitgevoerd in het kader van
de veiligheidsevaluatie van het SNR 300-reactorvat kon, ondanks de teruglopende omvang
van het experimentele splijtstofonderzoek, het ECN-aandeel in het gebruik van de reactor
worden bestendigd.
ECN-experimenten in de HFR betroffen voorts de studie van het gedrag van SNR-splijtstofele-
menten onder koelverlies en overbelastingsomstandigheden, het onderzoek naar het
mechanisch gedrag van splijtstofcomponenten, alsmede onderzoek op het gebied van kruip-
en splijtingsgasontwikkeling van HTR-materialen. De benutting van de bundelkanalen werd
uitgebreid door de installatie van een spiegelsysteem in de z.g. thermische kolom voor de
uitvoering van kernfysisch onderzoek.
Voor wat betreft het gebruik door niet-Nederlandse opdrachtgevers dient speciaal het
omvangrijke onderzoek naar het gedrag, onder transiënte belastingscondities, van in
kerncentrales voorbestraalde splijtstofpennen voor licht-waterreactoren te worden vermeld.
Voor dit onderzoek, dat, evenals alle andere niet-Nederlandse bestralingen, door Euratom
wordt verzorgd werd een omvangrijke en technisch zeer geavanceerde bestralingsfaciliteit,
waarmee acht splijtstofbestralingen tegelijk kunnen worden uitgevoerd, toegevoegd aan de
experimentele voorzieningen van de HFR. Een belangrijk deel van de bestralingscapaciteit
werd ook dit jaar gebruikt voor het onderzoek aan reactorgrafiet, eveneens ten behoeve van
de Duitse reactorindustrie.

Niet-energetisch gerichte bestralingen werden uitgevoerd in de isotopenfaciliteiten (1232
bestralingen in 1976), de buizenpostsystemen (2509 bestralingen) en degammabestralings-
opstelling (39 bestralingen). Met de in het reactorbassin opgestelde neutrografie-installatie
werden meer dan 145 opnamen van bestraalde componenten gemaakt.

Nieuw regelpaneel van de LFR.

<r
Lage Flux Reactor Het bedrijf van de Lage Flux Reactor (LFR) voor de bestraling van materiaalmonsters en

proefdieren en voor de uitvoering van zowel activeringsanalyses als neutrografie voor
niet-destructief onderzoek aan vloeistoffen, materialen en componenten werd zonder
noemenswaardige problemen voortgezet. Een nieuwe, op moderne instrumentatietechnieken
geschoeide, reactorbedieningslessenaar werd dit jaar voltooid.
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Gezondheidsbescherming

i

Persoonlijke controles Het aantal beroepshalve aan straling blootgestelde personen bij ECN en Euratom-Petten
bedroeg dit jaar 317.
Als gevolg van uitwendige bestraling door stralingsbronnen in het werkmilieu ontvingen zij
gemiddeld een dosis van 230 mrem. De totale stralingsbelasting bedroeg 73 manrem. Deze
was als volgt over deze radiologische werkers verdeeld:

Dosismterval
in mrem
Aantal personen

0-50

170

50-200

48

200-500

35

500-1000

48

1000-5000

16

boven 5000

0

Geen van deze doses lag boven de wettelijk toegestane norm. Genoemde stralingsbelasting
werd bepaald met filmdosismeters gedragen op de romp. In één geval werd tevens gebruik
gemaakt van biologische dosismetrie en wel van de mate van voorkomen van dicentrische
chromosomen in de lymfocyten.

Werktafel in de decontaminatie-
ruimte van de Groep

Radioactieve Afvalbehandeling.

Ter controle van mogelijke inwendige bestraling door opgenomen radionucliden werden 84
metingen van de radioactiviteit van het lichaam uitgevoerd. Voor dit doel werden tevens 804
schildkliermetingen verricht en 780 urinemonsters onderzocht op het voorkomen van onder
andere beta-emitters, tritium, uranium en plutonium. Een deel van deze metingen werd
verrichtten behoeve van derden. Inwendige bestraling leverde geen bijdrage tot de
stralingsbelasting van het personeel.
In het kader van het algemeen bedrijfsgeneeskundig onderzoek werden 698 medische
keuringen en 535 speciale onderzoeken verricht. De bedrijfsgeneeskundige dienst werd in
totaal 634 maal geraadpleegd waarvan 66 maal voor merendeels kleine ongevallen.
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Controle werkmilieu Bij de controle van het werkmilieu viel ook dit jaar weer de nadruk op de uitvoering van

stralings- en besmettingsmetingen in ruimten waar radiologische werkzaamheden worden
verricht. Veel aandacht vroegen de HFR, in verband met het grote aantal bestralingsexperi-
menten, en de afvalbehandeling als gevolg van het toegenomen aanbod van radioactief afval
zowel van het centrum als van derden.

Lozingscontrole De hoeveelheid radioactiviteit die via de ventilatiesystemen der diverse installaties in de
omgeving werd geloosd, bleef ruim beneden de grenzen die hiervoor in de verleende
vergunningen zijn gesteld. Van de in deze systemen aanwezige kool- en absoluutfilters werd
het vangstpercentage regelmatig gecontroleerd.
Bij de ventilatie-inlaat van enkele gebouwen werden incidenteel sporen activiteit gevonden
afkomstig van een der installaties. Voor de stralingsbelasting van het personeel was dit van
geen enkele betekenis.
Ook bij de lozing van zwak-radioactief water in de Noordzee zijn de vergunningsnormen niet
overschreden. In verband met het toegenomen aanbod van tritium dat met de bij de
vergunning vastgelegde meetmethode in onvoldoende mate wordt bepaald, is naast de
bestaande werkwijze een nieuwe monster- en analysemethode in gebruik genomen.
Bij de metingen van de atmosferische radioactiviteit werd een sterk verhoogde activiteit
gevonden in de neerslag van de periode van 4 tot 8 oktober. Door vervalmetingen en
gammaspectrometrie kon deze worden geïdentificeerd als fall-out van een Chinese
kernexplosie op 26 september. Bij de overige metingen in het milieu kon geen verhoging van
de radioactiviteit worden vastgesteld.
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Rekencentrum

Het eerste jaar van het gemeenschappelijke rekencentrum van ECN en NSP (Nederlands
Scheepsbouwkundig Proefstation) is zowel technisch als financieel bevredigend verlopen.
Zoals bepaald in de tussen de partners gesloten samenwerkingsovereenkomst, treedt het
rekencentrum naar buiten als vennootschap onder firma onder de naam ECN-NSP-REKEN-
CENTRUM.
Ten opzichte van 1975 zijn de bedrijfsactiviteiten sterk toegenomen. Dit komt onder meer tot
uiting in het aantal verwerkte opdrachten dat met 68.000 steeg tot 268.000, een toename in de
bestede rekentijd in de orde van 40% en een verdubbeling van de opslag van direct
toegankelijke bestanden tot een omvang van bijna een miljard symbolen. In onderstaande
tabel zijn een aantal relevante bedrijfsgegevens over 1976 kwartaalsgewijs samengevat.

Kwartaal

aantal,bedrijfsuren
aantal verwerkte jobs
computertijd ECN
computertijd NSP
computertijd extern

storingspercentage
aantal uren software-onderhoud*
aantal uren hardware-onderhoud*

936
64.000
43%
26%
31%

1%
195
100

908
62.000
48%
21%
31%

1%
98
85

935
68.000
41%
23%
36%

3%
95
97

1172
74.000
38%
19%
43%

3%
60
94

* Deze werkzaamheden worden buiten de normale bedrijfsuren verrricht.

De verdere geleidelijke uitbouw van de externe activiteiten kreeg zijn beslag door de
aansluiting van een aantal nieuwe terminalgebruikers waaronder de NDSM (Nederlandse
Dok- en Scheepsbouw Maatschappij) te Amsterdam, de werf Fulton Marine te Hoboken, de
ruimtevaartafdeling van Fokke.' gevestigd op Schiphol, de studiedienst van de Nederlandse
Bank te Amsterdam en het TNO Instituut voor Werktuigkundige Constructies (IWECO) te Delft.
De groei van het aantal verbindingen en de daarmee gepaard gaande verdere diversificatie in
terminals, aangekoppelde apparaten en besturingsprogramma's, vraagt een steeds
diepergaande kennis van de medewerkers van het rekencentrum met betrekking tot alle
aspecten van de communicatieproblematiek. Een belangrijke bijdrage tot deze kennis en
vooral ook ervaring is verkregen met de ontwikkeling en het uittesten van de communicatie-
programmatuur voor de Modcomp communicatiecomputer. Deze computer is thans in bedrijf
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en verzorgt de communicatie met alle in- en externe terminals met uitzondering van de snelle
verbinding met het NSP. Deze snelle verbinding heeft foutloos gefunctioneerd. De communi-
catie-eenheid aan de Pettense zijde is echter éénmaal buiten bedrijf geweest gedurende een
periode van vijf dagen. Behoudens deze onderbreking, mag gesteld worden dat de gekozen
technische opzet met Wageningen aan de verwachtingen heeft voldaan.
In verband met de eerder genoemde zwaardere bezetting van de CDC-6600, is een aanvang
gemaakt met een systematisch onderzoek naar de prestaties van het systeem. Het onderzoek
richt zich met name op het gebruik en de bezettingsgraad van een aantal belangrijke
componenten zoals de centrale processor, de randprocessors en de schijvenkanalen. Deze
analyse is bedoeld om meer inzicht te verwerven in de vraag welke onderdelen een
beperkende factor gaan vormen in de verwerkingscapaciteit van de huidige configuratie. De
gebruikers zelf zijn vooral geïnteresseerd in de doorlooptijden van de aangeboden
opdrachten. Een eerste meting laat zien dat circa 75% van alle opdrachten binnen een half uur
wordt verwerkt, 85% binnen één uur en 90% binnen twee uur. Op zich mag dit zeker een
bevredigend resultaat worden genoemd. Toch is er een categorie van opdrachten, weliswaar
klein in aantal, waarvan de verwerking voor bepaalde bedrijven te traag verloopt. Verkrijgt
men namelijk in de huidige economische situatie een order, dan bedingt de opdrachtgever
vaak een extreem korte levertijd. Dit heeft mede tot gevolg dat aan de computerverwerking
qua tijd veel zwaardere eisen worden gesteld dan in het verleden. In de toekomstige
voorzieningen bij het rekencentrum zal met deze ontwikkeling ernstig rekening moeten
worden gehouden.

Ook dit jaar is het beleid ten aanzien van de standaardisatie van programmatuur voortgezet
met de aanschaf, tezamen met een aantal medegebruikers, van het TOTAL 'data base
management systeem'. Het stelt de gebruikers in staat vanuit diverse gezichtshoeken via
Fortran- en Cobol-programma's op een gestructureerd bestand van gegevens te opereren.
Verder is een 'preprocessor' geïnstalleerd, die het de programmeurs mogelijk maakt op
eenvoudige wijze goed gestructureerde programma's te produceren. De automatisering van
de administratie van het rekencentrum is dit jaar voltooid met het gereedkomen van een
programma voor de doorberekening van toeslagen op programmapakketten, een program-
ma voor beheer en distributie van manuals en een programma voor het tijdig attenderen van
de gebruikers ten aanzien van verwijdering van direct toegankelijke bestanden.
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Verwerking van radioactief afval

Wederom werd dit jaar meegedaan aan een internationale oceaandumping van laag-radioac-
tief vast afval onder auspiciën van het Nuclear Energy Agency (NEA) van OESO. Evenals
vorige jaren trad een ECN-medewerker op als NEA Escorting Officer. Het Nederlandse afval
was afkomstig van elektriciteitscentrales, ziekenhuizen en andere instellingen en was verpakt
in 4498 vaten met een totaal gewicht van ruim 1900 ton. Tezamen bevatten deze vaten 881
curie beta/gamma- en 1 curie alfa-activiteit, alsmede 100 curie tritium.
Via de pijpleiding in zee werd van het ECN-terrein 18.200 m3 afvalwater geloosd met een
totale beta-activiteit van 2,95 curie. Met de ophaaldienst werd uit den lande ontvangen 283,5
m3 samenpersbaar en 174,5 m3 niet-samenpersbaar laag-radioactief vast afval, alsmede
1303 vaten van 60 liter met vloeibaar laag-actief afval.

Met de apparatuur in de vorig jaar gereedgekomen decontaminatiehal werden ruim 260
voorwerpen gereinigd.

Officiële ingebruikneming van
de in 1975 gereedgekomen

decontaminatiehal.

Overzicht van de gebouwen voor
de behandeling en verwerking

van radioactief afval en opde foto
rechtsboven het beladen van

vrachtauto 's in Petten met vaten
licht- en middelactief afval voor

transport naar Utnuiden en
afzinken in de oceaan.
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Voorlichting, bibliotheek, documentatie
en opleiding

De omzetting van RCN in ECN bracht veel extra werk met zich. Bij een dergelijke gebeurtenis
blijkt pas goed met hoeveel andere instanties en bedrijven in binnen- en buitenland relaties
worden onderhouden. Uiteraard moesten deze alle van de naamswijziging en de taakverbre-
ding op de hoogte worden gesteld. Het is opvallend hoe snel de nieuwe naam is ingeburgerd.

Publikaties De resultaten van het onderzoek dat door ECN wordt verricht, worden gepubliceerd in
wetenschappelijke tijdschriften en in rapporten. In verband met de naamswijziging werd met
ingang van 1 augustus begonnen met de uitgave van een nieuwe serie rapporten. In de
bijlage op pagina 80 is een lijst van publikaties opgenomen.
De redactie van het tijdschrift ATOOMENERGIE was reeds enige tijd bezig de inhoud van het
blad te verbreden op het meer algemene terrein van de energievoorziening en het daarmee
samenhangende onderzoek. Mede in verband met de gewijzigde taakstelling van onze
organisatie is besloten het tijdschrift met ingang van januari 1977 voort te zetten onder de
naam ENERGIESPECTRUM. In het verslagjaar werden de voorbereidingen daarvoor
getroffen.
In het februarinummer van het tijdschrift ATOOMENERGIE werden de teksten afgedrukt van

Persconferentie ter gelegei'li"id
van het in Utrecht gehouuL".

Statusbericht Snelle
Kweekreactor.

Van links naar rechts: J.-J. Huet,
A. R. Braun, J. A. Goedkoop,
J. J. Veldhuis, H. H. Hennies,
K. Traube, A. H. de Haas van

Dorsser, G. Kessler,
S. Amelinckx.

de voordrachten gehouden op een conferentie over de energievoorziening in de 21 e eeuw,
die op 12 november 1975 georganiseerd was ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van
onze stichting. Het juli/augustusnummer was geheel gewijd aan het Statusbericht Snelle
Kweekreactor, een bijeenkomst op 16 maart te Utrecht waarin verslag werd uitgebracht over
de stand van zaken bij de ontwikkeling van de snelle kweekreactor door Duitsland en de
Benelux-landen.
In samenwerking met de Nijverheidsorganisatie TNO werd voortgegaan met de uitgave van
Innovatie, een informatiebulletin waarin beknopte artikelen worden opgenomen over recente
ontwikkelingen bij TNO en ECN op ver uiteenlopende gebieden met de bedoeling bij te
dragen aan de industriële vernieuwing.
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Bezoeken aan het centrum Op 16 januari bracht de Ambassadeur van de Verenigde Staten een bezoek aan het centrum
te Petten. Op 1 en 2 maart kwamen een 30-tal deelnemers aan het project 'International
Industrial Data Base' van het NATO Committee on the Challenges of Modern Society' te Petten
bijeen. De opening van de nieuwe decontaminatiehal op het centrum te Petten werd
bijgewoond door een honderdtal genodigden uit de kringen van de overheid, wetenschappe-
lijke instituten en bedrijfsleven.
De belangstelling voor de mogelijkheid in groepsverband een bezoek aan het centrum te
brengen is nog steeds zeer groot. In totaal bezochten op deze wijze 1255 personen het
centrum. Op de 'Open Dag' werden voorts 1176 bezoekers in de gelegenheid gesteld de
installaties en experimenten te bezichtigen.

Bibliotheek

Leesapparaten voor microfiche';
bij de afdeling Technische sn
Wetenschappelijke Informatie.

De verruimde taakstelling van ECN heeft uiteraard gevolgen gehad voor het aanschafbeleid
van de bibliotheek. Zo nam in het verslagjaar de boekencollectie toe met 1441 eenheden, in
tegenstelling tot 944 in 1975, terwijl het tijdschriftenbostand momenteel bestaat uit 507
lopende abonnementen. De rapportencollectie groeide met 34483 eenheden, waarvan 30994
in de vorm van microfiches.
De geplande automatisering van een aantal bibliotheekwerkzaamheden is inmiddels
grotendeels tot stand gekomen. De administratie van het tijdschriftenbestand geschiedt nu
door middel van de computer. De automatisering van het catalogussysteem is nu zo ver
gevorderd dat het mogelijk is cataloguskaartjes door de computer te laten maken.
De aanwezigheid van het Energie Studie Centrum in Petten heeft nagenoeg een verdubbeling
van de vraag naar bibliotheek- en documentatiediensten tot gevolg gehad.
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Documentatie

Bibliografische gegevens,
opgeslagen in vaak op grote
afstand gelegen computers,

kunnen door middel van een
on-line terminal geraadpleegd

worden. De apparatuur in Petten
bestaat uit, van voor naar

achteren, een modem met
telefoontoestel voor de

verbinding met de gewenste
computer, een beeldscherm-

terminal voor de communicatie,
een monitor en een

automatische schrijfmachine.

Voor de documentaire informatieverzorging voor de medewerkers van de verschillende
onderzoekprojecten wordt veelvuldig gebruik gemaakt van geautomatiseerde documentatie-
systemen. Vanaf 1 april 1976 bestaat via een on-line terminal, verbonden met een teletype
printer en een monitor, een telefoonaansluiting met drie databankleveranciers. Hierdoor kan
toegang verkregen worden tot 82 informatiebestanden op zeer uiteenlopende gebieden van
wetenschap.
Gegevens uit het International Nuclear Information System (INIS) zowel als uit het European
Nuclear Documentation System (ENDS) zijn door tussenkomst van het SCK te Mol voor ECN
beschikbaar.

In 1976 werden 37 rapporten voorzien van trefwoorden en abstracts, geleverd aan het Bureau
van COBIDOC (Commissie voor Bibliografie en Documentatie) in Amsterdam ter doorzending
aan het INIS-systeem van het International Atomic Energy Agency (IAEA) in Wenen. Tevens
verleent ECN medewerking aan voornoemd bureau bij het selecteren van Nederlandstalige
tijdschriften en van andere documenten, waarin nucleaire informatie voorkomt.
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Opleiding

ATOOMAFVAL ?
21 juni
19.30 uur

DE KLINKER WINSCHOTEN

DISCUSSIEAVOND

_. streekraad
IS oost - groningen

Ook in 1976 vonden weer
talrijke discussie-avonden

plaats over het al of niet
acceptabel zijn van de

toepassing van kernenergie.
Vaak werd een beroep gedaan

op onze medewerkers voor het
geven van een bijdrage.

Nederlands Atoomforum

Voor de opleidingsactiviteiten van ECN bestond dit jaar een ruime belangstelling. Het betrof
zowel cursussen voor deelnemers van buiten als cursussen voor eigen personeel. Een aantal
cursussen zijn op verzoek van derden georganiseerd.
In samenwerking met de NV KEMA werd begin januari een driedaagse bedrijfsconferentie
'Kernenergie' gehouden. Dergelijke bijeenkomsten worden georganiseerd door de Stichting
Contactcentrum Bedrijfsleven - Onderwijs, ten behoeve van docenten aan hogere technische
scholen en andere hoger-beroepsonderwijsinstellingen, met als doel de kennis van de
leraren op betrokken vakgebied op te frissen dan wel aan te vullen. Het aantal deelnemers
aan deze bedrijfsconferentie 'Kernenergie', allen docenten aan hogere technische scholen,
bedroeg 30.
De volgende externe cursussen zijn georganiseerd:
- cursus CAMAC,
- cursus neutrografie,
- cursus kerntechniek,
- cursus thermokoppels,
- reactorbasiscursus ten behoeve van bedrijfspersoneel kernenergiecentrales,
- cursus straling, radioactiviteit en stralingsbescherming.
Aan sommige van de cursussen waren practica verbonden verschillend van duur. Het totaal
aantal deelnemers bedroeg 191.
De belangstelling voor de op het ECN-onderzoekcentrum voor de tweede maal in samenwer-
king met MARC Analysis Research Corporation, Rhode Island, Verenigde Staten, georgani-
seerde 'Advanced Topics Computer Workshop on Structural Analysis with the MARC System'
was dit jaar bijzonder groot. De workshop was ruim overtekend.
Voor eigen personeel werden interne cursussen gehouden over verschillende onderwerpen
met in totaal ruim 200 deelnemers.
In het kader van IAESTE (International Association for Exchange of Students for Technical
Experience) waren drie buitenlandse studenten enige maanden in Petten werkzaam. Veertien
studenten van Nederlandse universiteiten en hoge scholen maakten in Petten een stage door
ten behoeve van hun doctoraal of ingenieursexamen, terwijl 12 academici een ECN-toelage
ontvingen voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek ter voorbereiding van een
academische promotie. Vierennegentig HTS-practicanten waren voor een stage van drie a
zes maanden werkzaam in Petten.
Naast de practica van de door ECN georganiseerde externe cursussen werden de volgende
practica gehouden:
- tweedaags practicum reactorfysica voor Leidse kandidaten natuurkunde,
- eendaags practicum reactorkinetica voor studenten van de applicatiecursus voor

kerntechniek van de HTS 'Amsterdam',
- vierdaags practicum activeringsanalyse voor studenten Rijksuniversiteit Utrecht,
- eendaags practicum activeringsanalyse voor studenten van de Universiteit van Amsterdam,
- tweedaags standaard tel- en activeringspracticum voor HBO-B chemie studenten uit

Heerlen,
- eendaags standaard tel- en activeringspracticum voor studenten van het Nederlands

Genootschap tot Opleiding van Leerkrachten.

Het Nederlands Atoomforum werkt bij het organiseren van symposia nauw samen met de
afdeling Kerntechniek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI). Op 9 april werd te
Utrecht een symposium belegd over zwaar-waterreactoren. Op 25 en 26 mei werd met een
tweetal groepen een studiereis gemaakt naar Mol in België. Medewerkers van Eurochemic en
van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) hielden inleidingen over de behandeling en
opslag van radioactief afval. Aan installaties van beide instituten werd een bezoek gebracht.
Op 24 november organiseerde het Nederlands Atoomforum in samenwerking met de
International Film Services een filmmiddag in het Congresgebouw te Den Haag waar een
aantal films werden vertoond, die korte tijd daarvoor waren ontvangen van de Energy
Research and Development Administration (Verenigde Staten) en van de Atomic Energy
Authority (Verenigd Koninkrijk) ter opneming in onze filmotheek.
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Personeel

Gedurende het verslagjaar hebben zich in de personeelsbezetting geen belangrijke
wijzigingen voorgedaan. De sterkte per 31 december 1976 blijkt uit het onderstaand overzicht.

Totaal
Petten +

Den Haag Amsterdam Elders

Academici
Technisch personeel
Administratief personeel
Hulppersoneel

t

145
548
130
113

936

6
-

34
7

47

138
547
96

106

887

1
1
-
-

2

De externe mobiliteit was gering hetgeen blijkt uit het feit dat in het verslagjaar slechts voor 30
medewerkers het dienstverband met de stichting eindigde. Door de geringe doorstroming
wordt een soepel tot stand brengen van de belangrijke verschuivingen in het programma
bemoeilijkt. Gezien deze omstandigheid moest in het bijzonder de aandacht worden gericht
op het bevorderen van de beweeglijkheid van de medewerkers binnen de organisatie.
De werkzaamheden verband houdende met het functieonderzoek konden in het verslagjaar
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nog niet worden afgerond. Begonnen zijn de eerste verkennende besprekingen over
mogelijke invoering van een nieuwe salarisstructuur. Het overleg over invoering van een
welvaartsvaste pensioenregeling gebaseerd op de Algemene Burgerlijke Pensioenwet heeft
nog niet tot concrete resultaten mogen leiden.
Het overleg van de ondernemingsraad heeft zich in de afgelopen periode vooral toegespitst
op de verbreding van het taakgebied van onze organisatie. Tijdens een vergadering van de
raad met enkele leden van het bestuur werden de omstandigheden verband houdende met de
werkgelegenheid diepgaand besproken. De aanbevelingen van de ondernemingsraad over
de toekomst van ECN kregen de aandacht van bestuur en directie. In mei 1976 werden
verkiezingen voor de ondernemingsraad gehouden.
De contacten met de vakorganisaties van overheidspersoneel zijn in het verslagjaar frequent
geweest. Tot stand kwam onder meer een regeling die voorziet in een aantal faciliteiten voor
vakbondswerk. Veel aandacht werd in het ovefleg met de vakorganisaties besteed aan de
overbrenging van het Laboratorium voor Ultracentrifugeontwikkeling van Amsterdam naar
Almelo en de toekomstige indiensttreding van het personeel van dit laboratorium bij
Ultra-Centrifuge Nederland NV (UCN). In het verslagjaar werd met de vakorganisaties een
sociaal plan overeengekomen waarin de rechten zijn geregeld voor het personeel dat bij deze
overgang zal zijn betrokken.
Later in het verslagjaar is voor een deel van het personeel een onzekere situatie ontstaan als
gevolg van het uitblijven van een definitief besluit over de uitbreiding van de verrijkingsinstal-
laties in Almeio. Hoewel aan het einde van het verslagjaar de Ministerraad in beginsel positief
over deze uitbreiding heeft besloten was bij de afsluiting van dit verslag nog geen definitief
besluit genomen. Dit betekent het voortduren van een onzekerheid die in de eerste plaats aan
het betrokken personeel maar ook aan de directies van ECN en UCN veel zorg geeft.
Ten slotte zij vermeld dat over het jaar 1976 voor de eerste maal ook een sociaal jaarverslag
van onze organisatie zal verschijnen.



~I
Betrekkingen met buitenlandse
instellingen

Op verschillende plaatsen in dit jaarverslag is gewag gemaakt van werkzaamheden, die in een
internationaal kader werden uitgevoerd. Hoewel ook de internationale contacten die buiten een
formeel kader vallen voor de werkzaamheden van groot belang zijn geweest wordt hier slechts
melding gedaan van de formele contacten.

De meest omvangrijke internationale samenwerking heeft betrekking op het onderzoek op het
gebied van de met natrium gekoelde snelle kweekreactor. Dit onderzoek dat binnen Nederland
samen met TNO wordt verricht, past in een samenwerkingsverband met het Gesellschaft für
Kernforschung mbH (fi'K) in Karlsruhe (West-Duitsland) en het Studiecentrum voor Kernener-
gie (SCK) in Mol (België).

De contacten met het International Atomic Energy Agency (IAEA) van de Verenigde Naties te
Wenen betroffen vooral nucleaire informatievoorziening, sphjtstotbewaKing in het Kader van de
uitvoering van liet non-proliferatieverdrag en deelname aan door het IAEA georganiseerde
bijeenkomsten. Voorts werd met IAEA een contract afgesloten voor onderzoek door ECN van
eigenschappen van uraniumhalogeniden. Op verzoek van het ministerie van Buitenlandse
Zaken heeft ECN zich belast met de voorbereiding van de Nederlandse deelname aan een
door IAEA in mei 1977 te beleggen internationale conferentie onder de titel 'Nuclear Energy
and the Fuel Cycle'. Een onderzoeker uit Turkije en èèn uit Tsjecho-Slovakije brachten door
bemiddeling van IAEA een stage in Petten door.

De deelname aan het onder auspiciën van het Nuclear Energy Agency (NEA) van de OESO
verrichte onderzoek in Halden (Noorwegen) werd voortgezet. Dit werk betreft het testen van
splijtstofstaven en -elementen en voorts de computerbesturing van het reactorsysteem. De in
het vorige jaarverslag uitgesproken verwachting dat het Dragon-project (Engeland) van NEA
zou worden beëindigd is in het verslagjaar inderdaad een feit geworden. Wat de derde
onderneming van NEA betreft, Eurochemic in Mol (België), kan worden opgemerkt dat
Nederland besloten heeft financieel deel te nemen aan onderzoek voor het in vaste vorm
brengen van kernsplijtingsafval. Wederom werd in NEA-kader deelgenomen aan het in een
diepe oceaantrog doen afzinken van in beton ingegoten zwak-radioactief afval.
Een ECN-medewerker heeft deelgenomen aan NEA-studies over gasvormig radioactief afval,
waarvoor onder andere een 'work-shop' in de Verenigde Staten werd belegd om internationale
onderzoekprojecten te formuleren en heeft tevens meegedaan aan een NEA-studie over
splijtstofopwerking. De resultaten van deze laatste studie zullen worden openbaar gemaakt in
een begin 1977 te verschijnen rapport. Een andere medewerker heeft zitting in het Committee
on the Safety of Nuclear Installations van NEA.

De contacten met International Energy Agency (IEA) in Parijs werden dit jaar, zowel op het
gebied van nucleair als van niet-nucleair energieonderzoek, uitgebreid. De IEA-'working party',
voor radioactief afval, waar een ECN-medewerker zitting in heeft, werd omgezet in het
'Radioactive waste management committee'. ECN neemt deel in een aantal 'working parties'
van IEA ter voorbereiding van samenwerking in internationale projecten. Deze hebben
betrekking op reactorveiligheid, windenergie en zonne-energie, terwijl ECN verder zitting heeft
in het beheerscomité voor systeemanalyse.

In december 1976 werd door ECN een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het
uitvoeren in IEA-verband van een programma op het gebied van zonne-energiesystemen voor
verwarming en koeling. Dit programma bestaat uit vijf onderdelen die betrekking hebben op
respectievelijk systeemstudies, informatie over componentenonderzoek, standaardbeproeving
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van zonnecollectoren, ontwikkeling van een zonnestralingshandboek en standaard-meetinstru-
mentenpakket, en gebruik van bestaande meteorologische gegevens. De Nederlandse
bijdragen aan dit IEA-programma zullen worden verzorgd door ECN, Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut (KNMI), Technische Hogeschool Eindhoven en Technisch-Physische
Dienst TNO. ECN coördineert deze bijdragen en is vertegenwoordigd in het uitvoerend comité
voor dit programma.

Ook is ECN betrokken bij enkele projecten van het 'Committee on the Challenges of Modern
Society' van NAVO. In het begin van het jaar kwamen de deelnemers aan het 'International
Industrial Data Base' project in Petten bijeen.

Over werkzaamheden in EEG-verband valt te vermelden dat onder contract met de Europese
Commissie samen met de UK Atomic Energy Authority (UKAEA) een evaluatie werd gemaakt
van de problematiek van het voorkomen van actiniden in kernsplijtingsafval. Deze evaluatie zal
begin 1977 aan de Europese Commissie worden aangeboden.

ECN is voorts betrokken bij de werkzaamheden van het sub-comitè voor Energie-onderzoek
van het Comité de Recherche Scientifique et Technique (CREST) van de Europese Gemeen-
schap. Dit subcomité heeft een adviserende taak met betrekking tot de coördinatie van het
energieonderzoek in de lidstaten en ten aanzien van het indirecte programma van energie-
onderzoek van de EEG, dat in 1976 van start is gegaan. Het omvat een groot aantal onderzoek-
projecten, die door de Europese Commissie worden gesubsidieerd, op het gebied van
energiebesparing, zonne-energie, geothermische energie, waterstof als energiedrager en
systeemanalyse. In samenwerking met het ministerie van Economische Zaken werd een
bijdrage geleverd aan het opstellen van een rapport over de vergelijking en coördinatie van
nationale beleidslijnen en programma's inzake onderzoek en ontwikkeling op energiegebied.

Een ECN-medewerker heeft deelgenomen aan het tot stand komen van het Foratom-rapport
getiteld 'Industrial Aspects of Radioactive Waste Management in Western Europe'. Dit rapport
is dit jaar uitgebracht.

Het meest directe contact met Euratom betreft de Hoge Flux Reactor (HFR), die eigendom van
Euratom is en waarvan de bedrijfsvoering aan ECN is opgedragen, en met dat deel van het
Gemeenschappelijk Centrum van Onderzoek (GCO) dat in Petten is gevestigd. ECN-medewer-
kers hebben verder zitting in het Algemeen Raadgevend Comité van het GCO en in verschei-
dene raadgevende comités voor meer beperkte delen van het Euratom-programma.

In het kader van de uitwisselingsovereenkomst met de Russische Staatscommissie voor Kern-
energie, die in 1965 werd gesloten, brachten twee Russen een bezoek aan Nederland voor
studie van CAMAC-elektronica en heeft ECN bemiddeling verleend voor bezoeken van een
aantal Nederlandse theoretische fysici aan de Sovjet-Unie. In juni werden in Moskou nieuwe
afspraken gemaakt voor uitwisselingen die in de komende twee jaar zullen plaatshebben.
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Lijst van afkortingen

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CCMS Committee on the Challenges of Modern Society

CEA Commissariat a I'Energie Atomique
CERN Organisation Europèenne pour la Recherche Nucléaire

COBIDOC Commissie voor Bibliografie en Documentatie
CPB Centraal Planbureau

CREST Comité de Recherche Scientifique et Technique
CVE-TNO Centrum voor Energievraagstukken TNO

ECAS Energy Conversion Alternatives Study
ECN Energieonderzoek Centrum Nederland
EEG Europese Economische Gemeenschap

ENDS European Nuclear Documentation System
ESARDA European Safeguards Research and Development Association

ESC Energie Studie Centrum
ERDA Energy Research and Development Administration

EURATOM Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
FDO Fysisch-Dynamisch-Onderzoek, Technische Adviseurs BV
FOM Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie

FOMRE Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie met Röntgen- en Elektronenstralen
GCO Gemeenschappelijk Centrum van Onderzoek

GfK Gesellschaft für Kernforschung
GKN NV Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland
HFR Hoge Flux Reactor
HTR Hoge-Temperatuur Reactor

IAEA International Atomic Energy Agency
IAESTE International Association for Exchange of Students for Technical Experience

IEA International Energy Agency
ILL Institut Laue Langevin

INIS International Nuclear Information System
IWECO-TNO Instituut voor Werktuigkundige Constructies TNO

JET Joint European Tokamak
KEMA NV tot Keuring van Elektrotechnische Materialen Arnhem

KFA Kernforschungsanlage-Jülich
KIVI Koninklijk Instituut van Ingenieurs

KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
LFR Lage Flux Reactor

LSEO Landelijke Stuurgroep Energie Onderzoek
MHD Magnetohydrodynamische conversie

NDSM Nederlandse Dok- en Scheepsbouw Maatschappij
NEA Nuclear Energy Agency
NLR Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium
NSP Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
PDF Physical Demonstration Facility

RIWA Rijncommissie Waterleidingbedrijven
SCK Studiecentrum voor Kernenergie
SEP NV Samenwerkende Elektriciteits-Produktiebedrijven
SNR Snelle Natriumgekoelde Reactor

SPICA Screw Pinch Confinement Approach
STEK Snel-Thermisch Experiment in KRITO

TDF Technical Demonstration Facility
TNO Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek
UCN Ultra-Centrifuge Nederland NV

UKAEA UK Atomic Energy Authority
WACOM Werkgemeenschap voor Analytisch-Chemisch Onderzoek van Mineralen en Gesteenten

WAR Wetenschappelijke Advies-Raad
ZWO Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek
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Financieel verslag

Ingevolge het bepaalde in artikel 20, lid 3 van de Statuten wordt hierbij de financiële
verantwoording over 1976 overgelegd, bestaande uit:

66 Balans per 31 december 1976

68 Staat van baten en lasten over 1976

70 Toelichting op de balans per 31 december 1976

74 Toelichting op de staat van baten en lasten over 1976
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Balans per 31 december 1976
Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland

Gebouwen, installaties en overige voorzieningen
onderzoekcentrum Petten

Instrumenten en overige inventaris

Woningen, kantoorpanden en andere onroerende goederen

Octrooirechten

Vorderingen en overlopende posten

Liquide middelen

31 december
1975

f

16.858.603

11.342.499

940.605

P.M.

25.530.570

1.257.612

55.929.889

31 december
1976

f

16.616.481

9.349.806

437.769

P.M.

30.765.152

4.960.504

62.129.712
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Vermogen

Schulden en overlopende posten

31 december
1975

f

29.168.580

26.761.309

31 december
1976

1

26.425.926

35.703.786

55.929.889 62.129.712

67



Staat van baten en lasten over 1976
Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland

Personeelskosten

Materialen, hulpstoffen en diensten van derden

Bijdragen aan het Institutt for Atomenergi in de kosten van
de samenwerking in Noorwegen

Exploitatiekosten gebouwen en terreinen
onderzoekcentrum Petten

Overige kosten

1975

f

52.194.485

17.118.655

57.616

17.675

1976

f

.038

.104

420.531 625.498

4.303.089 4.984.864

2.911.339 3.336.590

Afschrijvingen op alsmede saldo van voor- en nadelen
bij afstotingen van duurzame activa

76.948.099 e4.238.094

7.175.304 7.837.047

84.123.403 92.075.141
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1975

f

1976

{

Staat der Nederlanden, exploitatiebijdragen

Vergoedingen van Euratom, Petten, in verband met
- de bedrijfsvoering van de HFR
- diensten verleend aan het Euratom-centrum

Vergoedingen van Euratom, Brussel,
voor onderzoekwerkzaamheden

Vergoedingen van Centec GmbH en Urenco Ltd.
voor onderzoek- en ontwikkelingswerkzaamheden
op het gebied van uraniumverrijking door middel van
de ultracentrifugemethode

Overige opbrengsten van adviezen en werkzaamheden
voorderden

Opbrengsten uit octrooien en licenties

Bijdragen van het bedrijfsleven

Diverse baten

V/aarde toegekend aan in eigen werkplaatsen
vervaardigde activa

Interest

41.300.051 44.034.839

9.750.000 11.650.000
1.770.540 1.924.266

22.530 167.703

15.787.656 17.299.739

6.869.193

3.098

196.000

1.294

1.166.867

80.870

7.744.638

275

185.500

374.464

752.207

104.463

In mindering gebracht op het vermogen tengevolge
van toegepaste afschrijvingen, etc.

76.948.099 84.238.094

7.175.304 7.837.047

84.123.403 92.075.141
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Toelichting op de balans per
31 december 1976

Gebouwen, installaties en
overige voorzieningen

onderzoekcentrum Petten

In 1976 zijn ten behoeve van het onderzoekcentrum Petten investeringen in gebouwen,
installaties en overige voorzieningen verricht tot een bedrag van bijna f 2,3 miljoen.

De onderzoek- en ontwikkelingswerkzaamheden op het gebied van uraniumverrijking door
middel van de ultracentrifugemethode zullen van 1 januari 1977 af door Ultra-Centrifuge
Nederland NV (UCN) worden voortgezet. In verband hiermede zal het laboratorium voor
ultracentrifugeontwikkeling in 1977 worden afgebroken. De in het laboratorium aanwezige
instrumenten en machines, alsmede de overige inventaris zullen in 1977, voorzover deze nog
bruikbaar zijn, aan-UCN worden overgedragen. De boekwaarde van het laboratorium en de
inrichting per 31 december 1976 ad respectievelijk f 170.232 en f 1.040.572 is afgeboekt.

Met UCN wordt nog onderhandeld over de condities voor onder andere de overgang van
personeel en overdracht van activa. Ter zake zijn geen posten in de jaarrekening 1976
verwerkt.

In de Staat van baten en lasten is voorts onder de post Exploitatiekosten gebouwen en
terreinen onderzoekcentrum Petten een voorziening van f300.000 opgenomen voor
ontmantelings- en overige kosten, verbandhoudende met de beëindiging van de onderzoek-
werkzaamheden door ECN.

Een overzicht van de stand van de investeringen aan het begin en het einde van het verslag-
jaar, alsmede van de mutaties volgt hieronder. In dit overzicht is tevens het totaalbedrag van de
toegepaste afschrijvingen vermeld.

Investeringen:
% aandeel in ontvangst-
centrum 'Forum' ca.
Chemiecomplex
Laboratorium voorSterk-
radioactief Onderzoek
Materiaalkundegebouw
Fermigebouw met STEK- en
LFR-installatie
Algemeen laboratorium
Computergebouw
GBA-gebouw
Afvalverwijdering
Centrale werkplaats- en
magazijngebouw
Voorzieningen in Euratom-
technologiehal
Laboratorium voor ultra-
centrifugeontwikkeling
Gebouw voor alg. diensten
Algemene voorzieningen
en overige gebouwen

transporteren

Sland per
31 december

1975

f

2.963.270
4.572.974

6.853.910
3.363.726

3.840.037
3.203.454

599.606
4.450.819
8.026.377

1.583.449

1.130.965

1.946.678'
2.180.138

9.507.976

54.223.379

Mulaties in

afstotingen
etc.

f

84.489

37.000

1.946.678

2.068.167

1976 ter zake van

aanschaf-
fingen

f

339.791

100.116

1.681.380

145.451

2.266.738

Stand per
31 decßmber

197S

f

2.963.270
4.572.974

7.193.701
3.363.726

3.755.548
3.203.454

599.606
4.450.819
8.126.493

1.583.449

1.093.965

—
3.861.518

9.653.427

54.421.950
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transport
Afschrijvingen

Stand pet
31 december

1975

f

54.223.379
37.364.776

16.858.603

Mutalies

alslotingen
elc.

f

2.068.167
1.886.935

181.232

in 1976 ter zake van

aanschaf-
fingr.n

f

2.266.738
2.327.628

•/. 60.890

Stand per
31 december

1976

f

54.421.950
37.805.469

16.616.481

Met uitzondering van de op de balansdatum nog niet gereedgekomen werken -voornamelijk
betrekking hebbende op het in aanbouw zijnde gebouw voor algemene diensten en enige
voorzieningen in het laboratorium voor sterk-radioactief onderzoek met een totaal geïnves-
teerd bedrag van ruim f4,5 miljoen - zijn afschrijvingen toegepast, gebaseerd op de volgende
percentages per jaar van de aanschaffingswaarde:

gebouwen 5%
tijdelijke gebouwen 10%
installaties en overige voorzieningen 10%

Instrumenten en overige Zoals uit de navolgende tabel blijkt, bedroegen de investeringen in 1976 circa f3,8 miljoen.
inventaris Hiervan is 20% in eigen werkplaatsen vervaardigd.

Op de balansdatum waren instrumenten e.d. met een waarde van ruim f 0,5 miljoen nog in
aanbouw.

Investeringen:
Instrumenten en machines
Overige inventaris
Transportmiddelen

Afschrijvingen

Stand per
31 december

1975

f

49.414.022
3.467.101

268.276

53.149.399
41.806.900

11.342.499

Mutaties In

alstotingen
etc

f

4.649.138*
385.802*

14.441

5.049.381
3.993.308*

1.056.073

1976 ter zake van

aanschaf-
fingen

f

3.523.068
255.181
27.066

3.805.315
4.741.935

/. 936.620

Stand per
31 december

1976

f

48.287.952
3.336.480

280.901

51.905.333
42.555.527

9.349.806

De afschrijvingen over de in gebruik zijnde instrumenten e.d. zijn berekend op basis van 20%
per jaar van de aanschaffingswaarde.

Woningen, kantoorpanden In het verslagjaar werden de grond en de opstallen gelegen aan de Belkmerweg, Sint
en andere onroerende Maartensbrug, alsmede 2 van de 14 woningen in Noord-Holland verkocht.

goederen .•'
Hierna volgt een overzicht van de onder deze post opgenomen activa.

* Zie de toelichting bij de post Gebouwen, installaties en overige voorzieningen onderzoekcentrum
Petten.
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Investeringen:
14 respectievelijk 12
woningen in Noord-Holland
Kantoorpanden Den Haag
Grond en opstallen
Belkmerweg,
Sint Maartensbrug

Afschrijvingen

Stand eer
31 decotnber

1975

f

398.951'
346.248

434.595

1.179.794
239.189

940.605

Mutaties

afstotingen
etc.

f

64.918

434.595

499.513
13.206

486.307

in 1976 tei zake van

aanschaf-
fingen

f

16.529

•/. 16.529

Stand per
^t rippprtihpr

1976

f

334.033
346.248

—

680.281
242.512

437.769

Op de woningen in Noord-Holland, alsmede op de kantoorpanden in Den Haag, is afge-
schreven op basis van 2% per jaar van de aanschaffingswaarde, exclusief die van de grond;
op de in de kantoorpanden in Den Haag aanwezige telefooncentrale is een afschrijving van
10% per jaar toegepast.

Octrooirechten De octrooirechten hebben betrekking op Nederlandse vindingen op kernenergetisch gebied.
De kosten voor verkrijging en instandhouding van deze rechten worden als exploitatiekosten
verantwoord.

Onder deze rechten is begrepen een vordering van f 15 miljoen op Ultra-Centrifuge Nederland
NV (UCN) ter zake van overgedragen kennis van het ultracentrifugeprocèdé. Deze vordering is
omgezet in een aan UCN verstrekte achtergestelde renteloze lening.

Vorderingen en
overlopende posten

Centec GmbH, inzake vergoedingen voor onderzoek- en ontwikkelingswerk- f
zaamheden ten behoeve van het ultracentrifugeproject 17.534.533
Commissie van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom),
Brussel, voornamelijk inzake de bedrijfsvoering van de Hoge Flux Reactor en
diensten verleend aan het Euratom-centrum 2.441.595
BV Philips-Duphar, inzake dienstverlening ten behoeve van hun vestiging te
Petten - 287.710
Ultra-Centrifuge Nederland NV, inzake verrichte diensten en leveranties 3.820.428
Overige debiteuren inzake verrichte diensten en leveranties 3.120.615
Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen, te ontvangen omzetbelasting 1.447.315
Centraal Beheer Pensioenverzekering NV, depotrekening ten behoeve van
voorziening voor mogelijke toekomstige verbetering van de pensioenregeling 1.370.4\ 6
Te verrekenen voorschotten sociale lasten en te ontvangen ziekengelden 119.484
Diverse vorderingen en overlopende posten 623.056

30.765.152
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Vermogen Vermogen volgens de vorige balans
Toenemingen
- investeringsbijdragen Staat der Nederlanden
- investeringsbijdrage Euratom
- deel van de vergoedingen van Centec, aangewend voor de aanschaffing van

algemene uitrusting ten behoeve van het laboratorium te Amsterdam

Verminderingen f
- afschrijvingen op duurzame activa 7.837.047
- aan de Staat der Nederlanden gerestitueerde opbrengst van

afgestoten activa 977.660

Vermogen volgens de balans per 31 december 1976

f
29.168.580

5.744.289
43.200

284.564

35.240.633

8.814.707

26.425.926

Als voorschot op de voor 1976 berekende investeringsbijdragen ad f5.744.289 is f8 miljoen
ontvangen; het verschil ad f2.255.711 is in de balans per ultimo 1976 opgenomen onder de
post Schulden en overlopende posten.

De bijdragen van de Staat der Nederlanden over het jaar 1975 zijn inmiddels vastgesteld op
het voor 1975 berekende bedrag ad f 7.285.672.

Schulden en overlopende
posten

Staat der Nederlanden, inzake voorschotten voor onderzoek- en ontwikkelings- f
werkzaamheden ten. behoeve van het ultracentrifugeproject 15.000.000
Staat der Nederlaiiden, te verrekenen exploitatiebijdragen over 1976 2.715.161
Staat der Nederlanden, te verrekenen investeringsbijdragen over 1976 2.255.711
Crediteuren inzake leveranties van materialen, hulpstoffen, instrumenten,
diensten van derden, e.d. 7.917.374
Crediteuren inzake uitbreiding van het onderzoekcentrum Petten 1.168.386
Voorziening voor mogelijke toekomstige verbetering van de pensioenregeling 1.370.416
Sociale lasten en overige personeelskosten 2.875.586
Diverse schulden en overlopende posten 2.401.152

35.703.786

Overige verplichtingen De voor de madewerkers van ECN geldende pensioenregeling houdt in, dat in de premies,
welke tot de pensioendatum moeten wolden betaald, een bestanddeel begrepen is, dat
betrekking heeft op vroegere dienstjaren; de contante waarde per balansdatum van de in
toekomstige jaren te betalen backservice-verplichtingen is door de verzekeraar berekend op
f32,6 miljoen, waarbij geen rekening gehouden is met verhogingen van de pensioenverplich-
tingen door stijging van de salarissen als gevolg van voortgaande inflatie. Uit een per 1 januari
1973 ingegane reglementswijziging vloeit voort, dat voor medewerkers die de ECN-dienst vóór
de pensioendatum verlaten, de contante waarde van de in de toekomstige premies begrepen
backservice bij vertrek ineens moet worden gestort.
Zodanige stortingen worden in het jaar van vertrek als last in de Staat van baten en lasten
verantwoord.'
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Personeelskosten

Toelichting op de staat van
baten en lasten over 1976

Salarissen, toelagen F :'.
Sociale lasten en vak . dietoeslagen
Overige personeelskosten

Af: Vergoed door derden

1975

f
37.518.246
13.651.196
1.665.404

52.834.846
640.361

1976

f
41.662.891
15.194.659
1.700.823

58.558.373
942.335

52.194.485 57.616.038*

Materialen, hulpstoffen en Deze post ad f 17.675.104 (1975 f 17.118.655) omvat de kosten van de in het verslagjaar
diensten van derden aangeschafte materialen, kleine apparatuur, hulpstoffen, chemicaliën enz. en van de door

derden verleende diensten.

Bijdragen aan het Institutt
for Atomenergi in de

kosten van de samen-
werking in Noorwegen Bijdrage in de kosten van het reactorproject te Halden,

Noorwegen •
Bijdrage in de kosten van de tezamen met het IFA in Kjeller,
Noorwegen, geëxploiteerde reactorschool

1975 1976

Exploitatiekosten
gebouwen en terreinen

onderzoekcentrum Petten

Onderhoud en wijzigingen van gebouwen, terreinen, wegen en
installaties
Elektrische energie, gas, water en brandstoffen
Verzekeringen, belastingen en erfpacht
Huur en overige kosten van Euratom-gebouwen waaronder
technologiehal
Voorziening voor ontmantelings- en overige kosten laboratorium
voor ultracentrifugeontwikkeling
Schoonhouden en diversen

f

379.620

40.911

420.531

1975

f

803.228
1.524.401

567.124

276.785

1.131.551

4.303.089

t
t

569.152

56.346

625.498

1976

f

726.820
1.827.855

687.943

282.712

300.000
1.159.534

4.984.864

* Zie ook de toelichting bij de post Overige opbrengsten adviezen en werkzaamheden voor derden.
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Overige kosten

Afschrijvingen op
duurzame activa

1975

2.911.339

1975

Gebouwen, installaties en overige voorzieningen onderzoekcen-
trum Petten
Instrumenten en overige inventaris
Woningen en kantoorpanden
Boekwinsten en -verliezen op afgestoten activa etc., per saldo

f

2.481.032
4.749.064

17.637
/ 72.429

7.175.304

1976

Exploitatiekosten kantoorpanden Den Haag
Bureaukosten
Kosten van technische en wetenschappelijke informatie ên van
voorlichting
Reis- en verblijfkosten
Octrooikosten
Diversen

f
132.919
872.196'

356.344
893.047
144.134
512.699

f
124.995
886.115

530.637
1.077.751

240.329
476.763

3.336.590

197fi

f

2.327.628
4.741.935

16.529
750.955

7.837.047

De wijze waarop deze afschrijvingen zijn bepaald, is in de toelichting op de desbetreffende
balansposten vermeld. i

Exploitatiebijdragen Als voorschot op de voor 1976 berekende bijdrage ad f 44.034.839 is f 46.750.000 ontvangen;
het verschil ad f 2.715.161 is in de balans per ultimo 1976 onder de post Schulden en
overlopende posten opgenomen.
De bijdragen van de Staat der Nederlanden over 1975 zijn inmiddels vastgesteld op
f41.300.051.

Vergoedingen van
Euratom, Petten
in verband met:

- de bedrijfsvoering
van de HFR

Ingevolge de met Euratom gesloten overeenkomst komen de kosten van de aan ECN
opgedragen bedrijfsvoering van de HFR voor rekening van Euratom. Voor de berekening van
deze kosten worden jaarlijks tarieven overeengekomen. De vergoeding van Euratom is als volgt
samengesteld:

1975

Personeelskosten van de Reactorafdeling met inbegrip van een
opslag voor algemene kosten
Materialen, onderhoud en wijzigingen HFR
Bijdrage in de kosten van de hulpafdelingen en algemene
voorzieningen
Overige verleende diensten

1976

f

4.0/4.224
1.108.324

3.770.044
827.408

9.750.000

f

4.965.420
1.483.050

4.141.000
1.060.530

11.650.000
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diensten verleend aan het Ingevolge de met Euratom gesloten overeenkomst verleent ECN aan Euratom, op basis van
Euratom-centrum jaarlijks overeen te komen tarieven, diensten ten behoeve van het aan het eigen onderzoekcen-

trum te Petten grenzende Euratom-centrum. Ter zake werden de volgende vergoedingen
berekend.

1975

Materialen, instrumenten, diensten van werkplaatsen e.d.
Bijdrage in de kosten van de hulpafdelingen en algemene
voorzieningen
Overige verleende diensten

127.018

1.136.000
507.522

1.770.540

1976

f
161.090

1.351.000
412.176

1.924.266

Vergoedingen van Centec
GmbH en Urenco Ltd. voor

onderzoek- en ontwikke-
lingswerkzaamheden op
het gebied van uranium-

verrijking door middel van
de ultracentrifugemethode

Ingevolge een tussen het Verenigd Koninkrijk, de Bondsrepubliek Duitsland en Nederland
gesloten tripartite overeenkomst vindt het daarin genoemde onderzoek- en ontwikkelingswerk
met ingang van het jaar 1973 voor gemeenschappelijke rekening der drie landen plaats; Centec
GmbH en Urenco Ltd. zijn in verband daarmede belast met het op contractbasis verstrekken van
onderzoek- en ontwikkelingsopdrachten. De coördinatie van deze activiteiten in Nederland
geschiedt door Ultra-Centrifuge Nederland NV.

Voor de berekening van de kosten, verbonden aan de uitvoering van de contracten, zijn tarieven
en andere verrekeningsgrondslagen met Centec en Urenco overeengekomen.

Op grond daarvan zijn de volgende vergoedingen opgenomen:

1975 1976

Personeelskosten afdeling Ultracentrifugeontwikkeling, volgens
tarieven met inbegrip van opslagen voor laboratorium-,
huisvestings- en algemene kosten
Materialen, hulpstoffen en diensten van derden
Overige kosten, waaronder de kosten van ECN-diensten te
Petten

Af: Aangewend voor de aanschaffing van algemeae uitrusting
ten behoeve van het laboratorium te Amsterdam

7.592.221
7.976.963

959.483

16.528.667

741.011

15.787.656

9.006.810
7.568.352

1.009.141

17.584.303

284.564

17.299.739

Overige opbrengsten Deze opbrengsten hebben betrekking op werkzaamheden voor derden, onder andere op het
adviezen en werkzaam- gebied van bestralingen en van het beoordelen en ontwerpen van reactoren en reactor-

heden voor derden onderdelen, alsmede op beschikbaarstelling van faciliteiten. De baten uit dezen hoofde vloeiden
voort uit opdrachten van:
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1975 1976

BV Philips-Duphar, Amsterdam
BV Neratoom, Den Haag
Ultra-Centrifuge Nederland NV, Den Haag
NV tot Keuring van Elektrotechnische Materialen, Arnhem
NV Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland,
Arnhem
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, inzake
milieuhygiënisch aërosolonderzoek
Overige opdrachtgevers

De post overige opdrachtgevers heeft betrekking op opbrengsten ter zake van:

f
914.458
798.975
664.882
374.265

205.628

240.472
3.670.513

6.869.193

1
914.487
395.383
445.288
125.307

487.908

275.529
5.100.736

7.744.638

1975 1976

bestralingsopdrachten
verwerking radioactief afval
activerings-, chemische en radiochemische analyses
computerberekeningen
dienstverlening aan ECN-NSP-Rekencentrum v.o.f.
diensten afdeling Gezondheidsbescherming
vervaardiging van apparatuur
ontwerpwerkzaamheden afdeling Reactorstudie en Ontwerp
cursussen, publikaties, documentatiewerkzaamheden
diversen

f

314.287
1.072.605

234.881
1.570.792

—
127.916
125.097
53.432
33.791

137.712

3.670.513

f

242.071
1.444.152

255.762
—

2.574.240
141.705
154.725
122.818
45.591

119.672

5.100.736

Ter toelichting op de baten uit hoofde van de dienstverlening aan ECN-NSP-Rekencentrum v.o.f.
wordt het volgende opgemerkt.

Met het Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation (NSP) is een overeenkomst gesloten
betreffende de samenvoeging van computerfaciliteiten waartoe is opgericht de ECN-NSP-Re-
kencentrum v.o.f. De personeelskosten, materiële kosten en kosten van door derden verleende
diensten alsmede algemene kosten, kosten infrastructuur, afschrijvingen etc. verband
houdende met het rekencentrum worden door de beide vennoten aan de v.o.f. in rekening
gebracht. De totale kosten, onder aftrek van de opbrengsten van derden, worden door de v.o.f.
in een tussen de vennoten onderling overeengekomen verhouding doorbelast aan de vennoten.
De aan de v.o.f. doorbelaste personeelskosten, algemene kosten, kosten infrastructuur en
afschrijvingen etc. zijn onder dit hoofd als baten verantwoord.
De materiële kosten en de door derden verleende diensten (waaronder lease-termijnen van de
computerinstallatie) zijn niet onder de post Materiaien, hulpstoffen en diensten van derden
opgenomen, doch rechtstreeks doorberekend aan de v.o.f.
Het door de v.o.f. aan ECN in rekening gebrachte aandeel in de exploitatiekosten is begrepen
onder de post Materialen, hulpstoffen en diensten van derden.

Waarde toegekend aan Deze post bestaat uit de personeelskosten, de kosten van materialen, enz., welke in het
in eigen werkplaatsen verslagjaar besteed zijn aan het vervaardigen van duurzame activa in eigen werkplaatsen.

vervaardigde activa
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Accountantsverklaring

Wij hebben de in dit verslag opgenomen Balans per 31 december 1976 en Staat van baten en
lasten over 1976, alsmede de daarop verstrekte Toelichtingen van de Stichting Energieonder-
zoek Centrum Nederland gecontroleerd.
Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel, dat deze financiele verantwoording een
getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermögen van de stichting op 31
december 1976 en van de baten en lasten over 1976.

Klynveld Kraayenhof & Co.
's-Gravenhage, 20 mei 1977.
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Contribuerende onderne-
mingen van ECN per 31

december1976

Contribuerende ondernemingen

Baird-Atomic Europe NV
Bredero's Bouwbedrijf Nederland NV
NV Fijnwerk
NV Germefa-Stanstechniek
NV Hollandse Signaalapparaten
Houseman & Hegro BV
Machinefabriek Mokveld NV
NV Nederlandsche Electrolasch Mij.
Nederlandse Machinefabriek 'Alkmaar' NV
NV Overtoom
Röntgen Technische Dienst NV
Shell Internationale Petroleum Mij. NV
Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie
Tebodin Advies- en Constructiebureau NV
Uzimet NV

Bijlage A
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