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Bezoekers aan het ECN-terrem
s/orden wegwiis gemaakt met
OehulD van een folder mei

I oialtegtord

Sedert hel verstrijken van het jaar waarover dit verslag handelt is de kwetsbaarheid van de
energiesituatie in de geïndustrialiseerde wereld duidelijker zichtbaar geworden en is het
besef groeiende dat een krachtig nationaal energiebeleid en een daaraan gekoppeld
onderzoekbeleid voorwaarde zijn voor een redelijk bestaansniveau in de komende jaren
Van de nationale energieonderzoekprogramma's die door onze organisatie worden gecoör-
dineerd zijn thans de eerste programma's voor windenergie, zonne-energie en energie-
opslag met behulp van vliegwielen vastgesteld en in uitvoering genomen Het nationaal
onderzoekprogramma op het gebied van steenkoolverbranding is nog niet geformuleerd
Hiervoor zijn door ECN en TNO belangrijke voorstellen ingebracht die, hangende een
uitspraak van de overheid over de financiering, nog niet ter hand konden worden genomen.
Een spoedig begin van de werkzaamheden in dit onderzoek wordt door ons zeer wenselijk
geacht, in aanmerking genomen de belangrijke plaafs die nieuwe technieken van
steenkoolverbranding in onze toekomstige energievoorziening zullen moeten innemen
Veel tijd mag daarbij niet verloren gaan. Ook wanneer men optimistische verwachtingen heeft
zal men zich niet kunnen onttrekken aan de constatering dat de verdere ontwikkeling van
zulke technieken en hun uitvoering in de commerciële praktijk een tijdrovende zaak is, terwijl
reeds nu de wereldenergievoorziening labiele trekken vertoont.

In de publieke discussie wordt veel de naar onze mening niet ongevaarlijke suggestie gewekt
dat beperking van de economische groei en besparing van energie het energieprobleem op
korte termijn zouden kunnen oplossen. Naar onze mening kan men van energiebesparing
- hoe noodzakelijk ook - slechts gedeeltelijk soulaas verwachten, zelfs indien men van een
beperkte groei van de energiebehoefte uitgaat. Alle energiebronnen, met inbegrip van
kernenergie zullen op hun merites moeten worden bezien, waarbij met name de risico's op
evenwichtige wijze in de beoordeling zullen moeten worden betrokken.
In dit verslag v/orden enkele nieuwe onderzoekgebieden genoemd, die in het
werkprogramma van ECN zijn opgenomen. Hieruit mag men concluderen, dat de
herprogrammering van de ECN-werkzaamheden gestaag voortgang vindt. Op grond hiervan
is de verwachting gerechtvaardigd, da! ir, 1983 omstreeks 50% van ECN's werk op het gebied
van energiesystemen aan niet-nucleair onderzoek en ontwikkeling zal zijn gewijd. Een groot
deel van dit werk zal bestaan uit onderzoek naar nieuwe technieken tot verbranding van
steenkolen, in het bijzonder de wervellaagverbranding, maar zeker ook moeten worden
vermeld de werkzaamheden op de gebieden van stromingsenergie, milieubescherming en
systeemanalyse. Bij dit alles wordt de noodzaak om nucleaire kennis en competentie in stand
te houden niet uit het oog verloren. In dit verband dient mede te worden herinnerd aan de
inbreng van ons instituut in de 'International Fuel Cycle Evaluation' alsook aan de bijdragen
die aan studies van het International Atomic Energy Agency worden geleverd.
Namens het bestuur zij op deze plaats dank gebracht aan allen die in het afgelopen jaar hun
toewijding voor onze organisatie hebben ingezet, met name de directs en de medewerkers,
de leden van de Wetenschappelijke Advies-Raad en de (eden van de programmacommissie
voor het Energie Studie Centrum.

Op 18 januari 1979 overleed prof. dr. A. H. W. Aten jr. die sedert de oprichting van onze
organisatie in 1955 lid van de Wetenschappelijke Advies-Raad is geweest, waarvan een groot
aantal jaren als voorzitter en vice-voorzitter. Prof. Aten heeft grote invloed gehad op de
werkwijze van de WAR en de kwaliteit van het werk van deze Raad. Wij gedenken met
dankbaarheid het vele dat hij voor onze organisatie heeft gedaan. Aan het einde van het
verslagjaar is als lid van de WAR afgetreden prof. dr. R. van Lieshout, lid sedert 1967. Als
bestuurslid traden af de heer ir. M. C. van Veen, lid vanaf 1973 en mr. H. K. Mani, M vanaf
1965. Wij zijn de afgetredenen erkentelijk voor de vele diensten die zij onze organisatie
hebben bewezen.

Dr. ir. H. Hoog
Voorzitter van het Bestuur



interieur van tiet kantoorgebnim.



Wat bondiger dan in voorafgaande jaren en met een indeling die is aangepast aan de
voortgaande evolutie van het takenpakket, proberen de opstellers van dit verslag een indruk
te geven van de werkzaamheden van ECN in 1978. Begonnen wordt met de algemene
analyses van de Nederlandse energiehuishouding, die worden uitgevoerd door het Energie
Studie Centrum, Het onderzoek aan energiesystemen beslaat de daarop volgende drie
hooldstukken, namelijk de kernsplijting en de kernfusie, de systemen die berusten op
verbranding, inclusiel de bijbehorende milieuproblemen, en len slotte de overige
energiesystemen. Het verslag behandelt dan het werk dat niet te maken heeft mei de
energievoorziening, doch dat berust op het gebruik van de in hel ondarzoekcentrum in Petten
aanwezige kernreactoren. De bedrijfsvoering van deze reactoren is de eerste van een aantal
diensten waarover vervolgens wordt gerapporteerd. He) verslag wordt afgesloten met het
financieel gedeelte.

Wie dit jaarverslag leesi, of zelfs maar doorbladert, zal zich misschien de vraag stellen wat
eigenlijk de aard en de omvang bepaalt van het onderzoek dat ECN aan deze zeer
uiteenlopende onderwerpen doet. Dat is de vraag die ook directie en bestuur bezighoudt bij
het opstellen van de werkplannen voor het komende jaar. Betrekkelijk eenvoudig ligt dit bij het
niet-energe'isch onderzoek, waarvoor de vraagstellingen vooral van buiten komen, veelal
gebundeld door Nederlandse organisaties die op het betreffende gebied deskundig zijn. Bij
het energieonderzoek is de programmering moeilijker, zeker sinds enkele jaren geleden door
een statutenwijziging het werkterrein van de stichting, sedert de oprichting in 1955 beperkt tot
de kernenergie, werd uitgebreid tot energievoorziening als geheel, waarbij tegelijkertijd kwam
vast te staan dat de personeelsomvang nauwelijks zou kunnen toenemen en de
geldmiddelen in omvang eerder zouden dalen dan stijgen.
Deze situatie noodzaakt tot het maken van keuzen, waarbij niet uit het oog moet worden
verloren dat er in Nederland ook andere instellingen zijn die onderzoek en ontwikkeling op
energiegebied doen of kunnen doen. De vraag wordt dan welke keuzecrileria ECN moet
gebruiken bij het opstellen van zijn werkprogramma. In de loop van het verslagjaar heeft zich
binnen de bestuursorganen van ECN hierover een zekere consensus ontwikkeld voor wat het
energieonderzoek betreft. Uitgangspunt daarbij is, behalve het belang van het betreffende
onderzoek, dat de werkzaamheden zoveel mogelijk samenhang vertonen en dat de reeds
beschikbare duurzame hulpmiddelen en de bij het personeel aanwezige deskundigheid van
zoveel mogelijk nut zijn. Van belang daarbij is dat deze infrastructuur deels wordt bepaald
door factoren die los staan van het energieonderzoek, zoals de aanwezigheid in Petsen van
een instelling var het Europese Gemeenschappelijk Centrum van Onderzoek, met de Hoge
Flux Reactor, die enerzijds door ECN wordt bedreven, anderzijds intensief wordt gebruikt
voor niel-energetisch onderzoek, en van het Cyclotron en Isotopen Laboratorium (dat bij de
jaarwisseling overging van Philips Duphar naar Byk-Mallinckrodt BV).
Op grond van deze uitganqspunten wordt als een der keuzecriteria gehanteerd dat voor
zover er in Nederland, eventueel in internationaal verband, nuttige taken zijn te vervullen op
nucleair gebied, ECN er naar moet streven de uitvoering daarvan in zijn programma op te
nemen. Wat de niet-nucleaire energiesystemen betreft tracht ECN bij het aannemen van
beheerslaken voor door de regering geïnitieerde nationale energieonderzoekprogramma's
enerzijds aan de wensen van de overheid tegemoei ie komen, anderzijds door taakverdeling
met andere Nederlandse instellingen een te grote versnippering van aandacht te vermijden.
Bij het aantrekken van experimenteel werk uit zulke nationale energieonderzoekprogramma's
wordt er naar gestreefd de bij ECN aanwezige competentie en infrastructuur zoveel mogelijk
te benutten, rekening houdende met de eventuele beheerstaken die ECN op zich neemt.
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Energiemodel studies

In 1978 had het studiecentrum een aantal studieprojecten in uitvoering op het gebied van drie
van de viGr tot zijn werkterrein behorende hoofdonderwerpen, nl energie en economie,
energie en technologie, en energie en milieu. Met het vierde onderwerp, energie en
maatschappij kon aan het einde van het jaar een bescheiden begin gemaakt woraen BIJ het
tot stand komer. var: het programma en bij de uitwerking daarvan heeft ook in 1978 de voor
het ESC ingestelde Programma Commissie een actieve rol gespeeld.
Over de inhoud van het programma vond voortdurend overleg plaats met
vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken Ook wordt met een aantal
organisaties samengewerkt waarbij in het bijzonder de samenwerking met het Centrum voor
Energievraagstukken van de Nijverheidsorganisatie TNO vermelding verdient.
De omvang van het Energie Studie Centrum nam in 1978 belangrijk toe. In de beginperiode
beschikte het studiecentrum over een betrekkelijk kleine vaste staf. Deze stal is aanzienlijk
uitgebreid zodat ultimo 1978 twaa'f medewerkers aan ESC verbonden waren. Een belangrijke
steun daarbij was de door het ministerie van Economische Zaken geboden mogelijkheid een
tweetal econometristen op tijdelijke basis aan te trekken.

In het verslagjaar is een aanvang gemaaki met de bouw van een energiemodel. In overleg
met het Centraal Planbureau en het ministerie van Economische Zaken heef! het ESC zich
daarbij toegelegd op de bouw van een lange termijn energieseciorrnodel waarin vooral de
technologische ontwikkelingen kunnen worden beschreven en geëvalueerd. Hiervoor is
gebruik gempakt van de eenvoudige modeltechniek van de lineaire programmering. Wel is
getracht zoveel mogelijk de nadelen hiervan, bij voorbeeld de geringe voorspelkracht, te
beperken. Hiertoe is veel onderzoek verricht aan verantwoorde schattingen van de
modelcoëfficiënten. Bovendien wordt veel aandacht geschonken aan de modelvafidatie, de
controle op het functioneren, in nauwe samenwerking met het ministerie van Economische
Zaken en riet Centraal Planbureau.
Sinds 1975 wordt door de EEG gewerkt aan modellen ten behoeve van het EG-energiebeleid.
Ten behoeve hiervan is in 1978 meegewerkt aan de gegevensverzameling van de
Nederlandse regio. De gegevensverzameling bevond zich aan het eind van het verslagjaar in
een afrondingsfase. Deze gegevens zullen ook voor andere ESC-studies bruikbaar zijn.



Energiebesparing woningen
en gebouwen

Binnen het onderwerp energie en technologie is in het verslagjaar begonnen met de studie
'Energiebesparingen in de Gebouwde Omgeving'. Het ministerie van Economische Zaken gaf
opdracht tot een voorstudie, waarbij voor acht technologieën een rangschikking werd
aangebracht volgens verschillende beleidsvarianten. Deze acht technologieën zi|n isolatie,
energiebewust bouwen en ontwerpen, verlichting en zuiniger huishoudelijke apparatuur,
verbetering van verwarmingsketels, klimaatregelingssystemen, gecombineerde opwekking
van warmte en kracht, warmtepompen en zonne-energlo, De beleidsvarianten zijn: een
minimale kostenstrategie, een maximale besparingsstrategie en een scanario voor de meest
waarschijnlijk geachte ontwikkeling. Het marktaandeel van de technologieën verschilt bij elk
van deze drio strategieën. Drie onderzoekinstituten, Bouwcentrum, TNO en ECN. werken in
deze studio samen. Bouwcentrum heeft als taak de gebouwde omgeving in te delen in
categorieën die uit oogpunt var» energiebesparing Interessant zijn. Schattingen van de
omvang werden gemaakt voor het basisjaar 1975 en voor de relerentiejaren 1980,1985 en
1990. Het Centrum voor Energievraagstukken van de Nijverheidsorganisatie TNO en enkele
externe adviseurs bepaalden welke technieken, al dan niet in combinatie met elkaar, op welke
categorieën van de gebouwde omgeving toegepast kunnen worden. Economische en
technische gegevens van de systemen en schattingen van hun marktaandelen werden
verzameld. Op basis hiervan werden met behulp van een door ESC gebouwd simulatiemodel
diverse besparingsvarianten berekend, waarmee een besparingsbeleid zou kunnen worden
ontwikkeld.

Studie Gas en Elektriciteit
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Onder de coördinatie v in ESC en TNO verlenen een tiental instellingen en bedrijven
medewerking aan de studie Gas en Elektriciteit. Oeze studie betreft de evaluatie van de rol
van deze energiedragers in de nationale energievoorziening toi in het begin van de volgende
eeuw. In de zomer van 1978 is een interimrapport gepubliceerd: 'Hoofdlijnen, conclusies en
aanbevelingen in voorlopige versie'.



Studie energie-eiland

International» samenwerking

Wereld Kolen Stud)«

Op verzoek van de Stuurgroep Nederlandse Eilanden Terminal (STUNET) hebben het
Centrum voor Energievraagstukken TNC en het ESC gezamenlijk een oriënterende studie
uitgevoerd over de mogelijkheden van VPitiging op een kunstmatig eiland van installaties
voor energielevering naar de vaste wal Op basis van een schatting van het energieverbruik in
de toekomst en van de rol die kolanvergassing en elektriciteitsopwekking zullen spelen, is
onderzocht in hoeverre een vestiging op een kunstmatig eiland daaraan een bijdrage kan
leveren. De resultaten van do studie zullen door het STUNET-proiectteam worden ingebracht
in het STUNET-eindrapport

Hot ESC waf in hot verslagjaar belrokken bi| diverse in internationaal verband uitgevoerde
studios.
In !iol kader van de IEA-studln 'Energy RD&D Strategy' werken veertien landen samen aan het
opstellen van een lEA-energleonderzoek- en ontwikkelingsbeleid. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van het semi-dynamisch lineair programmeringsmodel Markal. Dit model bepaalt
op basis van een groot aantal parameters de marktaandelen van alle voor het
energiesysteem belangrijk geachte technologieën voor een üjdsperiode van 45 jaar. Drie
beleidsstrategieën worden geëvalueerd: een minimale kostenstrategie, een
zekerheidsstrategie waarbij olie- en olieproduktenimporten worden geminimaliseerd en een
strategie waarbij het aandeel van de fossiele brandstoffen en kernenergie in het systeem
wordt geminimaliseerd. Een groot aantal technologieën werd economisch en technisch
gekarakteriseerd waarbij de invoergegevens van een bepaald land werden geanalyseerd
door de overige landen. Voor vijf grote energieconsumerende landen zijn de resultaten
gereed. Een medewerker van het ESC is voor deze werkzaamheden gedurende 1976,1977
en de eerste helft van 1978 te Jülich gedetacheerd geweest.
Het ESC heeft de Nederlandse deelneming verzorgd bij de IEA-studie inzake de
mogelijkheden van energiebesparing door getrapt gebruik van energie. Deze studie heeft
marktanalyses opgeleverd voor de toepassing van de zogenaamde Organische Rankine
Cyclus (ORC) voor de gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit en van de
drievoudige Rankine-cyclus voor de opwekking van elektriciteit. In bewerking is nog een
marktanalyse voor toepassinp van brandstofcellen voor cogeneratie van warmte en
elektriciteit. Tevens heeft de studie geresulteerd in een voorstel voor een nadere technische
studie van de drievoudige Rankine-cyclus. In opdracht van ESC heeft Comprimo de
mogelijkheden onderzocht voor toepassing van ORC-bottoming systemen voor het gebruik
van restwarmte in de industrie. Deze studie heeft geleid tot het in detail analyseren van een
tweetal specifieke toepassingen, èèn in een olieraffinaderij en èèn in een steenfabriek. De
mogelijkheid van demonstratie-opstellingen wordt verder uitgewerkt.
Hol studieproject 'Rookgasontzwaveling' van hel NATO Committee on the Challenges of
Modern Society (CCMS) is in 1978 vrijwel afgerond mei de publikatie van een twaalftal
technische rapporten. Binnen het ESC is de publikatie voorbereid van een hanteerbare
compilatie van dit waardevolle materiaal ten behoeve van Nederlandse belanghebbenden.

De integrale studie van technische, economische, planologische en milieu-aspecten van een
sterk toenemend steenkolengebruik in Nederland die in 1979 door ESC wordl aangevangen,
kon worden ingeleid met de deelname aan de World Coal Study (WOCO). Deze studie is op
Amerikaans initiatief opgezel in het verlengde van de Workshop on Alternative Energy
Strategies (WAES) en beoogt op basis van nationale gegevens en verwachtingen een
wereldwijd beeïd te geven van kolenvraagslukken. Het betreit de identiJicering van
internationale knelpunten in het toekomstige patroon van vraag en aanbod. Behalve
knelpunten op het gebied van verkrijgbaarheid, winning en Iransport worden - in mindere
mate - milieuproblemen als beperkende factoren bestudeerd. Resuüaten van eerdere studies
van IEA, VN en de World Energy Conference worden als uitgangspunten gehanteerd.



De achtergrond waartegen ECN thans zijn werk op hel gebied van de kernenergie verricht
wordt gevormd door de exploitatie van de twee Nederlandse kerncentrales (waarvan die «n
Dodewaarcl zijn tiende verjaardag beleefde), de verdere uitbouw van de
uraniumverrijkingscapaciieit in Almelo en de deelname van Nederlandse ondernemingen aan
nucleaire projecten in het buitenland. Voorts werd ook een aantal activiteiten op
kernenergiegebied verricht in wetenschappelijk internationaal verband Een andere
belangrijke factor is uiteraard de mogelijke bouw van nog enkele kerncentrales. Zoals in de
jongste troonrede is aangekondigd zal een beslissing daarover pas worden genomen na
voltooiing van een 'maatschappelijke discussie over (kern)enorgie',
Belangrijke punten bij die discussie zullen zijn de problematiek rond het afval bij gebruik van
kerncentrales voor elektriciteitsopwekking en het vorband met het mogelijk gewelddadig
gebruik van nucleaire materialen. Do verdere godachtenvormmg daarover zal mede worden
beïnvloed door de Internationale ontwikkelingen. De Amerikaanse regering, die een half jaar
geleden nog wenste de kernsplijtingstechniek om te buigen naar systemen met splijtstofcycli
die 'proliferatie resistent' zouden zijn, lijkt inmiddels tot een andere benadering te komen,
waarbij wordt aanvaard dat de invoering van deze systemen, nog afgezien van de vraag of zij
werkelijk zo verkieslijk zijn, tientallen jaren zou vergen, en voorts dat men zich in landen als
Frankrijk, Grool-Brillannië en Japan reeds vast heeft gelegd op de opwerking van splijtstof uit
de huidige kerncentrales en gebruik van het daarbij gewonnen plutonium in snelle
kweekreactoren. Het Amerikaanse streven is er thans meer op gericht door internationaal
overleg het risico dat deze reactorsystemen aanleiding zouden geven tot de verdere
verspreiding van kernwapens te beperken. Dit overleg vindt plaats tegen de achtergrond van
de International Nuclear Fuel Cycle Evaluation (INFCE), waarbij een nroot aantal landen,
waaronder Nederland, zijn betrokken.

Aansluitend aan deze inleiding wordt het werk besproken dat ECN doet in verband met het
bedrijf en de mogelijke toekomstige bouw van kerncentrales in Nederland. Daarop volgt het
onderzoek gericht op de snelle kweekreactor. Het werk van INFCE en de bijdrage van ECN
daarbij komen (er sprake .n het derde deel, dat betrekking heeft op de splijtstofcyclus,
inclusief de opberging van kernsplijtingsafval. Ter afsluiting wordt het werk van ECN op het
gebied van de kernfusie besproken, inclusief dat aan supergeleiding.



Watergekoelde reactoren

Bedrijf karncentrales

Veiligheidsanalyses

De dagelijkse realiteit van twee eleklriciteitproducerende kerncentrales in ons land vormt een
van de pijlers waarop de ECN-onde^zoe^ - en dienstverleningsactiviteiten op het gebied van
de technologie van watergr-'.oelde reactoren zijn gebaseerd.
Zowel aan de kerncentrale Dodewaard als aan die in Borssele werd assistentie verleend.
Daartoe behoren de mechanische beproeving van in deze reactoren meobestraalde staatjes
drukvatstaal en het onderzoek van afgewerkte splijts'ofstaven, waarvan er in de zomer 45 in
Petten arriveerden, alsmede experimenteel onderzoek naar de mogelijkheid kernbewegingen
te detecteren mei behulp van analyse van neutronenruls. Dit laatste heoit mede aan de hand
van de bij de kerncentrale Bnrsselo opgedane ervaringen, geleid tot een zodanige
verbetering van detectie- en analysetechnieken, dat een goed onderscheid kan worden
gemaakt tussen rechtstreeks door kernbewegingen veroorzaakte en, indirect, door
reactivlteilsvariaties veroorzaakt© neutronenllux fluctuaties. Dit onderscheid is van belang om
de oorzaken van abnormale fluctuaties snei te onderkennen,
Dank zij de met ingang van 1979 hernieuwde deelname van ECN aan het OESO
Halden-project, bteef de toegang tot een belangrijk potentieel aan kennis en ervaring met
betrekking tot het gedrag van splijtstofelementen gewaarborgd. Rechtstreeks« contacten
tussen Halden en de GKN leidden tot leveringen van instrumentatie en het verstrekken van
adviezen ten behoeve van splijtstofbeproevinge^ m rin ^ m r f ntralp DnnVnvaard

Andere activiteiten zijn gericht op het bijhouden en verder ontwikkelen van de
vakbekwaamheid die nodig is om leveranciers, gebruikers en vergunningsgevers van
kerncentrales te ondersteunen en te adviseren. Ter aanvulling op wat in het
onderzoekcentrum zelf kon worden gedaan werden ook de mogelijkheden om door
financiële of personele deelname aan internationale projecten toegang ie krijgen tot verdere
nucleaire kennis zo goed mogelijk benut.
Een belangrijke doelstelling betrof daarbij ook dit jaar de verdere opbouw van de benodigde
kennis en methoden om het gedrag van kerncentrales bij ernstige storingssituaties ie kunnen
voorspellen en beoordelen. In dit verband kan de deelname worden genoemd van enkele
ECN-medewerkers aan de commissie van de Gezondheidsraad die het "Aanvullend ativies
inzake kerncentrales en volksgezondheid' heeft uitgebracht aan de Minister van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne. De ECN-bijdrage aan dit advies omvatte o.m. de
berekening van de radioactieve inhoud van een 1000 MW kerncentrale, alsmede een para-
meterstudie van de dosisconsequenties van een verondersteld ongeval met deze centrale.
Voorts werd verder 'geoefend' met de gecompliceerd1? rekencodes, die het zogenaamde
koelmiddelverliesongeluk (LOCA) beschrijven. Bij dit ongeluk wordt een totale breuk van een
van de hoofdkoelleidingen met daaropvolgend verlies van de totale koelmiddelinhoud van
het reactorvat gepostuleerd. 8ekeno!-?<<i <:;: handvaardigheid met deze rekencodes is vereist
om voor bestaande of Ie bouwen kerncentrales de vraag te beantwoorden of de toegepaste
c '1- voorgestelde noodkoelingsvoorzieningen adequaa! zijn om oververhitting van de
splijtstoflading van de reactor tijdens een koelmiddelverliesongeluk te voorkomen. Bij de
LOCA-analyses werd gebruik gemaakt van de uit de VS afkomstige therrrohydraulische
rekencode RELAP, welke dit jaar bij he! ENR werd geïnstalleerd. Het verkrijgen van de
benodigde vaardigheid en vertrouwen in de toepassing van RELAP en van enkele
aanvullende codes vond plaats door deelname aan een zg 'benchmark'-analyse aan een
standaardgeval. Hierbij wordt een door internationale deskundigen gespecificeerd
hypothetisch koelmiddelverliesongeval door verschillende rekengroepen, vaak met
verschillende codes, doorgerekend. Door onderlinge vergelijking van het berekende gedrag
van voor het verloop van het ongeval karakteristieke grootheden, zoals uiistroomverloop,
herbevochtiging, drukverloop pn tweefasen massastroomverdeling in de kern wordt ervaring
gekregen bij de behandeling van deze codes. Tevens wordt hiermee een inzicht verschaft in
de vraag, welke gedragsaspecten nog nadere experimentele verificatie behoeven.



Experimenteel onc'erzoek
van koelmiddelstoringen

Aan verificaties als hiervóór genoemd nam ECN op drie fronten deel. In eigen
proefopstellingen werd verder onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop het
noodkoelwater tijdens de zg. 'reflood'-fase de door het tijdelijk wegvallen van de koeling sterk
verhitte splijtstofelementen binnendringt, bevochtigt en koelt.
De doelmatigheid waarmee dit gebeurt is van wezenlijk belang voor het moment en de
snelheid waarmee de temperatuurstijging van de splijtstofelementen kan worden afgeremd
en daardoor mede bepalend voor de waarschijnlijkheid van door eventuele oververhitting
veroorzaakte splijtstofdefecten.
Experimentele verificatie van LOCA-ongevallen werd ook ondersteund via het Halden-project
(Noorwegen) waar een LOCA-experiment aan een in de Halden-reactor bestraald
splijtstofelement In voorbereiding is, en via het LOFT-projecl (VS), waar een
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bevSoeimg door van de onderzijde
tcesiromend noodkoelwater.

ECN-medewerker is opgenomen in de begeleidingsgroep van de grootschalige
ongeluksstudies die worden uitgevoerd aan een complete reactorkern. Dit LOFT-programma
bereikte eind 1978 een mijlpaal door de succesvolle uitvoering van de eerste nucleaire
LOCA-test. De resultaten van deze proef, leidden tot de voorlopige conclusie dat het (ook
door het ECN gebruikte) RELAP-codepakket een te somber beeld van het storingsverloop
lijkt te geven.

Betrouwbaarheidsanalyse In het kader van de bestudering van het taalgedrag van kernreactoren werden dit jaar ook
gcede vorderingen gemaakt met de in opdracht van de KFD uitgevoerde studie van
gegevens en methodieken voor de betrouwbaarheidsanalyse. Van het in dit verband
verworven rekenprogramma-pakket RECAL werd ook door andere Nederlandse instellingen
(Neratoom/TNO) gebruik gemaakt.



Splijtstofonderzoek Ter afsluiting van vroeger op industriële ontwikkeling gericht onderzoek wordt
nabestralingsonderzoek gedaan aan splijtstofstaven, bestaande uit zircaloy buizen gevuld
met aangetrilde bolvormige splijtstofdeeltjes.
Het onderzoek aan circa 20 van deze 'vipac' staven, die in de periode 1970-1976 in de HFR
werden bestraald, is grotendeels voltooid en gerapporteerd. Zowel voo
structuurveranderingen in de "plirtstof als voor bepaalde gedragsaspecten van de bekleding
werd een goede overeenstemming gevonden tussen experimentele en
berekeningsresultaten. De in dit verband noodzakelijke analyse« leidden tol een goede
aanpassing van de oorspronkelijke Amerikaanse tabletsplijtstoirekencode Gapcon-Thermal
2 aan het gedrag van bolletjes spliitstol.
In de Halden-roactoi werd de bestraling van een tweetal door ECN vervaardigde zevenstaafs
splijtstofbundels voortgezet. Beide bundels bevatten in hoofdzaak trilverdichte bolvormige
splijtstof. De bestraling van deze bundels wordt voortgezet tot een versplijtingsgraad van 5%
is bereikt. Van de indertijd door het ECN voor beproeving in de Otto Hahn-scheepsreactor
geleverde splijtstofelementen zijn dit jaar weer een aantal splijtstofstaven voor
nabestralingsonderzoek uit de kern ontladen. Deze elementen hadden inmiddels ongeveer
1150 dagen aan de voortstuwing van de 'Otto Hahn' bijgedragen. Het
nabestralingsonderzoek in Petten zal ter hand worden genomen nadat het lopende
onderzoek aan eerder ontladen staven welke gedurende 600 dagen werden beproefd is
afgerond. Met dit onderzoek werd in 1978 goede voortgang geboekt.
De toegang tot Amerikaanse nucleaire kennis werd gecontinueerd dank zij de desbetreffende
overeenkomst met de US-NRC. Een experimenteel onderdeel van deze uitwisseling wordt
gevormd door het in de HFR voor de US-NRC urtgevoerde onderzoek aan het kruip-knik
gedrag van zircaloy splijtstofbekleding. In het verslagjaar werden drie van deze experimenten
met bevredigende resultaten voltooid.
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Natriumgekoelde reactoren

In het afgelopen jaar is geen verandering gekomen in het Nederlandse beleid inzake
deelname aan de internationale ontwikkeling van snelle natriumgekoelde reactoren. Nog
onlangs heeft de Minister van Economische Zaken dit in een gesprek met de Vaste
Kamercommissie voor Kernenergie bevestigd. Een voortzetting van de internationale
samenwerking werd van groot belang geacht voor de Nederlandse industrie,
vertegenwoordigd door Neratoom en gesteund door TNO, en wat Nederland betreft zullen de
opties met betrekking tot de snelle kweekreactor worden opengehouden in afwachting van de
uitkomsten van de INFCE begin 1980. In het licht hiervan is een beslissing over de bouw van
een tweede Kafoar-centrale nog niet aan de orde, deze zal pas worden genomen na 1983, het
jaar waarin naar verwachting de prototype snelle kweekreactor SNR-300 te Kalkar in bedrijf
zal komen.

De grote vertraging ten opzichte van het oorspronkelijke lijdschema is toe te schrijven aan de
uiterst minutieuze vergunningsprocedure en aan juridische en politieke moeilijkheden, de
laatste tussen bonds- en landsregering. Kort voor het einde van het jaar kwam aan deze
moeilijkheden een einde, waardoor de weg vrij kwam voor de verlening van de volgende
deelvergunning.
De werkzaamheden van ECN beogen, in nauwe samenwerking met de zusterorganisaties te
Karlsruhe en Mol en sinds vorig jaar ook met de researchcentra in Frankrijk, bijdragen te
leveren met name op het gebied van de reactorveiligheid. Zoals uit de aansluitende
paragrafen zal blijken zijn er op dit gebied belangrijke vorderingen geboekt.
Behalve dat voor het onderwerp reactorveiligheid in Nederland een levendige belangstelling
bestaat, levert de uitvoering van dit werk ook inzicht in het reactorsysteem als geheel. Dit
inzicht is van belang voor Neratoom, dat zich heeft gespecialiseerd in de levering van grote
componenten van hel systeem: pompen, warmtewisselaars en stoomgeneratoren. Daarnaast
wordt waar mogelijk direct bijgedragen aan hel werk van Neratoom. Zo werd in
samenwerking met Neratoom een speciaal rekenmachineprogramma ontwikkeld voor het
beoordelen van eiasto-plastische spanningsberekeningen aan componenten in het
temperatuurgebied waar kruip kan optreden. Verder werden in opdracht van Neratoom
slromingsberekeningen uitgevoerd met hel door ECN ontwikkelde thermohydraulisch
rekenprogramma VITESSE aan de tussenwarmtewisselaars van de SNR-300. Tevens is in
samenwerking mei Neratoom een nieuw thermohydraulisch rekenprogramma in ontwikkeling
voor berekeningen aan stoomgeneratoren. Ook werden voor Neraloom natriumsnelheden
gemeten door middel van temperatuur-ruismetingen aan de secundaire zijde van de
tussenwarmtewisselaar welke beproefd werd in het natrium-beproevingscircuit van CTI-TNO
te Hengelo. Uit de metingen is nagegaan hoe het stromingspatroon in de bundel afwijkt van
een gelijkmatige aanstroming; gelijktijdig werden de gebruikte elektromagnetische
stromingsmeters geijkt. Ten slotte werd, mede ter ondersteuning van de industrie, in
internationaal verband meegewerkt aan de toetsing van rekenprogramma's voor
pijpsystemen die in verschillende landen gebruikt worden aan enkele standaardproblemen.
ECN en Interatom hebben gezamenlijk één van deze problemen doorgerekend
gebruikmakend van het in Petten beschikbare rekenprogramma MARC. Hiertoe bracht een
medewerker van Interatom enkele weken bij ECN door.
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Overbelasting van

splijtstofpennen

Nagenoeg afgesloten is een bestralingsprogramma in de HFR aan splijtstofpennen in met
natrium gevulde capsules onder condities die een stagnatie in de koeling simuleren. De
resultaten van in totaal 16 experimenten, waarbij de faalcondities en faaltijden werden
gemeten aan verse splijtstofpennen onder inwendige druk bij omhullingstemperaturen van
ca. 1000"C werden gerapporteerd op een internationale conferentie inzake de veiligheid van
reactoren die in oktober te Brussel werd gehouden. Het programma zal worden afgesloten
met drie experimenten aan voorbestraalde pennen waarvan er afgelopen jaar twee zijn
uitgevoerd. De faaltljd bleek bi| voorbestraalde pennen aanzienlijk korter te zijn dan die bij

De bii ECN ontwikkelde asynchrone
lineaire inductiepomp voor het
natrnimcircwt waarin bij de HFR
overvormooensexperimenten
worden uitgevoerd. Bi/ de
beproeving van deze pomp bleek
de opbrengst ruimschoots te
voldoen aan de specificaties.
Bil een natriumtemperatuur van
700 K en een stuwdruk van 0,65 bar
bedroeg het deaet 390 l/uur.



vergelijkbare experimenten met verse splijtstoffen. Een serie experimenten aan pennen
waarvan de warmteafvoer naar de omgeving plotseling sterk wordt verminderd met als
gevolg een snelle temperatuurstijging tot natriumkoken optreedt waarna de pen vrijwel
onmiddellijk kapot gaat, ondervindt grote vertraging,
Inmiddels is begonnen met de voorbereiding van een nieuwe aerie experimenten in de HFR
waarbij splijtstofpennen in stromend natrium plotseling aan een drie tot vijl maal zo hoge
neutronenflux worden onderworpen, waardoor de warmteproduktie in korte tijd met dezelfde
factor toeneemt. Het ontwerp van het benodigde reactorcircuit kwam gnreed. Voor de
beproeving van de diverse hierin te gebruiken componenten is een zogenaamde
componenten- testfacillteit gebouwd en in gebruik genomen die geschikt is voor
bedrijfstemperaturen tot omstreeks 900'C. De vermogenstransiënt zal worden bewerkstelligd
door het leegblazen van een met boortrifluoride-gas gevulde mantel rond de splijtstoipen
Het eerste deel van het transiënt-oververmogen bestralingsprogramma zal 1 ?. experimenten
omvatten. Vermogensstappentot 1800 W/cm in 0,5 sec uitgaande van nominale vermogens
van 250 en 420 W/cm zijn daarin voorzien. De energiedepositie zal daarbij worden
opgevoerd tot 1,5 J/gr UO?. Verder wordt gedacht aan een voorbestraling van de pennen. De
eerste experimenten zullen in 1980 aanvangen.

Warmteoverdracht Voor het ontwerp van splijtstofelementen is het van belang de variatie in de
in natrium warmteoverdrachtscoëfficiënt ten gevolge van de ondersteuningsroosters te kennen. Hiertoe

is door ECN de invloed van twee voor SNR-300 voorgestelde roosterconstructies vergeleken
met behulp van een elektrisch verhitte staaf met in de wand ingesoldeerde thermokoppels.
De gemeten variaties in de warmteoverdrachtscoëfficiënten in de aanwezigheid van roosters
bedraagt maximaal 30%; tussen de twee typen roosters werden aanzienlijke verschillen
geconstateerd.
Een veel omvangrijker project betreft het onderzoek naar de gevolgen van mogelijk lokale
koelstoringen in splijtstofelementen van hel type Mark 1 A, die gebruikt zullen worden in de
eerste kern van de SNR-300. Dit onderzoek wordt verricht aan met elektrisch verhitte staven
gevormde bundels die een 60 sectie van een splijtstofelement vormen, welke plaatselijk
voorzien zijn van een vlakke blokkering. In vervolg op eerdere metingen aan een bundel met
een blokkering welke 68,5% van de doorstroomopening bedekte, werd een tweede bundel
gebruikt met een blokkering van 34,5%. De analyse van de gegevens verkregen uit
éénfase-meiingen in beide bundels heeft inmiddels geresulteerd in een rekencode waarmee
de correlaties voor de wervelstroming achter blokkeringen redelijk verklaard kunnen worden,
terwijl de resultaten bovendien geëxtrapoleerd kunnen worden naar het te verwachten gedrag
in splijtstofelementen. Vervolgens werd een groot aantal tweefase-metingen uitgevoerd. In de
wervelstromen achter beide blokkeringen zijn verschillende vormen van natriumkoken
gesignaleerd, afhankelijk van de natriumstroomsnelheid, de warmteflux en de kookintensiteit.
De analyses worden ondersteund door berekeningen met een in Karlsruhe ontwikkeld model.
Verschillende malen leidde intensief natriumkoken achter de blokkering tot opdrogen van de
penwanden in het verstoorde gebied, waarbij telkens de bundel voor beschadiging werd
behoed door een automatisch werkend afschakelsysteem. Het ziet er naar uit dat uit de
metingen correlaties kunnen worden afgeleid inzake de condities waarbij droogkoken zal
optreden. Hiervoor zijn evenwel nog aanvullende metingen nodig die in 1979 zullen worden
uitgevoerd.

Een belangrijke vraag bij dit alles is in hoeverre lokaal koken beperkt blijft tot het
wervelstroomgebied of en hoe deze zich voortzet in de gehele bundel. De tot nu toe
uitgevoerde en geanalyseerde proeven wijzen in dit opzicht uit dat het totale natriumgedrag
tijdens lokaal koken zeer stabiel is en dat propagatie van het kookproces niet optreedt, zelfs
niet bij de, vergeleken met reactorcondities, zeer ongunstige omstandigheden waarbij deze
proeven werden uitgevoerd.



Stratingcbaschadlging van In het kader van een onderzoekprogramma, waarbij in Nederland zowel TNO als ECN zijn
conatructiematarlatai betrokken is in de afgelopen jaren een groot aantal staalmonslers van het materiaal dat

gebruikt is voor het SNR-300-reactorvat bestraald in de HFR onder omstandigheden, zoals
die zullen zijn n. de SNR-300.
Het onderzoek aan de mechanische eigenschappen van deze monste"s. zoals treksterkte.
kruip en vermoeiing en de stralingsinvloed op gecombineerde belastingen, kon worden
afgesloten. Het onderzoek heeft interessante resultaten opgeleverd die van belang zijn in het
overleg met de vergunning-verlenende Instanties in Duitsland. De invloed van
nautronenbostrallng op het materiaal blijkt tamelijk groot te zijn, dit ten gevolge van helium
door absorptie van neutronen In het in het staal aanwezige borlum.
Inmiddels is begonnen met de tweede fase van dit onderzoek, waarbij monsters worden
gebruikt welke zijn vervaardigd uit staal van dezelfde gietb'okken waaruit hel reactorvat en
enkele interne kernonderdelen werden gemaakt. Tevens worden daarbij zowel de
bestralingscondities als de beproevingscondities ten opzichte van de eerste serie
experimenten uitgebreid. Een groot deel van de bestralingen is afgelopen jaar gereed
gekomen. Mede ter ondersteuning van in dit programma vervatte scheurgroei-metingen werd
een begin gemaakt met het uitvoeren, met behulp van het programma MARC, van
spanningsanalyses aan een centraal gescheurde proefstaaf.

Tharmohydraulica

WMkzanw doorancd« van
apMjtingsproduktan

Belangrijke voortgang werd geboekt bij de ontwikkeling van een thermohydraulisch
rekenprogramma gebaseerd op de eindige elementen methode. Het huidige programma
berekent stationaire 2-dimensiorw!e snelheids- en 3-dimensionale temperatuur-verdelingen
in het koelmiddel van een bundel in qeval van volledig ontwikkelde turbulente stroming. Het
hydraulische gedeelte van de rekencode bleek overeenstemming te geven met de resultaten
van bij het KfK uitgevoerde experimenten aan een 19-staafsbundel. In Petten is voor
dergelijke vergelijkingen een meetopstelling opgebouwd waarbij gebruik wordt gemaakt van
de laser-doppler-anemometrie. De LDA-meetapparatuur en het
gegevensverwerkingssysteem werden afgelopen jaar aanzienlijk verbeterd. Een eerste serie
metingen aan een stromend mengsel van tolueen en ether met gelijke brekingsindex als van
het ronde testsectieglas konden met succes worden afgesloten. De eerste transparante
bundel bestaande uit vier gehele staven en zes wandprofielsegmenten in hexagonale
geometrie kwam gereed en kon in het LDA-circuit worden ingebouwd. Aan het eind van het
verslagjaar werd begonnen met de eerste metingen.

Binnen ECN heeft zich een centrum ontwikkeld voor de compilatie en evaluatie van werkzame
doorsneden voor neutronenvangst van splijtingsprodukten. Dit werk vindt internationaal
ruime erkenning, waaraan zeker ook de nauwgezette en uitgebreide publikatie van de
resultaten bijdraagt. In 1978 werden geëvalueerde werkzame doorsneden van een negental
isotopsn toegevoegd aan de RCN-2 bibliotheek van nucleaire gegevens van
splijtingsprodukten. Deze verzameling bevat thans 43 nucliden. De aanpassing van de
vangstdoorsneden aan de resultaten van integrale metingen in de voormalige reactor STEK in
Pette i en de CFRMF (Idaho) heeft geresulteerd in de RCN-2A bibliotheek. De nucliden van
deze verzameling dragen thans reeds 82% bij aan de vangst door splijtingsprodukten in
snelle kweekreactoren. In totaal zijn hiervoor 160 nucliden van belang. Op basis van de
RCN-2A bibliotheek, aangevuld met gegevens uit de Amerikaanse ENDF/B-IV verzameling,
werden werkzame doorsneden voor zogenaamde pseudo-splijtingsprodukten samengesteld
welke voor de kernberekeningen zijn overgedragen aan de partners in Duitsland.
Voorts is op verzoek van onze partners soortgelijk evaluatiewerk begonnen voor een andere
groep nucliden, die voorkomen in het primaire koelcircuit in een vermogensreactor. Het gaat
hierbij om activerings- en transmutatiedoorsneden van drie groepen nucliden, nl. die
gemengd of opgelost voorkomen in natrium, ten tweede om nucliden in het argongas boven



Verbeterde werkzame doorsneden
voor de "3Nd (n.yf'Nd reactie,
verkregen na aanpassing aan
integrale metingen in STEK. Boven
zun de relatieve aanpassingen
aangegeven door middel van
sterredes met toutenbalkies: de
omhullende histogrammen geven
de oorspronkelijke onzekerheden
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recente ditferentiële meet-
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het natrium en ten slotte corrosieprodukten uit staal. Kennis van deze werkzame doorsneden

is nodig om een betere schatting te kunnen maken van de radioactieve verontreinigingen die

in het primaire natriumcircuit kunnen worden opgebouwd.



Gedrag van aerosolen Eén van de vragen welke in het overleg met de vergunning verlenende instanties heeft geleid
tol nieuw onderzoek betreft de gas- en aerosollekkage langs stalen doorvoeringen in de
betonnen reactorveiligheidsomhulling en door scheuren die in het beton zouden kunnen
ontstaan in geval van een ernstig ongeluk met de reactor.
In metingen aan massieve betonproelstukken die gefabriceerd werden volgens specificaties
zoals gebruikt bij de bouw in Kalkar, werden de gasleksnelheden gemeten. Stalen
doorvoeringen door het beton bleken ook bij hoge tenperatuur-gradiënten een
verwaarloosbare bijdrage te leveren aan de gaslek. Hogere gasleksnelheden werden
gevonden in kunstmatig aangebrachte scheuren in eun betonpioetsiuk. De aerosolpenetratie
door dergelijke scheuren blijkt sterk afhankelijk te zijr van do aerosoldeeltjesgrootte. Zo
werden voor bolvormige aerosoldeeltjes van 2 um er 0.5 um diameter penetratiesnelheden
gemeten van respectievelijk 1% en 50%.

Vati -. .el belang bij het lekwegenonderzoek is de aerodynamische karakterisering van de
daarbij Ce gebruiken aerosolen: natrium- en uraniumrook. Een begin kon worden gemaakt
met de experimentele bepaling van de dynamische vormfactor van de rookdeeltjes waarin
het ve'band wordt aangegtven tussen de deeltjesmassa en het aerodynamische gedrag.

Betonprovfsiuk voor onderzoek van
gastekkage en aerosolgedrag in
lekivegen in reactorveiligheids-
omhullingen. De foto toont een na-
bootsing van een scheur in beton,
verkregen door een cilinder over-
langs te splijten, gleuven overlangs
aan te brengen en de zijkanten met
kit af te dichten (scheurbreedte
45 mm. lengte 290 mm).



Splijtstofcyclus

Splijtstofbewaking

ECN-activilgiten in de splijtstofcyclus waren in het afgelopen jaar deelname aan INFCE,
thermochemisch onderzoek van splijtstoffen, werk op het gebied van splijtstofbewaking en
studies over het opbergen van kernsplijtingsafval en andere typen radioactieve afvalstoffen in
een zoutformatie.

INFCE Voor de uitvoering van de aan het begin van dit hoofdstuk genoemde International Nuclear
Fuel Cycle Evaluation zijn acht werkgroepen ingesteld Nederland neemt aan alle
werkgroepen deel, terwijl het medevooi.'itterUnd is voor werkgroep 7, Waste Management
and Disposal. Een ECN-diroctielid bokleedl dit voorzitterschap De andere voorzitterlanden
van deze werkgroep zijn Zweden en Finland Verder is het technisch secretariaat aan ECN
toebedeeld. In totaal vijf ECN-medewerkors hebben zitting in bovengenoemde en de
volgende werkgroepen: 5, Fast Breeders (voorzitterlanden België. Itahe en de Sovjei Unie) en
(«. Advanced Fuel Cycle and Reactor Concepts (voorzitterlanden Korea, Roemenië en de VS),
terwijl speciaal voor non-proliferatie en splijtstofbewakingsaspecten bijdragen worden
geleverd voor de werkgroep 2, Enrichment Availability (o.l.v. Frankrijk, West-Duitsland en
Iran), alsmede voor werkgroep 5. Het IAEA te Wenen verzorgt secretariaatswerk en stelt
vergaderfaciliteiten beschikbaar.

De voortgang is tot nu toe niet in alle werkgroepen even goed geweest. Het verzamelen van
de invoerdata, langs de weg van enquêtes of door specifieke bijdragen van verschillende
landen, en het coördineren en consistent maken tussen de werkgroepen van de
uitgangspunten en te bestuderen splijtstofcycli kostten vrij veel tijd. Toch was bij de
jaarwisseling reeds een deel van de rapportage in eerste concept gereed. Het Technical
Co-ordinating Committee, waarin naast, regeringsvertegenwoordigers alle medevonrzi'ters
van de werkgroepen zitting hebben, heeft als einddatum voor het gereedmaken van de
conceptrapporten 31 mei 1979 vastgesteld.

Thermochemisch onderzoek
van splijtstoffen

Zoals boven reeds werd vermeld heeft het proliferatieaspect van de spüjtstofcyclus
aanleiding gegeven tot INFCE. De ervaring van ECN met de problematiek van de
splijtstofbewaking is in dit verband dan ook nuttig. Voor de splijtstofboekhouding is de
nauwkeurigheid van analysemethoden ter bepaling van uranium en plutonium van groot
belang. Eén van de niet-destructieve methoden is de gammaspectrometrische meting van
isolopenverhoudingen van plutonium. In het kader van een vergelijkend onderzoek tussen
verschillende laboratoria, door de ESARDA-werkgroep voor niet-destructief onderzoek,
waarvan ECN het voorzitterschap heeft, zijn met genoemde methode verschillende
NBS-plutoniumstandaarden gemeten en de spectra uitgewerkt, het laatste ook voor KfK te
Karlsruhe. Ook analylisch-chemische meetmethoden worden steeds verder verfijnd. Zo is het
nu mogelijk geworden, via de oxidimetrisene titratie met bichromaat en
microcomputersturing van de titratie, 25 mg uranium te bepalen met een precisie en een
nauwkeurigheid van 0,01-0,02%.

Samen met Euratom werd gewerkt aan de bereiding van referentiematerialen voor
destructieve en niet-deslructieve technieken, terwijl ook de deelname aan het
SALE-vergelijkingsprogramma werd gecontinueerd met analyses van UO2 en
uranylnitraatoplossingen.
Met het GCO Ispra werd ean contract getekend voor het uitvoeren van systeemanalytische
studies bb'.reffende de bewakingsstrategie voor een mengoxide splijtstofelementenfabriek.
Verder werden systeemstudies verricht aan de evaluatie van onboekbaar materiaal, het
cumulatieve foutenmodel in lineaire calibratie en speciale monstername procedures.

Sinds jaren wordt fundamenteel fysisch-chemisch onderzoek verricht ter ondersteuning van
de splijtstoftechnologie. Zo worden teneinde het gedrag bij hoge temperatuur van splijtstoffen
beter te lerer; kennen thermodynamische grootheden bepaald. Vaak gebeur) dit in
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samenwerking met de Universiteit van Michigan, waar het ECN-werk wordt aangevuld met
metingen bij zeer lage temperaturen. In het afgelopen jaar werden twee studies afgesloten.
Eén betrof de uranium carbonitriden, potentiële splijtstoffen voor snelle kweekreactoren, de
andere verschillende uranium halogeniden, zoals UOZF2, UO2CI2 en UOsBr2. Bij eerst-
genoemd onderzoek werd medewerking verleend door de Euratom-vestiging te Petten. Een
deel van het werk vormde een promotie-onderzoek, dat resulteerde in de verdediging door
R. A. M. Wolters, op 5 oktober 1978 aan de TH Twente, van zijn proefschrift 'Synthesis,
sintering properties and thermal conductivity of uranium carbonitrides'.
Een belangrijk punt bij splijtstoffen die een zeer hoge versplijting ondergaan is de mogelijke
zwelling, veroorzaakt door de vorming van verbindingen tussen UO2 en de
splijtingsprodukten. In dit opzicht zijn de cesium uranaten van belang, want het is door de vrij
hoge splijtingsopbrengst van Cs en verschillend moleculairvolume van de verbindingen,
welke gevormd zouden kunnen worden zeer nuttig te weten welk uranaat tijdens het bedrijf
feitelijk zal ontstaan. Een eerder promotie-onderzoek leverde de conclusie dat dit Cs2U4O12

was. Later werk, waarbij door de Universiteit van Michigan de soortelijke warmte van
Cs2U4O12 vanaf de temperatuur van vloeibaar helium tot kamertemperatuur werd gemeten,
toonde echter aan dat bij de zeer lage zuurstof partiaaldrukken, die normaliter binnen de
splijtstofomhulling bij de heersende temperaturen voorkomen, alleen Cs2UO4 stabiel is.



Hat opbargan van
radioactiava afvalstoffen

Schematisch mijnontwerp voor de
opberging van radioactief afval in
een middelgrote zoutkoepel (niveau
ca. 500 meter onder het maaiveld).

De in het kader van het onderzoekprogramma naar de geschiktheid var. »outformaties voor
het definitief opbergen van radioactief afval nodig geachte proefboringen zijn !.? de
landspolitiek een hangijzer geworden ten gevolge van de afwijzing ervan door de lokale
bestuurslichamen.
Het werk onder een eerste onderzoekcontract, gesloten met de Europese Commissie, werd
voltooid met het inleveren van het eindrapport en een reeks bijlagen. Daarin zijn de resultaten
vermeld van deelstudies met betrekking tot keuze van geologische formaties, de
radiologische veiligheid, de warmte-effecten ten gevolge van opberging van
kernsplijtlngsafval en het ontwerp van de mijn alsmede enkele verwante studies. De
mogelijkheid bastond een vervolgcontract te sluiten, voor werkzaamheden uit te voeren in de
jaren 1978 en 1979, en veel programmavoorbereidingen werden daartoe reeds gedaan,
maar de afwijzing van proefboringen belet het sluiten van dit contract op de oorspronkelijk
gedachte schaal, daar booractiviteiten een belangrijk deel van de te verlenen subsidie
zouden vragen. Het in 1978 voortgezet deelonderzoek aan het ontwerp van de mijn met
bovengrondse installaties en een experimenteel onderzoek over het droogboren in *out, zal
wellicht nog wel voor subsidie door de Europese Commissie in aanmerking komen.
In een belangrijke, onder subcontract door het ITAL te Wageningen, uitgevoerde studie naar
de consequenties op zeer lange termijn van de afvalberging in een zoutkoepel voor de dan
levende bevolking wordt geconcludeerd dat 'het opbergen van kernsplijtingsafval in een
zoutkoepel in NO-Nederland alleen onder zeer ongunstige en onwaarschijnlijke
omstandigheden, op zijn vroegst na 250.000 jaar, een verhoging van de stralingsbelasting
van een beperkt aantal mensen kan veroorzaken. Dit kan dan alleen plaatsvinden in een zeer
klein gebied. De concentraties radionucliden in bodem en water die in dat gebied zouden
kunnen optreden, zijn vergelijkbaar met die, welke op verschillende bewoonde plaatsen in de
wereld voorkomen, ten gevolge van natuurlijke radioactiviteit.'

schacht I schacht II -500m niveau

kantoor s J&. •<=•
/ * • » . }, garage

zoutconlamer
- ventilatiedeuren

schol
circuit = - * ' ' l 0"e n<ieband ^ niveau
c l r c u " '- ^ « regelaar



Kernfusie en supergeleiding

In een Amerikaans laboratorium is onlangs de temperatuur bereikt die het waterstofplasma in
een kernlusierea"tor moet hebben, 7ij het dat daarbij nog niet de noodzakelijke dichtheid en
opsluillijd werd gerealiseerd Op verschillende piaatsen in de wereld zijn proefopstellingen in
aanbouw waarin het reac'orregime dichter /. j l worden benaderd, daaronder de Joint
European Torus in Engeiand Parallel aan laatstgenoemd project heeft de Europese
Commissie een 5-|aren plan voorgesteld voor de periode 1979-1983, dat voorziet in verder
werk in de geassocieerde plasmaiysische laboratoria, maar ook bij instellingen die zich
richten op de overige aspecten van de kernfusiereactor. De Coördinatiegroep Kernfusie van
ECN en de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie, aan de bijeenkomsten
waarvan thans ook vertegonwon-cJigers van vier ministeries als gast deelnemen, hebben op
ver::oek van de Minisier voor onschapsbeleid over dat programmavoorstel advies
uitgebracht

Een gezamenlijke systeemstudi »groep van FOM, ECN en KEMA presenteerde op een
internationaal symposium een on'werpstudie van een kemfusiecentrale gebaseerd op het
•schroefpinch' concept wafaan t.verimenteel onderzoek wordt gedaan in het FOM-Instituut
voor Plasmafysica. Het betrof hier een vervolg op een soortgelijke, eerder gepubliceerde
studie, die niet tot een economisch toepasbaar systeem leidde. Weliswaar bleek het
rendement van de thans bestudeerde variant gunstiger uit te vallen, maar niettemin was ook
hier de eindconclusie teleurstellend. De systeemstudiegroep richt zich nu meer op de
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zogenaamde Tokomak-reactor, die de hoofdlijn van het Europese programma vormt.
Een experimenteel onderzoek bij ECN aan bepaalde wandmaterialen voor fusiereactoren
nadert zijn voltooiing; in de toekomst zal het materiaalkundig onderzoek zich richten op de
constructiematerialbn, waarbij kan worden voortgebouwd op soortgelijk onderzoek voor de
snelle kweekreactor.
Deels buiten dit hoofdstuk valt h )\ onderzoek dat in Petten werd gedaan aan supergeleiders
en supergeleidende spoelen. Immers, zulke spoelen komen voor in elk tot nu toe gemaakt
ontwerp van een Tokomak-ruactor, maar ook in magnetohydrodynamische
conversiesystemen, zoals die In het volgende hoofdstuk aan de orde komen. Een belangrijke
gebeurtenis was de afsluiting van een overeenkomst tussen ECN, FDO, Holec en
Metaal-instituut TNO, die voorziet In de fabricage-ontwikkeling van multifllament
supergeleiders van het zogenaamde A-15 type, uitgaande van een door ECN ontwikkelde
methode. De werkzaamheden, die overigens zijn aangelopen voordat de overeenkomst werd
getekend, moeten leiden tot het ontwerp van een proeffabrlek.

Goede voortgang is gemaakt met de bouw van laboratoriumapparatuur voor het onderzoek
van de stabiliteit en bedrijfszekerheid van supergeleiders, alsmede van de verschillende
mogelijkheden deze tot de vereiste lage temperatuur te koelen. Daarbij kan gebruik worden
gemaakt van zowel vloeibaar als koud gasvormig helium j i t de nieuwe cryogene installatie
die verderop in dit verslag wordt besproken.

Eenheidscel van een supergeleider
van liet type A-15 (voorbeelden
Nb3Sn, Nb3Ge. Nb3C« ?n V3Ga).
Voor de duidelijkheid zijn de
A-atomen op de onder- en
achten/lakken weggelaten. De
A-atomen vormen 3 orthogonale
ketens op de kubusvlakken. Ter
accentuering hiervan zijn enkele A-
atomen van de aangrenzende een-
heidscellen bijgetekend. De unieke
supergeleidende eigenschappen
van de A-15 supergeleiders, zoals
een kritieke temperatuur rond 20
keivin en hoge stroomdichtheden
m magneetvelden tussen 10 en SO
tesla. hangen samen met de
specifieke ketenstructuur. Daarbij
is de onderlinge atstand van de
niobium-, respectievelijk vanadium-
atomen een sterk bepalende factor.
Op grond van theoretische over-
wegingen kan men aannemen dat
de reversibele degradatie van de
kritieke stroomdichtheid in multi-
filament Nb3Sn ten gevolge van
opgelegde mechanische belasting,
zoals die bij ECN wordt onder-
zocht, een direct gevolg is van de
verandering van de afstand lussen
de ketenatomen.

B- atoom (Ge, Sn, Ga)

A- atoom >Nb of V)
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Steenkolen

Bezoekers op het ECN-terrem
•« gedurende een zonnige Open Dag.

In de komende decennia zal het gebruik van steenkolen in Nederland mogelijk toenemen tot
een omvang van tientallen miljoenen ton per jaar, vergelijkbaar met die voor aardolie De
toepassing van steenkolen op een dergeli|ke schaal en op een wijze die ook uit
milieuhygiënisch oogpunt aanvaardbaar is, stelt ons land voor geheel nieuwe problemen op
het gebied van verkrijgbaarheid, distributie, conversietechnologie en beheersing van
afvalproblemen. Een integraal beeld hiervan ontbreekt.

Belangrijke aspecten zijn de toename van het kooldioxidegehalte van de atmosfeer, van
vaste alvalstollen en de luchtverontreiniging, deze laatste bezien tegen de conversieverhezen
die technologische oplossingen voor de luchtverontreinigingsproblemen met zich
meebrengen. Uit het oogpunt van energiebeleid zowel als van milieubeleid dient te worden
gestreefd naar verlaging van het brandstofverbruik door verbetering van
conversierendementen en vermindering van verliezen in het eindgebruik.
ECN richt zich bij de programmering van haar energieonderzoek op een beperkt aantal
problemen op het gebied van de directe verbranding, de milieuverontreiniging door het
gebruik van fossiele brandstoffen en de ontwikkeling van conversiesystemen met een hoog
rendement. Bij de keuze van de onderwerpen wordt aansluiting op de reeds aanwezige
competenties en samenwerking in nationaal en internationaal verband gezocht, zodanig dat
op efficiënte wijze kan worden voldaan aan nationale behoeften aan onderzoek en
coördinatie. Andere instellingen, waaronder TNO, zijn immers reeds bij uitstek uitgerust voor
het vervullen van dergelijke behoeften ten aanzien van beduidende delen van de hierboven in
het algemeen genoemde probleemgebieden. In verband hiermee vinden bij ECN bij
voorbeeld geen experimentele activiteiten plaats op het gebied van systemen voor
energiebesparing en benutting van laag-calorische warmte in eindgebruiksectoren.
In het volgende worden de activiteiten beschreven op het gebied van steenkolengebruik,
magneto-hydrodynamische conversie, milieuhygiënisch aerosolonderzoek en het onderzoek
naar de depositie van luchtverontreiniging.

De mogelijkheden en gevolgen van een sterk toenemend kolengebruik in Nederland vormen
een in belangrijke mate braakliggend terrein van studie en onderzoek, in acht genomen de
reeds uitgevoerde evaluaties van direct belanghebbenden zoals KEMA/SEP. De integrale
studie van technische, economische en milieu-aspecten wordt met ingang van 1979 door
ESC uitgevoerd. Een belangrijke aanzet hiertoe is gegeven door de deelname aan de studie
Gas en Elektriciteit en de Wereld-kolenstudie die worden genoemd in het hoofdstuk Energie
Studie Centrum van dit jaarverslag.
De belangrijkste technologische ontwikkelingen op het gebied van steenkolengebruik
hebben betrekking op systemen voor een uit economisch en milieuhygiënisch oogpunt
aanvaardbare verbranding en vergassing van steenkool. Voor Nederland zijn voorts van
bijzonder belang de mogelijkheden van opslag of gebruik van de geproduceerde
afvalstoffen, alsmede de mogelijkheden tot exploitatie van de enorme nationale
kolenvoorraden op grote diepte.
De voorbereiding van een ECN-programma voor technologisch onderzoek is in eerste
instantie gericht op de wervellaagverbranding van steenkool. De stand van de ontwikkeling
en de vooruitzichten voor toepassing in Nederland werden in opdracht van ECN door
Comprimo BV geëvalueerd. Rekening houdend met de resultaten van deze studie, met de
vereiste afstemming op de belangstelling van derden en met de competenties binnen ECN, is
voorlopig geconcludeerd dat de wervellaagverbranding onder druk zich leent als onderwerp
voor nadere uitwerking van voorstellen voor onderzoek en samenwerking in nationaal en
internationaal verband.
De ontwikkeling van een ECN-programma voor kolentechnologie kan slechts op redelijke
termijn gestalte krijgen wanneer spoedig eigen ervaring wordt verworven met een
kolengebruikend systeem. Met het oog daarop is een voorstel uitgewerkt voor plaatsing van
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een kleine atmosferische wervellaagketel, aangesloten op het verwarmingssysteem van het
onderzoekcentrum te Petten. Het onderzoek naar de leveringsmogelijkheden van een
commercieel verkrijgbare installatie heeft de indruk versterkt dat de technische rijpheid van
atmosferische wervellaagverbranding van steenkool veelal wordt overschat. Verwacht mag
dan ook worden, dat de te verwerven ervaring onder reële bedrijfsomstandigheden van groot
belang zal zijn voor de leverancier en potentiële gebruikers van dergelijke installaties.

De partijen die betrokken zi/n bij de formulering van een voorstel voor een Nederlands
MHD-project, hebben hun samenwerking in 1978 geformaliseerd met een overeenkomst
waarbij een stuurgroep werd ingesteld. Deze levert het materiaal voor een van
overheidswege in uitvoering zijnde evaluatie van de in april 1977 ingediende
onderzoekvoorstellen. Het Directoraat-Generaal Industrie van het ministerie van
Economische Zaken heeft hiertoe in het voorjaar van 1978 een adviescommissie ingesteld.
Het onderzoek van deze commissie heeft in eerste instantie geleid tot de conclusie dat een
door de overheid te subsidiëren voorstudie noodzakelijk is ter detaillering van specifieke
doelstellingen en werkplannen voor het MHD-onderzoek.
Naast zijn taken in het kader van deze evaluatie heeft ECN werkzaamheden verricht op het
gebied van ontwerp en ontwikkeling van een supergeleidende magneet voor het reeds in
uitvoering zijnde MHD-'blow-down'-experiment aan de TH te Eindhoven. Deze
werkzaamheden die passen in het kader van het ECN-programma op het gebied van
supergeleidende magneten, betreffen enerzijds de ontwikkeling van een rekenprogramma
met betrekking tot magneetvelden en optredende krachten en spanningen en anderzijds de
constructie van de geleider. Voor dit laatste werd een opdracht voor fabricage-ontwikkeling
verstrekt aan FDO Technische Adviseurs.



Milieuhygiënisch
aerosolonderzoek

Interieur van de ECN-meelwagen
voor aerosotonderzoek. Links
apparatuur voor deeltjesgrootte-
analyse in het gebied tussen 0.01
en ;O(im. m het midden een nefelo-
meter (lichtmeter), die informatie
levert over het deeltjesgrootte-
gebied tussen 0.1 en turn. In hel
dak de monsterleiding.

Depositie van
luchtverontreiniging

Milieuhygiënisch aerosolonderzoek is gericht op de rol van aerosolen (vooral
zeezoutdeeltjes) in atmosferische reacties van SO? en stikstofoxiden en op de chemische
samenstelling van zeezoutdeeltjes. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met een subsidie van het
ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.
Apparatuur werd ontwikkeld voor concentratiemetingen van verschillende kortlevende (NO3

en N205) of meer persistente (HNO3) reactieprodukten van NO? in de atmosfeer. In de lucht wel-
ke NO? en ozon bevat blijkt de vorming van salpeterzuur heterogeen-katalytisch te verlopen
De reactiviteit tussen SO2 en marien aerosol in vochtige lucht werd zeer gering bevonden.
Onderzoek van de grootte-verdeling van marien aerosol wees uit dat dit aerosol grotendeels
bestaat uit twee fracties met een diameter van resp. 0,1 en 1,5 um. De fijne fractie blijkt niet uit
NaCI te bestaan, doch uit Na2SO., en soms nog andere zwavelverbindingen. Met behulp van
een aantal analyse-technieken kan van bijna twintig chemische elementen de verdeling over
het deeltjes-grootte spectrum worden bepaald. Een meetwagen voor onderzoek van marien
aerosol langs de kust van de Noordzee kwam tegen het eind van het jaar beschikbaar.

Nog weinig is bekend van de mechanismen waarmee verontreiniging in de lucht en
reactieprodukten daarvan naar het aardoppervlak worden getransporteerd. Zowel droge als
natte depositie spelen hierbij een rol. Dit jaar was het onderzoek voornamelijk gericht op de
depositie via regenwater.
Regenwateronderzoek vereist dat een groot aantal analyses wordt uitgevoerd waarbij de te
bepalen concentraties zeer laag zijn. Computergestuurde analyse-methoden zijn ontwikkeld,
evenals een speciale analysetechniek voor de analyse van kleine (1 ml) monstervotumina.
Een experiment is uitgevoerd in samenwerking met het Instituut voor Meteorologie en
Oceanografie van de Rijksuniversiteit te Utrecht waarbij op het vliegveld 'De Kooy' van de
Koninklijke Marine 9 open regenvangers en 9 stofloze vangers die uitsluitend tijdens regen
geopend zijn, bijeen zijn geplaatst. De resultaten van de chemische analyses van de
regenwatermonsters geven aan dat de meeste stoffen via regenwater naar het aardoppervlak
worden getransporteerd. Statistische bewerking van de resultaten geeft inzicht over de
stoffen die door»de regen uit de atmosfeer verwijderd worden. Het blijkt dat in Den Helder
voornamelijk salpeterzuur verantwoordelijk is voor het gehalte aan zuur van de regen. De
Koninklijke Marine ste!t een helicopter beschikbaar om monsters van wolkenwaler te nemen.
Een eerste proefvlucht is uitgevoerd om de monstername-apparatuur te testen. Medio 1979
zullen de eerste monsters worden genomen.
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Masten voor windmetingen op het-
ECN-terrein, opgericht rondom en
op de plaats v/aar de 25 m-
ivmdturbme met horizontale as zal
v/orden gebouwd.



In dit hoofdstuk worden de activiteiten besproken die betrekking hebben op het beheer van
nationale onderzoekprogramma's en op de bijdragen die ECN aan deze programma's levert
Aan het Nationale Onderzoekprogramma Windenergie dat in 1976 is aangevangen werden
in het verslagjaar programma's toegevoegd op het gebied van Zonne-energie en
Energie-opslag in vliegwielen ECN verzorgt voor deze drie programma's de proiectleidmg en
levert tevens bi|dragen aan de uitvoering van bepaalde programma-onderdelen
Een Nationaal Onderzoekprogramma Geothermische energie is in voorbereiding Het zal
naar verwachting door TNO worden beheerd
Experimenteel onderzoek wordt door ECN vooral verricht m het wmdenergieprogramma
Op zonne-energiegebied worden minder omvangrijke werkzaamheden voorzien, Ier
ondersteuning van het reeds zeer grote aantal onderzoek- en ontwikkelingsproiecten elders
in hel land. De belangrijkste doelstelling van ECN ten aanzien van deze nieuwe gebieden is
een integraal inzicht te verwerven in de toepassingsmogelijkheden ter vervulling van advies-
en voorlichtingsfuncties. Een voorbeeld hiervan was het bezoek van een ECN-delegatie aan
de Antillen ter bestudering van de mogelijke uitvoering van wind- en zonne-energieproiecten
aldaar

Windenergie De voortgang van het Nationaal Onderzoekprogramma Windenergie stond in het teken van
ontwerp en voorbereiding van de bouw van een 25 m diameier horizontale-asturb'-'e op het
terrein te Petten. Op en rond de bouwplaats zijn meetmasten geplaatst waarmee ECN de
opneming en analyse van windgegevens verzorgt ter vastlegging van het lokale windveld
Tevens werd bijgedragen aan de studie van veiligheidsaspecten, werd controle uitgevoerd
op ontwerptekeningen en -berekeningen en werd de fabricage-inspectie voorbereid. Het
Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord-Holland verleent medewerking met het oog op de
levering van de op te wekken elektriciteit aan het lokale net.
Afgerond werden studies over de mogelijkheden van de bouw van windturbine-'parken' te
land en in de Noordzee. Geconcludeerd is, dat de planologische effecten vooral te land tot
conflicten met andere belangen zullen leiden, terwijl plaatsing op zee kosten meebrengt die
vele malen hoger zijn dan die van landinstallaties.
Het Tweede Internationale Windenergiecongres dat in 1978 met medewerking van ECN te
Amsterdam werd gehouden bood de gelegenheid de resultaten uit het nationale programma
meer bekendheid ook buiten het land te geven. Voorts wordt met deze resultaten
bijgedragen aan de samenwerking in het kader van het Internationale Energie Agentschap,
die in het verslagjaar duidelijk gestalte heeft gekregen.
Op 22 december 1978 is door de Minister voor Wetenschapsbeleid een bedrag van
f 900.000, - toegewezen, bestemd voor innovatie-onderzoek en de uitwerking van
projectvoorstellen voor kleinschalige toepassingen van windenergie. In het kader van het
nationale programma zal daardoor tevens aandachi kunnen worden bestaed aan de
mogelijkheden van lokala elektriciteitsproduktie, verwarming, koeling en polderbemaling met
behulp van windenergie.

Zonne-energie Op 28 december 1978 heeft de Minister van Economische Zaken zijn goedkeuring gehecht
aan de uitvoering van de eerste fase van het Nationaal Onderzoekprogramma
Zonne-energie. Daaraan was een intensieve voorbereiding door ECN voorafgegaan ter
formulering van een programma waarin vier fasen zijn voorzien, ieder met een looptijd van
vier jaren. Het omvat in eerste instantie de toepassing van zonnewarmte in woningen,
utiliteitsbouw, industrie en agrarische sector.
De doelstelling van het programma is het verschaffen van de basis voor een evenwichtige
nationale ontwikkeling op dit gebied. Bij de uitvoering zijn enkele tientallen partijen betrokken.
In iedere fase van het programma zal speciale aandacht worden besteed aan een onderwerp
waarvan in het corresponderende tijdbestek een commerciële rijping wordt verwacht.
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Energie-opslag in vliegwielen

In de eerste fase is dat de warm-tapwaterbereiding, in de volgende fasen de
ruimteverwarming, de seizoenopslag van warmte, en de koeling en klimaatbeheersing.
Daarnaast krijgt een aantal algemene onderwerpen de aandacht, zoals de meteorologie,
corrosie-onderzoek, componentenbeproeving en voorlichting.
Voor de eerste fase, die reeds lopende projecten omvat en tot eind 1981 zal lopen, is door de
Minister een bedrag van f20 miljoen ter beschikking gesteld. Met inbegrip van bijdragen van
andere departementen, lagere overheden en uitvoerende partijen zelf, alsmede van de
Europese Gemeenschappen is in totaal ca. f30 miljoen beschikbaar. In deze fase worden
voor het marktrijp maken van de warm-tapwatervoorziening met behulp van zonne-energie
zowel als voor onderzoek aan andere toepassingen in totaal 69 deelonderwerpen
onderscheiden. Deze bestrijken alle facetten van zuiver wetenschappelijk onderzoek tot
grootschalige demonstratie-projecten en van economische evaluatie tot de ontwikkeling van
keuringseisen.

In het kader van de aan ECN opgedragen projectleiding wordt tevens de Nederlandse
deelname aan de onderzoekprogramma's op dit gebied van de EEG en het IEA
gecoördineerd. ECN draagt voorts bij aan het opstellen van normen en keuringseisen, het
ontwikkelen van introductiescenario's en het bestuderen van de energetische en
economische gevolgen daarvan, en het uitvoeren van meetprogramma's.

In het verslagjaar zijn door ECN verdere voorbereidingen voor een programma op het gebied
van energie-opslag in vliegwielen getroffen. In samenwerking met de daarin geïnteresseerde
partijen zijn de taken in een landelijke evaluatiestudie gedetailleerd, waarna de Ministervan
Economische Zaken op 23 oktober 1978 een bedrag van f 1.200.000,— voor de uitvoering ter
beschikking heeft gesteld.
Deze studie zal een periode van tien maanden bestrijken en heeft ten doel de
toepassingsmogelijkheden van vliegwielen te evalueren, terwijl tevens de technische
ontwikkelingsmogelijkheden en de produktieperspectieven voor de Nederlandse industrie
worden beschouwd. Op grond van de resultaten van deze evaluatiefase kunnen eventuele
voorstellen voor de ontwikkeling van vliegwielsystemen en hun toepassing worden
uitgewerkt.
De projectleiding is aan ECN opgedragen. Aan het onderzoek wordt deelgenomen door een
tiental instellingen en bedrijven, waaronder ECN. Tegen het einde van het verslagjaar waren
de meeste van de benodigde overeenkomsten zover voorbereid dat de aanvang van het
programma begin 1979 kon worden verwacht.



Produkt!« van radioisotopen

Radiochemische analyses

Kernfysica

De op het onderzoekcentrum in Petten aanwezige researchreactoren worden niet alleen
toegepast voor onderzoek op het gebied van kernenergie, maar tevens voor
niet-energetische doeleinden, zoals de produktie van radioisotopen en onderzoek op het
gebied van fysica, chemie en biologie.

Steeds meer ziekenhuizen maken in de medische diagnostiek gebruik van radioisotopen. Het
betreft hier vooral de toepassing van technetium-99m, dat gevormd wordt door verval van
radioactief molybdeen. Voor de bereiding wordt moiybdeen in de Hoge Flux Reactor
bestraald. Voorts hadden bestralingen plaats voor de bereiding van radioactief goud, indium,
kobalt, yttrium, Indium, thallium en calcium. Behalve in de medische wetenschap worden
radlolsotopen gebruikt in de industrie voor verblijftijdsmetingen in chemische reactoren en
andere vormen van produktlecontrole.
De bestralingen werden uitgevoerd in opdracht van het Cyclotron en Isotopen Laboratorium
van Philips-Duphar, dat na afloop van het verslagjaar overging in handen van Byk
Mallinckrodt BV, en voorts van een aantal buitenlandse instellingen.
De gammabestralingsfaciliteit in een van de bassins van de HFR werd veelvuldig gebruikt
voor onderzoek in opdracht van derden naar de stralingsresistentie van verven,
isolatiemateriaal en klepsystemen voor kernreactoren.

Met de HFR en een neutronengenerator worden veelal, in opdracht van derden, monsters
geactiveerd ter bepaling van gehalten van chemische elementen, die meestal in zeer kleine
concentratie aanwezig zijn. Met het NIOZ (Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee) zijn
twee tochten uitgevoerd voor het nemen van watermonsters; één in de Waddenzee en èèn op
de Wetterscheide. In deze monsters werden concentraties bepaald van seleen, arseen,
antimoon, molybdeen, uranium, aluminium, mangaan en cesium.
Deelgenomen werd aan een aantal vergelijkende onderzoeken die werden georganiseerd
door de subgroep Anorganische Microverbindingen van de werkgroep Waterkwaliteit van de
RIWA (Rijncommissie Waterleidingbedrijven). Een bij ECN ontwikkelde
preconcentratie-methode van aanwezige verontreinigingen werd op zijn bruikbaarheid getest
door middel van analyse met atomaire absorptie.
Analyse van haarmonsters vond plaats in samenwerking met het Coronel-laboratorium van
de Universiteit van Amsterdam.
Veel analyses werden uitgevoerd voor geologen en geochemici in het kader van de WACOM,
Werkgemeenschap voor het Analytisch Chemisch Onderzoek van Mineralen en gesteenten.
Voor dit werk is een WACOM-medewerker in Petten gedetacheerd. Voorts verbleef een
medewerker van het Geologisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam tijdelijk in Petten
voor het ontwikkelen van een analysemethode voor edelmetalen in gesteenten en mineralen.
Een medewerker van het Institutt for Petrologi in Kopenhagen werkte aan de bepaling van
zeldzame aarden in water, in verband met Deens onderzoek op Groenland.

Door de uitgezonden gammastraling na de vangst van een neutron in een atoomkern te
analyseren kan inzicht verkregen worden in de structuur van de atoomkern in de aangeslagen
toestand. Experimenten worden door FOM- en ECN-medewerkers bij de HFR uitgevoerd.
Metingen aan gepolariseerde atoomkernen van goud, die door medewerkers van de RU
Groningen met thermische neutronen werden gedaan, resulteerden in een tiental
spintoekenningen aan gebonden kernniveaus. Kernpolarisatie werd eveneens toegepast aan
de produktkernen "V , s6Mn en 28AI. Een nieuwe kernoriëntatie-opstelling is nu in
samenwerking met het Kamerlingh Onnes Laboratorium van de RU Leiden in aanbouw.
Modelberekeningen werden verricht aan ijzerisotopen in samenwerking met medewerkers
van het R. J. VandeGraaff-laboratorium van de RU Utrecht. Hieruit kan geconcludeerd
worden dat de zogenaamde Kuo-Brown interactie een goede



Aan de noordzijde van de HFR
is een beslaand systeem van
gebogen metalen spiegels voor de
iocussering van thermische
leutronen uitgebreid met een filter
dat de thermische neutronen
tegenhoudt en de snellere doorlaat.
Oaarbii worden de spiegels
gestrekt, waardoor een collimator
ontstaat met 90 kanalen, elk SOO cm
lang en P.O cm breed, die do
neutronen locusseort op ongeveer
5 m van do reactor. Achtor ho?,o
collimator is het tutor geplaatst
bestaande uit 30 cm ijzer. 21 cm
aluminium en 6 cm zwavel. Dit
levert in het tocus. dat 0,6 m hoog
en 20 cm breed is. per seconde
ongeveer (0° neutronen, met een
energieverdeling waarvan het
maximum hgt bij 24 keV.
In de figuur is het resultaat van
een meting weergegeven aan het
isotoop nikkel-59. dat in aan-
geslagen toestand is verkregen
door neutronenvangst in nikkel-58.
Door bestudering van de
uitgezonden gammastraling
verkrijgt men informatie over de
parameters van de enargieniveaus.
Bil beide stuk/es gammaspectrum
is het relevante deel van het energie-
niveauschema gegeven, waarbij het
vangstniveau voor thermische neu-
tronen gestippeld is getekend. In
de onderste hellt correspondeert de
linker piek met de overgang van het
thermische vangstniveau naar de
grondtoestand. De beide overige
pieken, afkomstig van niveaus die
respectievelijk 15,5 en 21.1 keV
boven het thermische vangstniveau
liggen, kunnen met thermische neu-
tronen niet worden waargenomen
(b is een achtergrondpiekj.

beschrijving geeft van de krachten tussen nudeonen in een kern.
Bij de grote bestralingsinrichting op de plaats van de vroegere thermische kolom van de HFR
werd de focusserende collimatoropstelling voorzien van een filter bestaande uit ijzer, zwavel
en aluminium. Dit levert een neuironenbundel met een energieverdeling, waarvan het
maximum ligt bij de 24 keV. Met deze epithermische neutronen zijn inleidende metingen
uitgevoerd aan de elementen Mn, Fe, Ni, Cu, Ge, Sr en Cd Zoals te verwachten is, worden
deze wat snellere neutronen niet alleen in s-banen, maar ook in p- en d-banen ingevangen
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Vatte-stoffysica Bij het vaste-stol onderzoek aan universiteiten en hogescholen stuit men vaak op problemen
van onder andere kristalstructuur en magnetische structuur, die het beste door middel van
neutronendiffractie zijn op te lossen.
Regelmatig worden daarom in de opstellingen bij de bundelkanalen van de HFR
neutronendiffractiediagrammen gemaakt. De techniek voor het opnemen van diagrammen
van poly-kristallijne preparaten is essentieel verbeterd door de installatie van een
multidetectorsysteem. Met behulp van een door de Stichting FOMRE bij de HFR geplaatste
diffractometer is onderzoek verricht aan organische mengkristallen door medewerkers van
de TH-Twente en aan de fase-overgang van een gemoduleerde kristalstructuur door de
TH-Delf!. Onderzoek met behulp van neutronenverstrooiing op het gebied van de structuur
van vloeibare legeringen en een ander over de dynamica en fase-overgangen van
gemoduleerde kristalstructuren werden afgerond en hebban mede geleid tot promoties aan
respectievelijk de RU Groningen en de TH Delft.
Onderzoek van de magnetische eigenschappen van legeringen van overgangsmetalen
uitgevoerd met behulp van gepolariseerde neutronen, dat in samenwerking met hel Institute
of Nuclear Physics in Krakau wordt uitgevoerd, heeft belangrijke resultaten opgeleverd



Bi) voldoende lage temperatuur zijn
m KjW." Ft de magnetische
momenten van de hellt var, de in
lagen gerangschikte mangaan-
ionen parallel aan de tetragonale
as gericht en de andere hellt
daaraan tegengesteld (AF läse).
In een magnetisch veld langs dezo
as füllen do momenten nch in de
tagen gaan rangschikken
IPL tase) Uzenonen dia de plaats
van mangaanionon innamen
hebben meteen do voorkeur voor
rangschikking van de momenten in
de lagen, in een bepaald
samenstellingsgebieó kunnen
beide vormen van ordening
voorkomen (läse I). Bil hogere
temperatuur en m een veel hoger
magnetisch veld gaat het systeem
over in de paramagnetische läse P.
Figuur a toont het lasediagram van
dit mengsysteem. met daarin de
verschillende gebieden van
ordening en de vlakken en lijnen
waar overgangen plaatsvinden,
v/elke veelal gepaard gaan met
kritieke fluctuaties van de
magnetische momenten.
Figuur b is een doorsnede voor een
samenstelling, waarvan deze
overgangen zijn gemeten.
Figuur c laat zien het experimenteel
bepaalde fasediagram van
CoB:r6l0,48D2O. 0.52H,Ö.. ook
met een intermediaire fase (I) met
twee mechanismen van ordening,
maar nu in een systeem met slechts
een soort magnetische ionen.
In zowel figuur b als figuur c komen
vier tasegrenzen samen in een
tetrakntiek punt.
Meer vertrouwd is het fasediagram
van CsMn8r3. D,O in figuur d.
afgeleid uit neutronenmetingen.
welke zijn gebruikt voor een
fundamentele verificatie van de
zogenaamde uitgebreide schalings-
hypothese, welke de basis vormt
van de moderne theorie voor
kritieke verschijnselen. In de
kritieke gebieden (blauw) doen zich
fluctuaties voor van de mag-
netische momenten, evenwijdig aan
een richting van symmetrie of
loodrecht daarop. Deze gebieden
komen samen in een bikritiek punt
waar beide vormen van fluctuatie
Iegelijk plaatsvinden, welk gedrag
zich van daaruit verder uitstrekt in
de groen aangegeven gebieden.
Daar tussenin heeft het gedrag een
overgangskarakter, zoals door
experimenten is bevestigd. Langs
de gebroken Hin vinden overgangen
plaats die met gepaard gaan met
kritieke fluctuaties.
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aangaande spindichtheden in nikkel-vanadiumlegeringen.

Onderzoek van de ruimtelijke ordening en de onlmenging van binaire legeringen werd

voortgezet en uitgebreid naarternaire systemen. Met behulp van inelastische strooiing van

neutronen konden interacties tussen magnetische momenten in een legering van palladium

en mangaan worden bepaald en geïnterpreteerd op grond van de structuur van een spinglas.

Belangrijke resultaten werden bereikt in onderzoeken van magnetische interacties in

kristalroosters. In de samenwerking met de RU Leiden was er het onderzoek van het

fasediagram van het gelaagde mengsysteem K2Mn,.xFeRF4 met daaraan toegevoegd een

onderzoek van de fase-overgang in een moleculair kristalrooster dat leidde tot de promotie in

Leiden van L. Bevaart op 12 oktober 1978, op het proefschrift 'Some neutron scattering

studies on magnetic and molecular phase transitions'. In nauw contact met de TH Eindhoven

werden belangwekkende inzichten verkregen in het fasediagram van een antiferromagnetisch

systeem waarin verschillende maar toch gekoppelde ordenende krachten de

fasenovergangen bepalen. Op grond van resultaten verkregen aan CsMnBr3.2D2O kon een



Radiobiologie

zeer elegante bevestiging worden gegeven van een recente en geavanceerde theorie op het
gebied van schaling en universaliteit bij (ase-overgangen. De installatie van een nieuwe
positronenbron gaf aan het onderzoek met behulp van een positronannihilatie een nieuwe
impuls. Onderzocht werd de impulsdichtheid in een gemagnetiseerde cobalt-ijzerlegering.
Voorts heeft berekening van twee dimensionale hoekcorrelaties in koper geleid tot een zeer
bevredigende beschrijving van de vervorming van een impulsverdeling als gevolg van
veel-deeltjeseffecten. Belangrijke vorderingen werden voorts gemaakt met betrekking tot de
berekening van impulsdichtheden in ongeordende legeringen.

Proefdieren worden in de LFR bestraald om de invloed van neutronen op verschillende
weefsels te bestuderen en eventueel te vergelijken met de invloed van röntgenstraling.
De bepaling van de relatieve biologische effectiviteit (RBE) van splijtingsneutronen voor
beschadiging van het maagslijmvlies werd dit jaar voltooid met een kwantitatief morfologisch
onderzoek van de maag drie weken na bestraling met verschillende doses
splijtingsneutronen en röntgenstraling.

In een eerder jaarverslag is melding gemaakt van een elektronenmicroscopisch onderzoek
van het maagepitheel van de muis, 6 tot 16 dagen na bestraling met 400 rad
splijtingsneutronen, met een periode waarin het aantal prolifererende cellen veel groter is dan
in het onbestraalde dier. De beschrijving van dit onderzoek is opgenomen in een proefschrift
waarop een Utrechtse promovendus dit jaar de doctorstitel verwierf.
In samenwerking met het Laboratorium voor Histologie en Celbiologie van de Faculteit der
Geneeskunde van de RU Utrecht wordt sinds enkele jaren de beschadiging van het
spermatogene weefsel door splijtingsneuironen en röntgenstralen onderzocht. Dit onderzoek
leidde tot de promotie van A. L. de Ruiter-Bootsma op 30 mei in Utrecht op het proefschrift
'Radiation response of spermatogonial stem cells in the mouse'. Uit het onderzoek is
gebleken dat de stamcellen een zeer grote variatie in stralingsgevoeligheid vertonen. Het is
nog onduidelijk in welke mate de verschillende stadia van de celcyclus hierbij een rol spelen.
Dit laatste wordt nader onderzocht door de neutronenbestraling te combineren met het vóór
of na bestraling inspuiten van het cytostaticum hydroxyureum.

Een promotie-onderzoek dat sinds 1976 wordt uitgevoerd betreft de beschadiging van de
spermatogoniale stamcellen door gefractioneerde neutronenbestraling met iange intervallen
en de differentiatie in de regenererende klonen.
Inductie van myeloïde leukemie in CBA-muizen door splijtingsneutronen is het onderwerp
van een onderzoek dat een onder-zoeker van de MRC Radiobiology Unit in Harwell in
samenwerking met ECN verricht. Na een eerste serie neutronenbestralingen eind 1977
werden in de eersfe helft van 1978 drie series bestralingen met neutronendoses oplopend
van 2 tot 200 rad in de LFR uitgevoerd.

Het aantal maagzuurproducerende
cellen in onbestraalde muizen en
dieren die 3 weken eerder zijn
bestraald met splijtingsneutronen
ol röntgenstralen. Bij hoge stralings-
doses is dit celtype na 3 weken
geheel verdwenen. Zoals uit de
figuur blijkt, bedraagt de relatieve
biologische effectiviteit van
splijtingsneutronen voor dit effect
3.6.
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Bezettingsgraad van de
Hoge Flux Reactor
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In het kader van het lopende vierjaren-programma (1977-1980) van de Europese
Gemeenschap wordt de exploitatie van de HFR uitgevoerd als een zogenaamd
complementair programma, waaraan door twee landen van de Gemeenschap, nl. de Duitse
Bondsrepubliek en Nederland wordt deelgenomen. Beide landen maken een intensief
gebruik van de bestralingsmogelijkheden van de reactor. Daarnaast wordt in toenemende
mate door de Gemeenschap zelf onderzoek in de reactor geïnitieerd.
Het gebruik door Nederland, door of via het ECN, bestond voor een be'angrijk deel uit
materiaalbestrallngen en splijtstofexperimenten in het kader van het veiligheidsonderzoek
van de natriumgekoelde kweekreactor. Daarnaast werd fundamenteel onderzoek aan
atoomkernen en vaste stoffen uitgevoerd. Op beide aspecten van het ECN-gebruik wordt
elders in dit verslag uitvoeriger ingegaan.
Het Duitse bestralingsprogramma was vooral afgestemd op het gedrag van splijtstofpennen
van licht-waterreactoren bij wisselende belasting. Het merendeel van de in de HFR
onderzochte splijtstofpennen had reeds een langdurige bestralingsperiode in kerncentrales
achter de rug. Voorts werd het onderzoek aan materialen voor hoge-temperatuurreactoren
- grafiet en grafiet-beklede splijtstofdeeltjes - voortgezet.
Van de zijde van de Gemeenschap werden bestralingen uitgevoerd van geavanceerde
splijtstofconcepten, alsmede onderzoek in het kader van reactorveiligheidsstudies.
De produktie van radioisotopen bleef nagenoeg gelijk, en was voornamelijk gericht op de»
aanmaak van molybdeen-99. In isotopen- en buizenpostfaciliteiten werden circa 2900
bestralingen uitgevoerd. In totaal werden in 1978 30 bestralingsexperimenten uitgevoerd in
de kern en 49 in de bassinbestralingsruimte. Bijna alle neutronen-bundelkanalen werden
gebruikt, waaronder de voormalige thermische kolom die nu als een super-bundelkanaal



Regellaal van de Hoge Flux Reactor. functioneert. Hierbij wordt door middel van een spiegelsysteem een thermische
neutronenfluxdichtheid van 5.101? m ? s ' verkregen. Mei de inrichting van een bundelkanaal
voor neutrografie van in kerncentrales bestraalde splijtstofpennen werden goede vorderingen
gemaakt.
De HFR kenmerkte zich ook in 1978 door een zeer hoge beschikbaarheid. Gedurende 286
dagen was de reactor op vol vermogen (45 MW). De gemiddelde bezettingsgraad van ca.
65% ligt niet veraf van de praktisch haalbare maximale bestralingscapaciteit. Belangrijke
technische problemen hebben zich bij de bedrijfsvoering niet voorgedaan.
Configuratie en splijtstoflading van de reactorkern ondergingen dit jaar geen veranderingen.
Op langere termijn zijn wel wijzigingen te voorzien in verband met het streven naar
toepassing van middel- of laag-verrijkte splijtstoffen in dit type reactoren. Aan het onderzoek
dat op verschillende plaatsen naar de toepasbaarheid van deze splijtstoffen is aangevangen
zal de Gemeenschap meewerken door de HFR voor het uitvoeren van proefbestraüngen van
nieuwe splijtstofelementen ter beschikking te stellen. In dit kader werden



do HFR

LFR

Problemen met vastgeklemde
sphilstofelementen van de HFR
tijdens het ontladen in de op-
weikingstabnek te Savannah River
zipi ir, Petten nader onderzocht
Hiptbii is gebleken, dat bij
temperaturen boven t80 C
blaasvo'mmg optreedt in de
zi/piaten. als gevolg van de
inwendige druk uitgeoefend door
Iwliumgas. ontstaan dor*r de
omzetting van bonum (dat als
stillend git wordt toegepast!
Om te voorkomen dat deze
temperaturen m de toekomst nog
tijdens het transport van
afgewerkte spliitstof zullen
optreden zijn verbeteringen
aangebracht in de hiervoor
toegepaste transpoitvaten

di! iaar reeds een aantal readorfysische en thermohydrauhsche berekeningen uitgevoerd.
Een ontwikkeling op kortere termijn waaraan in HFR-verband werd gewerkt bestaat uit de
vervanging van he! huidige reactorvat door een nieuwe beter op huidige en toekomstige
gebruikseisen afgestemde versie De voorbereidende studies werden dit jaar afgerond. Na
verdere ontwerp- en fabricage-studies - waarvoor een extern bedrijf zal worden ingeschakeld -
zal de plaatsing van het nieuwe vat ingevolge het voorgestelde nieuwe HFR
vierjaren-prooramma in 1982 plaatsvinden

De Lage Flux Reactor werd gebrumt voor de bestraling van proefdieren in de biologische
bestralingsopstelling en voor de uitvoering van neutrografie aan met-radioactieve objecten.
Een opstelling voor het meten van de vertraagde neutronen ter bepaling van uraangehalles in
bodemmonsters kwam gereed
Oonieuw is d3 reaclor veel gebruikt voor de opleiding van bedrijfstechnici en voor het
verrichten van prakiica voor cursussen van diverse onderwijsinstellingen



Persoonlijke controles De collectieve stralingsdosis van de 265 radiologische werkers van ECN Petten bedroeg dit
jaar 44 manrem. De belangrijkste bijdragen hiertoe waren afkomstig van het bedrijf van de
HFR en de verwerking van radioactief afval. De individueel ontvangen stralingsdoses waren
als volgt verdeeld:

Doslslnterval
in mrem

Aantal personen

0-50

158

50-200

40

200-500

?°

500-1000

32

1000-5000

3

boven 5000

0

De gemiddelde jaardosis bedroeg 165 mrem per werker. Genoemde stralingsbelasting was
het gevolg van uitwendige bestraling. Het wettelijk toegelaten maximum is 5000 mrem. De
bijdrage van Inwendige bestraling kon worden verwaarloosd. Dit werd vastgesteld aan de
hand van 278 totale lichaamstellingen en 849 urine-analyses die deels op routinebasis, deels
op indicatie werden uitgevoerd.
Ten behoeve van CIL-medewerkers werden er 204 totale lichaamstellingen en 398
schildkliermetingen verricht. Ten behoeve van URENCO werden 99 en ten behoeve van UCN
45 urinemonsters op uranium onderzocht.
Aard en omvang van het periodiek geneeskundig onderzoek werd dit jaar niet gewijzigd. In
totaal werden er 752 medische keuringen en 530 speciale onderzoeken verricht. Naast de
gebruikelijke elektrocardiogrammen en spirometrische, audiometrische en ergometrische
metingen werden er ten behoeve van laserwerkers gezichtsveldmetingen ingevoerd. De
bedrijfsgeneeskundige dienst werd in totaal 617 maal geraadpleegd voor diverse
aangelegenheden.
Een onderzoek naar veranderingen in het rode bloedbeeld bij hoogbelaste radiologische
werkers werd afgesloten. Bij de onderzochte 28 personen met een gemiddelde dosis van 0,7
rem in het aan de meting voorafgaande kalenderkwartaal, werden geen significante
verschillen gevonden met een niet aan straling blootgestelde controlegroep. Geconcludeerd
moest worden dat geen der onderzochte parameters bruikbaar is als persoonlijke
stralingsindicator.



Controle werkmiliau

Lozingslimieten

Slralings- en besmetlingsmetingen vormden de hoofdmoot van de in het werkmilieu
uitgevoerde controles. Dit betrof onder anderen metingen bij de ontruiming en
decontaminatie van de loodcellen-lijn in het LSO in verband met de ombouw voor onderzoek
van bestraalde splijtstof met een hoog plutoniumgehalte
In de laboratoria van het GCO waar standaardoplossingen van carcinogene stoffen worden
bereid, werd een groot aantal metingen in het werkmilieu uitgevoerd. Interpretatie van de
resultaten leverde enige moeilijkheden op door het gebrek aan maatstaven voor toelaatbare
blootstelling van de mens.
Ten behoeve van metingen bij laseropstelllngen werd meetapparatuur aangeschaft. Bij
derden werd assistentie verleend bij het opruimen van een aanzienlijke besmetting
veroorzaakt door een lekgeraakte 100 mCi '"Am-bron. Dank zij een systematische aanpak
kon een en ander veilig worden uitgevoerd.

Lozingscontrole Evenals in voorgaande jaren bleven de hoeveelheden radioactiviteit die in de omgeving
werden verspreid via de ventilatiesystemen van HFR, LSO, de afvalbehandelingsinstallaties,
en het Chemie-laboratorium ruim beneden de door de overheid gestelde grenzen. Ook bij de
lozing van zwak-radioactief afvalwater in de Noordzee werd de limiet voor lozing via de
daarvoor bestemde pijpleiding, niet overschreden.

1200 20.00

Bij de huidige vergunning voor lozing in zee wordt geen onderscheid gemaakt naar de aard
van de geloosde activiteit. De lozingslimiet is daarom gebaseerd op het radionuclide met de
hoogste radiotoxiciteit. Gezien de behoefte aan lozing van tritium, dat een zeer lage
radiotoxiciteit heeft, is een voorstel tot wijziging van de lozingslimieten bij de overheid
ingediend. In dit voorstej wordt onderscheid gemaakt naar 3 categorieën, te weten: a-stralers,
ß,Y-stralers en tritium. Voor iedere categorie wordt een eigen limiet voorgesteld die
vastgesteld werd aan de hand vari schattingen van de stralingsbelasting van de mens en van
mariene organismen, bij lozing van de voorgestelde hoeveelheid.
Voor de mens werden de volgende blootstellingswegen beschouwd:

- consumptie van mariene organismen uit Noord- en Waddenzee;
- consumptie van uit zeewater bereid drinkwater;
- directe bestraling door in zeewater aanwezige radionucliden;
- directe bestraling door aan bodemsediment geadsorbeerde nucliden.
Bij de berekeningen werd gebruik gemaakt van de resultaten van in 1966 door
Rijkswaterstaat uitgevoerde kleurstoflozingsexperimenten met de ECN-pijpleiding en van
thans beschikbare, deels door ECN bepaalde, gegevens over de concentrering van
radionucliden door organismen in de zee.

Het marien-biologisch onderzoek omvat onderzoek van het voorkomen van verschillende elementen
in mariene organismen van de Noordzeekust in de omgeving van Petten en tevens laboratorium-
onderzoek van de concentrering en uitscheiding van radioactieve isotopen van deze elementen
door deze organismen. In de tiguur is weergegeven hoe de uitscheiding van *°Co door de garnaal
wordt beïnvloed door wijziging van het zoutgehalte van het water.
De grafiek geelt de concentratie van e»Co in het water, dat via een houder met de garnaal door een
meetopstelling werd geleid.
Het nuclide wordt niet continu uitgescheiden maar in afzonderlijke pulsen. De frequentie daarvan is
afhankelijk van het zoutgehalte (grijs). Dit toont aan dat de uitscheiding van <nCo parallel verloopt
met de uitscheiding van water door de garnaal. Bij een laag zoutgehalte van het omringende
water verwijdert de garnaal namelijk door osmotische processen binnengedrongen water door het
frequent legen van de antenneklieren.



Beeldschermterminal van de
Cyber-175 computer.

In de maand februari is de CDC-6600 van het gemeenschappelijk rekencentrum van ECtvi en
het Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation vervangen door een CYBER-175
computersysteem. Bij de Keuze van de vervangende apparatuur en software heeft de
continuïteit voor de gebruikers vooropgestaan. In dit verband is het zeker vermeldenswaardig
dat de installatie en overgang naar het nieuwe systeem voor de gebruikers ongemerkt heelt
plaatsgevonden. Tot dusver voldoet de CYBER-175 aan de gestelde eisen en functioneert
betrouwbaar.

Beter dan voorheen kan thans worden voorzien in de toenemende behoefte aan interactieve
faciliteiten bij de gebruikers. In die gevallen waar sprake Is van grotere aantallen interactieve
terminals wordt tezamen met de gebruiker gestreefd naar een zekere decentralisatie. Een
voorbeeld hiervan is de opzet bij het rekencentrum van de Landinrichiingsdienst Ie Utrecht
waar de aldaar geïnstalleerde PDP-11 /70 computer fungeert als concentratiepunt voor
interactieve terminals opgesteld bij diverse instanties buiten Utrecht. Oe gebruikers kunnen
zowel op de PDP-11 /70 als op de CYBER-175 interactief werken. Voorts dient de PDP-11 /70
als 'remote batch'-systeem voor onze CYBER-175.

Dit voorbeeld van één van de gebruikers illustreert de toenemende complexiteit van het
communicatienetwerk alsmede de diversiteit in de aangesloten apparaten. In totaal zijn nu 36
remote-batch-systemen met de communicatiecomputers van de CYBER-175 verbonden
waarvan 30 via vaste verbindingen en de overige via gekozen lijnen. Het aantal aangesloten
interactieve terminals, voor het merendeel bestaande uit beeldschermeenheden, bedraagt
thans 44. Een verdere sterke toename valt op wat langere termijn zeker te verwachten.
Tot de interactieve terminals zijn ook een zevental op de CYBER-175 aangesloten grafische
terminals van Tektronix te rekenen. Het grafisch weergeven van resultaten, via deze systemen
en via een tiental aan de remote-batch-systemen gekoppelde tekenapparaten, gaat steeds
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Schematische voorstei'mg van hel belangrijker worden. In verband hiermede is in dit verslagjaar veel aandacht besteed aan het
communicatienetwerk van het beschikbaar stellen van software voor grafische toepassingen. Aan de bestaande
Techmsch-Wetenschappeltjk Reken- . . . . .
centrum Landinnchtingsdienst, programmatuur is een pakket toegevoegd voor het tekenen van contourlijnen. Verder is voor
verbonden met tiet ENR-computer- Nastran-sterkteberekeningen een pakket geïnstalleerd voor hel grafisch weergeven van de
centrum m Petten. in_ e n u j t v o e r (u]el ̂ it pakket kan interactief op een grafisch systeem gewerkt worden.

Ten slotte kan nog worden opgemerkt dat voor continue simulatie een nieuw
programmapakket in gebruik is gesteld en dat in eigen beheer een file-opslagsysteem is
ontwikkeld alsmede een interactief systeem voor opslag en terugzoeken van informatie.





Links, het mhijsen van de nieuwe
alvalpers voor de Groep
Radioactief Afvalbehandeling;
rechts het bedieningspaneel voor
de geautomatiseerde persmstallatte
voor radioactie! atval. Op de
achtergrond de mauwe pers.

Voor het bedrijfsonderdeel dat de verzorging van radioactieve afvalstoffen uit eigen bedrijf en
van de ophaaldienst behartigt was de aankomst van de nieuwe 1500 tons hydraulische
vatenpers een belangrijke stap in de steeds voortschrijdende automatisering van de
verwerkingscyclus. Vóórdat radioactief materiaal geperst kan worden moet het gehele
systeem in gesloten cellen zijn ingebouwd, maar proefpersingen toonden reeds aan dat de
persfactor aanzienlijk zal worden verbeterd. Dit zal mede bereikt worden door de met een
computer gestuurde optimale vulling van de 200 liter transportvaten, waarbij deze een keuze
maakt uit een reeks van gewogen en op hoogte gemeten perspakketten.
De jaarlijkse storting in de Atlantische Oceaan van in beton verpakt afval vanuit Umuiden
vond ditmaal voor het eerst plaats onder de formele werking "an het NEA 'Surveillance
mechanism'. Er werden, onder de gebruikelijke controle van het ministerie van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne en in aanwezigheid var een NEA-waarnemer, in totaal
4232 vaten en betoncontainers afkomstig van ECN, PZEM, EIR Würenlingen en SCK Mol
overboord gezet op dezelfde plek als voorgaande jaren De geschatte activiteit van het
Nederlandse deel der lading bedroeg 5 Ci a, 1065 Ci ß,y en 472 Ci tritium. Omdat enkele van
de uit Zwitserland aangevoerde vaten een geringe vervuiling van spoorwagonvloeren
veroorzaakt bleken te hebben werden 207 soortgelijke vaten niet geladen en voor nadere
inspectie naar Petten vervoerd.

Uit de bedrijfsstatistiek valt te vermelden dat via de pijpleiding in zee van het ECN-terrein
19.100 m3 afvalwater werd geloosd met een totale beta-activiteit van 3,0 Ci. Door de
ophaaldienst werd uit het land 429,6 m3 samenpersbare en 77,0 m3 niet-samenpersbare
resten ter verwerking aangevoerd, alsmede 188 reeds gevuide betoncontainers. Aan
vloeibare reststoffen werden ontvangen 1369 vaten van 60 liter, in Petten gescheiden in 28,4
m3 organische en 55,8 m3 anorganische vloeistof. Er werden ongeveer 1750 voorwerpen
gedecontamineerd en 32.500 kg bedrijfskleding gewassen.



Apparatuur voor het vloeibaar
maken van helium, onder meer
ten behoeve van hel onderzoek
aan supergeleiders.

Koeling met vloeibaar helium is reeds meer dan een tiental jaren bij de
HFR-bundelexperimenlen toegepast. Door het installeren van een aantal grote experimenten
is dit gebruik sterk toegenomen. Meer nog is de behoefte aan vloeibaar helium toegenomen
door het gebruik ervan bij onderzoek van supergeleiders en bij de technologische
ontwikkeling van supergeleidende magneetspoelen.
Om aan deze behoefte te voldoen is de oude machine met beperkte capaciteit en geringe
bedrijfszekerheid vervangen door een nieuwe installatie voor heliumliquefactie. Deze werkt
op basis van een kleine sneldraaiende expansieturbine, heeft een capaciteit van vijftien liter
per uur - vergeleken met vijf liter per uur van de oude machine - en is voorzien van
automatische zuiveringsapparatuur.
Bij de installatie behoren voorts een opslagtank van 1000 liter en een
gasterugwinningssysteem met een opslagcapaciteit van 1440 m3 overeenkomend met 2000
liter vloeibaar helium. Met behulp van transportvaten van 100 liter inhoud wordt het vloeibaar
helium gedistribueerd. Het in de experimenten verdampte helium wordt door ondergrondse
leidingen teruggevoerd naar de installatie.
Om de geluidshinder te beperken zijn de compressoren voor het aandrijven van de machine
en voor het verzamelen van het gas ondergebracht in een apart gebouwtje.
Behalve voor de produktie van vloeibaar helium kan de installatie ook worden gebruikt voor
koeling met superkritiek helium. Dit is een zeer sterk verdicht gas bij ongeveer 7 K, waarmee
een efficiëntere wijze van koelen kan worden bereikt dan met een vloeistof welke door
verdamping wordt vermengd mét gasbelletjes. Voor dit gebruik is het noodzakelijk een
directe koppeling te maken tussen de koelmachine en tiet gekoelde experiment.



Conferenties

Radio-interview met ECN-voorzitter
dr ir H. Hoog liidens een ECN-
conferentie in het Jaarbeurs
Congrescentrum Ulreoht.

De discussie over de problemen van de toekomstige energievoorziening gaat in ons land
nog onverminderd voort. Ook in 1978 ontving ECN weer vele verzoeken voor een spreker op
discussieavonden. Verwacht moet worden dal in de komende jaren, in verband met de van
overheidszijde te organiseren brede maatschappelijke discussie over dit onderwerp, het
aantal verzoeken nog zal toenemen. ECN zal zoveel mogelijk aan deze verzoeke, i voldoen.

Ean belangrijke voorlichtingsactiviteit acht ECN het organiseren van conferenties op het
gebied van energieonderzoek en energievoorziening. Dit jaar werden drie conferenties
georganiseerd, steeds in nauwe samenwerking met de Stichting Toekomstbeeld der
Techniek en het Koninklijk Instituut van Ingenieurs;

17 maart : Hoe lossen wij de energieproblemen van de toekomst op?
5 oktober : Energiebesparing in de industrie

30 november: Duurzame energiebronnen voor de derde wereld.
Aan de organisatie van de laatstgenoemde conferentie werd in belangrijke mate bijgedragen
door de Nederlandse Vereniging voor Zonne-energie. De organisatie van de tegelijkerlijd
gehouden tentoonstelling over hetzelfde onderwerp was geheel in handen van de Technische
Hogeschool Eindhoven.
Voor een 100-tal geïnteresseerden werd op 22 november een middagbijeenkomst belegd,
waar het door Comprimo in opdracht van ECN opgestelde rapport over de mogelijkheden
van wervelbedverbranding werd toegelicht.

Pubiikaties De resultaten van het onderzoek dat door ECN wordt verricht, worden gepubliceerd in
wetenschappelijke tijdschriften en in rapporten. In de bijlage op pagina 71 is een lijst van
publikaties opgenomen.
In het tijdschrift ENERGIESPECTRUM werden vele artikelen over een breed scala van
onderwerpen op het terrein van energieonderzoek en energievoorziening gepubliceerd. De
redactie tracht een zo goed mogelijk beeld te geven van de ontwikkelingen op deze
gebieden.
In 1978 werden o.a. de teksten gepubliceerd van de conferenties Zonne-energieprojecten in
Nederland, Scenario's van de Nederlandse Energievoorziening, Fluidised Bed
Combustion/Gasification and the Environment. Het decembernummer was geheel gewijd aan
werk dat TNO in verband met de kernsplijting verricht.



Bezoeken aan het centrum

Bezoekers bi/ het gebouvj Forum
tijdens de Open Dag

De nieuwe kaartcatalogus in de
bibliotheek.

De belangstelling voor de mogelijkheid in groepsverband een bezoek aan het
onderzoekcentrum te Petten te brengen is nog steeds zeer groot. In totaal bezochten op deze
wijze 1364 personen het centrum. Op de jaarlijkse 'Open Dag' werden voorts 950 bezoekers
in de gelegenheid gesteld de installaties en experimenten te bezichtigen.
In 1978 werd een drietal wetenschappelijke bijeenkomsten, meestal met overwegend
buitenlandse deelnemers, belegd op het centrum, en wel:
21 - 24 februari, International Organisation for Standardization;
8 -10 mei, Joint Meeling o) the Netherlands Radiobiological Society and the Association tor

Radiation Research;
9 -12 oktober, International conference on Nuclear Mass Spectrometry.

Bibliotheek Over het afgelopen jaar werden 1742 boeken aangekocht, hetgeen een toename is van 20%
t.o.v. 1977. De rapportencollectie vertoont een gestage groei van 35.414 rapporten, waarvan
31.803 in de vorm van microfiches, tot een totaal van ca. 500.000. Het tijdschriftenbestand is
gehandhaafd op ongeveer 500 lopende abonnementen. De boekencatalogus vanaf 1976 is
nu zowel ontsluitbaar door middel van een nieuwe kaartcatalogus als d.m.v. een on-line
terminal op de Cyber-175 computer. Via het information retrieval programma, TROIKA,
ontwikkeld door het ENR, kan het bestand op meer ingangen dan aanwezig in de
kaartcatalogus afgezocht worden. Onder meer zijn op deze manier ook de aan de boeken
toegekende trefwoorden toegankelijk.

Documentatie Het gebruik van geautomatiseerde documentatiesystemen via de on-line terminal is
toegenomen. Voor de documentaire informatieverzorging van de medewerkers van de
verschillende onderzoekprojecten en van gebruikers buiten ECN staan nu 170 (1977- 102)
gegevensbestanden ter beschikking op verschillende gebieden var techniek en wetenschap.
Totaal werden 491 (1977 - 307) literatuurvragen met behulp van dit systeem beantwoord.
Vanuit de referaattijdschriften werden 48 (1977 - 50) literatuurrecherches manueel



Exphcatie met dia's en geluidsband uitgevoerd. Een totaal van 66 permanente attenderingen uit INIS Atomindex werden verzorgd
voor deelnemers aan een cursus bu d o o r | N | S . E N D S Documentation Service te Mol (België).
de Lage Flux Reactor

Er werden 23 externe ECN-rapporten, voorzien van trefwoorden en abstracts, aangeleverd
aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen <KNAW) te Amsterdam »er
doorzending aan het IAEA-INIS Documentatiesysteem te Wenen.
In samenwerking met de INIS-sectie van de IAEA en COBIDOC werd begonnen met het
tweejarig INIS/AGR1S Netwerk Project, nadat eerst een seminar voor de toekomstige
terminalhouders in Nederland werd georganiseerd bij ECN in Petten voor het on-line gebruik
van de INIS en AGRIS gegevensbestanden op de computer van de IAEA te Wenen.

Opleiding Voor de opleidingsactiviteiten van ECN bestond dit jaar wederom een grote belangstelling.
Dit betrof zowel cursussen voor deelnemers van buiten als cursussen voor eigen personeel.
De belangstelling voor de 14-daagse cursus Kerntechniek, met name van medewerkers van
de Kerncentrale Doel bij Antwerpen, was dermate groot dat deze cursus tweemaal gehouden
werd. Een aantal cursussen werd op verzopK van derden georganiseerd, zoals een 4-weekse
theoretische opleiding van reactor-bedrijfstechnici voor de in aanbouw zijnde
Kerncentrale Doel-3.
De belangstelling voor de op het ECN-onderzoekcentaim in samenwerking met
MacNeal-Schwendler Corporation georganiseerde 'Advanced Topics NASTRAN Workshop'
was bijzonder groot. De Workshop was ruim overtekend.
In samenwerking met de NV KEMA werd ook dit jaar in januari een driedaagse
bedrijfsconferentie 'Kernenergie' gehouden. Dergelijke bijeenkomsten worden georganiseerd
door de Stichting Contactcentrum Bedrijfsleven Onderwijs, ten behoeve van docenten aan
hoger beroepsonderwijsinstellingen, met als doel de kennis van de leraren op het betrokken
vakgebied op te frissen, dan wel aan te vullen.
Verder werd in samenwerking met het Interuniversitair Reactor Instituut (IRI) een cursus
'Onderzoek vaste stof en vloeistof met behulp van neutronen' gegeven.



Bezoekers kriigen uitleg bij de
Lage Flux Reactor

De volgende externe cursussen werden georganiseerd:
- cursus CAMAC
- cursus thermokoppels
- cursussen kerntechniek
- cursus warmteoverdracht
- cursus straling, radioactiviteit en stralingsbeschermoq.
Aan sommige cursussen waren practica verbonden van verschillende duur. Het totaal aantal
deelnemers bedroeg 242.
Voor eigen personeel werd een groot aantal interne cursussen georganiseerd op
verschillende vakgebieden.
Daarnaast werd een aantal beknopte cursussen stralingsbescherming en conventionele
veiligheid gehouden voor nieuwe medewerkers en een honderdtal praktikanten, voornamelijk
van middelbare en hogere technische scholen, die hun stageperioden bij ECN doorbrachten.
In het kader van de IAESTE (International Association for Exchange ol Students tor Technical
Experience) waren vier buitenlandse studenten enige maanden in Petten werkzaam.
Tien studenten van Nederlandse universiteiten en hoge scholen maakten in Petten een stage
door ten behoeve van hun doctoraal- of ingenieurs-examen, terwijl twaalf academici een
ECN-toelage ontvingen voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek ter
voorbereiding van een academische promotie. Twee promovendi van deze sloten hun
onderzoek af met een promotie. De bezetting van twee bij de Universiteit van Amsterdam
ingestelde bijzondere leerstoelen droegen bij aan het onderwijs in de scheikunde aan deze
Universiteit.



Caüareh'oorstellmg tijdens he!
?5-ia''O lubiieum van de personeels-
veieniqmg :-an ECN

in de totale personeelsbezetting is in hei verslagjaar weinig verandering gekomen.
Tegenover een bezetting per 31 december 1977 van 850 medewerkers (abusievelijk is in
verslag 1977 859 a(gedrukt) staat een bezetting van 849 per 31 december 1978, èèn en ander
exclusief de medewerkers van het Ultra-Centrifuge-laboratorium.
In de loop van 1978 zijn de besluiten rond Ultra-Centrifuge Nederland NV genomen die het
mogelijk hebben gemaakt de medewerkers van het UC-laboratorium per 1 januari 1979 te
doen overgaan in dienst van UCN NV. Naast de 47 medewerkers van het UC-laboratorium is
met nog 21 andere medewerkers op hun verzoek de arbeidsovereenkomst beëindigd.
Dn« medewerkers werden gepensioneerd
De samenstelling van de bezetting per 31 december 1978 was als volgt:

Totaal
Onderzoekcentrum

Den Haag Petten Elders

Academici
Technisch personeel
Administratie) personeel
Hulppersoneel

137
491
117
104

4
-

32
6

133
489
85
98

_

2
-

-

849 42 805

Ds Ondernemingsraad kwam in het verslagjaar negenmaal bijeen. De belangstelling van de
gekozen leden van deze raad voor de ontwikkelingen rond het onderzoekprogramma leidde
tot verhoogde activiteit van de OR op dit gebied. In het Georganiseerd Overleg met de
Samenwerkende Bonden van Overheidspersoneel werd viermaal vergaderd. Daarbij werd
veel aandacht gegeven aan de consequenties van de toegenomen bemoeienis van de
overheid met het arbeidsvoorwaardenbeleid van gesubsidieerde instellingen, hierin tot uiting
komende dat ieder voorstel tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden aan een
mierdepartemenlate adviescommissie dient te worden voorgelegd.
In hel verslagjaar verscheen voor de tweede maal een sociaal jaarverslag.
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In dit verslag is bij de gebieden van onderzoek waar dit relevant is melding gemaakt van
internationale contacten of samenwerking. Een opsomming daarvan wordt hier daarom niet
gegeven.
Wel kan hier vermeld worden dat ECN-medewerkers lid zi|n van een aantal commissies en
werkgroepen van intergouvernementele organisaties. Wal de Europese Gemeenschappen
betreft geldt dit in de eerste plaats het Algemeen Raadgevend Comité en voorts
adviescommissies voor meer beperkte delen van het onderzoekprogramma. Eveneens wordt
deelgenomen in een aantal stuur- en werkgroepen van het Nuclear Energy Age-cy (NEA) van
OESO en van het International Energy Agency (IEA).
Sedert vele jaren al is er een formele uitwisselingsovereenkomst tussen de Russische
Staatscommissie voor Kernenergie, hel Belgische Commissariaat voor Kernenergie en ECN.
In het kader van deze overeenkomst werd in mei een tripartiet symposium gehouden over
splijtstofopwerking in Mol en in november één over warmtewisselaars voor natriumgekoelde
reactoren in Apeldoorn. Voorts bracht een Belgisch-Nederlandse delegatie een bezoek aan
de Sovjet Unie voor een studie van onderzoek op het gebied van de plasmafysica en
technische aspecten van de kernfusie en werd bemiddeling verleend voor de detachering
van een theoretische fysicus van de Vrije Universiteit bij het Instituut voor Theoretische en
Experimentele Fysica in Moskou.
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AER
BEOP

CBS
CPB

CCMS
CIL

COBIDOC
CTI/TNO

ECN
EEG
EIR

ENR
ESARDA

ESC
FDO
FOM

FOMRE
GKN
GCO
HFR

IAEA
IAESTE

IEA
INFCE

IIMIS
IRI

ISES
ITAL
JET

KEMA
KFD
KfK
KM

KNAW
LFR

LOFT
LSO

MHD
NBS
NEA

NEOM
NIOZ
NLR
NRC
NSP

OESO
PZEM
RIWA
SALE
SCK
SEP
SNR

STEK
STUNET

TNO
UCN

WACOM
Opstelling voor WAES
onderzoek van WAR
stromingsverschtpiselen WOCO
in de technologiehal. ZWO

Algemene Energie Raad
Bureau Energie Onderzoek Projecten
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centraal Plan Bureau
Committee on the Challenges of Modern Society
Cyclotron en Isotopen Laboratorium van Philips Duphar
Commissie voor Bibliografie en Documentatie
Centraal Technisch Instituut TNO
Energieonderzoek Centrum Nederland
Europese Economische Gemeenschap
Eidgenossisches Institut für Reaktoriorschung
ECN-NSP-Rekencentrum
European Safeguards Research and Development Association
Energie Studie Centrum
Fysisch-Dynamisch-Onderzoek, Technische Adviseurs BV
Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie
Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie met Röntgen- en Elektronenstralen
NV Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland
Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (van de Europese Gemeenschappen)
Hoge Flux Reactor
International Atomic Energy Agency
International Association for Exchange of Students for Technical Experience
International Energy Agency
International Nuclear Fuel Cycle Evaluation
International Nuclear Information System
Interuniversitair Reactor Instituut
International Solar Energy Society
Instituut voor de Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw
Joint European Torus
NV tot Keuring van Elektrotechnische Materialen
Kernfysische Dienst
Kernforschungszentrum Karlsruhe
Koninklijk Instituut van Ingenieurs
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Lage Flux Reactor
Loss of Fluid Test
Laboratorium voor Sterk-radioactieve Objecten
Magnetohydrodynamische conversie
National Bureau of Standards (VS)
Nuclear Energy Agency
Nederlandse Energie Ontwikkelings Maatschappij
Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium
Nuclear Regulatory Commission (VS)
Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij
Rijncommissie Waterleiding bedrijven
Safeguards Analytical Laboratory Evaluation
Studiecentrum voor Kernenergie, België
NV Samenwerkende Elektriciteits-Produktiebedrijven
Snelle Natriumgekoelde Reactor
Snel-Thermisch Experiment in KRITO
Stuurgroep Nederlandse Eilanden Terminal
Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
Ultra-Centrifuge Nederland NV
Werkgemeenschap voor Analytisch-Chemisch Onderzoek van Mineralen en gesteenten
Workshop on Alternative Energy Strategies
Wetenschappelijke Advies-Raad
World Coal Study
Nederlandse Organisatie voor Zu iver-Wetenschappelijk Onderzoek





Financieel verslag

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

Balans per 31 december 1978

Staat van baten en lasten over 1978

Toelichting op deze stukken. -



51 Balans per 31 december 1978

Stichtina Enwalcomtofzcwk
Centrum Nwtoriand

Gebouwen, installaties en overige voorzieningen
onderzoekcentrum Petten

Instrumenten en overige Inventaris

Woningen en kantoorpanden

Octrooirechten

Langlopende achtergestelde renteloze lening

Vorderingen en overlopende posten

LiQuide middelen

31 december
1977

f

17.389.678

10,277,476

425.888

P.M.

P.M.

11.580.580

4.365.099

44.038.721

31 december
1978

f

19.088.043

10.482.815

414.007

P.M.

P.M.

16.983.768

3.978.121

50.946.754
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31 december 31 december
1977 1976

f I

Vermogen 28.114,912 30.006.735

Schulden en overlopende posten 15,923.609 20.940,019

44.038.721 50.946.754



•o Staat van baten en lasten over 1978

Stichting EiwrgltoixtoizMk
Centrum Nwtoriand

Bijdragen aan het Institute for Atomenergl in de kosten
van de samenwerking in Noorwegen

Exploitatiekosten gebouwen en terreinen
onderzoekoentrum Petten

Overige kosten

627.202

1978

Personeelskosten

Materialen, hulpstoffen en diensten van derden

f

59.891.592

10.378.203

f

67.312.782

17.166.349

443.458

4.343.168 5.377.795

3.517.883 3.236.721

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

78.758.048

6.733.939

93.537.105

6.277.787

85.491.987 99.814.892
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Exploitatiebijdragen Staat der Nederlanden
- algemene exploitatiebijdrage
- bestemmingsbedragen

Vergoedingen verstrekt door de Commissie van de
Europese Gemeenschappen inzake het centrum te
Petten, betreffende:
- de bedrijfsvoering van de HFR
- verleende diensten

Vergoedingen van de Commissie van de Europese
Gemeenschappen, Brussel, voor onderzoek-
werkzaamheden

Overige opbrengsten van adviezen en werkzaamheden
voor derden

Opbrengsten uit octrooien en licenties

Bijdragen van het bedrijfsleven

Waarde toegekend aan in eigen werkplaatsen
vervaardigde activa

Interest

51.660.727
2.247.455

12.671.627
2.434.432

388.982

f

58.235.892
7.407.832

13.639.250
2.626.189

466.283

8.116.078

12.025

209.500

922.975

94.247

8.939.569

13.588

200.000

1.678.677

129.825

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

78.758.048 93.537.105

6.733.939 6.277.787

85.491.987 99.814.892



62 Toelichting op de balans per
31 december 1978

Gebouwen, Inttallatiet en
overig« voorzieningen
ondenoekcentrum Petten

In 1378 zijn ten behoeve van het onderzoekcentrum Petten investeringen in gebouwen,
ins'.allaties en overige voorzieningen verricht tot een bedrag van ruim f 3,6 miljoen.
Een overzicht van de stand van de investeringen aan het begin en het einde van het
verslagjaar, 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.
Chemlecomplex
Laboratorium voorSterk-
radioactief Onderzoek
Materlaalkundegebouw
Fermigebouw met LFR
Algemeen laboratorium
Computergebouw
GBA-gebouw
Afvalverwijdering
Centrale werkplaats- en
magazijngebouw
Voorzieningen in/bij GCO-
technologiehal
Gebouw voor algemene
diensten
Algemene voorzieningen
en overige gebouwen

Afschrijvingen

SlanO per
31 dscombBrH ' SfVWVIIlHVl

1977

f

2.971.974
4.585.474

7.856.123
3.363.726
3.755.548
3.203.454

599.606
4.447.931
9.304.350

1.583.449

1.160.174

4.504.822

9.927.524

57.264.155
39.874.477

17.389.678

MulatUs In 1976 terzake van

alsloilngan
elQ.

f

1.399.141*

52.406

1.451.547
1.451.547

-

aanichai-
fingen

f

/• 12.500

591.481

25.517

2.620.163

288.328

3.614

330.844

3.847.447
2.149.082

1.698.365

Slam) per
31 dacamber

1S78

1

2.971.974
4.572.974

8.447.604
3.363.726
2.356.407
3.228.971

599.606
4.447.931

11.924.513

1.583.449

1.448.502

4.508.436

10.205.962

59.660.055
40.572.012

19.088.043

* betreft afboeking van de KRITO/

3T£K-ir,i!a;!at«

Met uitzondering van de op de balansdatum nog niet gereedgekomen werken - voornamelijk
betrekking hebbende op enige voorzieningen in het laboratorium voor sterkradioactlef
onderzoek en een uitbreiding van gebouwen en installaties voor afvalverwijdering met een
totaal geïnvesteerd bedrag van bijna f 5 miljoen - zijn afschrijvingen toegepast, gebaseerd op
de volgende percentages per jaar van de aanschaffingswaarde:

gebouwen 5%
tijdelijke gebouwen 10%
installaties er, overige voorzieningen 10%.

Zoals uit de navolgende tabel blijkt, bedroegen de investeringen in 1978 circa f 4,5 miljoen.
Hiervan is ruim 17% in eigen werkplaatsen vervaardigd.
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Op de balansdatum waren Instrumenten e.d. met een waarde van ruim f 1,8 miljoen nog in
aanbouw.

Investeringen:.
Instrumenten en machines
Overige Inventaris
Transportmiddelen

Afschrijvingen

Stand pur
31 december

1977

f

52.296.596
3.793.387

355.797

56.445.780
46.168.304

10.277.476

Mutaties In 197B ter zal<o van

afstotingen
«te.

f

2.435.615
69.689
17.592

2.522.R96
2.501.250

21.646

aanschaf-
fingen

f

3.759.506
620.624
125.912

4.506.042
4.279.057

226.985

Stand oer
31 dacember

1978

f

53.620.487
4.344.322

464.117

58.428.926
47.946.111

10.482.815

Woningen an kantoorpanden

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

Onderstaand volgt een overzicht van de onder deze post opgenomen activa.

Investeringen:
12 woningen in Noord-Holland
Kantoorpanden Den Haag

Afschrijvingen

Stand per
31 december

1977

f

334.033
346.248

680.281
254.393

425.888

Mutaties in 1978 Ier zake van

afstotingen
etc.

f

—

-

aanschaf-
fingen

f

11.881

/. 11.881

Stand oer
31 december

1978

f

334.033
346.248

680.281
266.274

414.007

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.

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

langlopanda
iwrtetezatanfafl

Met Ultra-Centrifuge Nederland NV (UCN) is in 1976 een vergoeding van f 15 miljoen
overeengekomen ter zake van overgedragen kennis van het ultracentrifugeprocédé. Deze
vergoeding is gegeven in de vorm van een achtergestelde renteloze lening van f 15 miljoen,
waaraan vooralsnog geen waarde is toegekend. Aflossingen welke op de lening mochten
worden ontvangen zullen in het desbetreffende jaar als bate worden verantwoord.
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Vorderingen en
overlopend« potten

Staat der Nederlanden, inzake te verrekenen exploitatiebijdragen f
- algemene bijdrage over 1978 735.892
- bestemmingsbedragen over 1978 2.907.832
Commissie van de Europese Gemeenschappen, voornamelijk inzake de
bedrijfsvoering van de Hoge Flux Reactor en diensten verleend aan het
Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek te Petten 2.567.770
BV Phllips-Duphar, Inzake dienstverlening ten behoeve van hun vestiging te
Petten 297.056
Ultra-Centrifuge Nederland NV, inzake verrichte diensten en leveranties 1.270.299
Overige debiteuren inzake verrichte diensten en leveranties 2.766.912
Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen, te ontvangen omzetbelasting 821.945
Centraal Beheer Pensioenverzekering NV, depotrekening ten behoeve van
voorziening voor mogelijke toekomstige verbetering van de pensioenregeling 2.178.363
Te verrekenen voorschotten sociale lasten en te ontvangen ziekengelden 220.940
Diverse vorderingen en overlopende posten 3.196.759

16.983.768

Vermögen
Vermogen volgens de vorige balans
Toenemingen
- investeringsbijdragen Staat der Nederlanden

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

afgestoten activa

Vermogen volgens de balans per 31 december 1978

f

f
28.114.912

8.353.489

36.468.401

6.277.787

183.879 6.461.666

30.006.735

Schulden en overlopende

Als voorschot op de voor 1978 berekende investeringsbijdragen ad f 8.353.489 is f 9 miljoen
ontvangen; het verschil ad f 646.511 is In de balans per ultimo 1978 opgenomen onder de
post Schulden en overlopende posten.
De bijdragen van de Staat der Nederlanden over het jaar 1977 zijn inmiddels vastgesteld op
het voor 1977 berekende bedrag ad f 8.458.040.

Staat der Nederlanden, te verrekenen investeringsbijdragen over 1978
Crediteuren inzake leveranties van materialen, hulpstoffen, instrumenten,
diensten van derden, e.d.
Crediteuren inzake uitbreiding van het onderzoekcentrum Petten
Voorziening voor mogelijke toekomstige verbetering van de pensioenregeling
Sociale lasten en overige personeelskosten
Diverse schulden en overlopende posten

f
646.511

5.966.308
643.531

2.178.363
8.076.611
3.428.695

20.940.019



Overig« varpMchttngwi De voor de medewerkers van ECN geldende pensioenregeling houdt in dat in de premies,
welke tot de pensioendatum moeten worden betaald, een bestanddeel begrepen is dat
betrekking heeft op vroegere dienstjaren, de zogenoemde backservice.
In het verslagjaar is voorts ean regeling getroffen op grond waarvan de betaling van premies,
verschuldigd voorvroegere dienstjaren, uit hoofd 3 van salariswijzigingen vanaf 1 januari
1977, voorzover ECN daartoe middelen beschikbaar heeft, in de vorm van koopsommen zal
geschieden. De contante waarde per balansdatum van de nog In toekomstige jaren te betalen
backservice-verplichtingen - rekening houdende met de invloed van de vorenvermelde
regeling - Is door de verzekeraar berekend op f 15,3 miljoen op basis van de zogenoemde
evenredig-deelmethode (ultimo 1977 eveneens f 15,3 miljoen). Aangezien de berekeningen
voor eerdergenoemde regeling zijn gebaseerd op deze methode is het in het verslag over
1977 genoemde bedrag ad f 33,9 miljoen, gebaseerd op de zogenoemde methode der
aanvangspremle, niet meer toepasselijk voor vergelijkingsdoeleinden,
Voor medewerkers, die de ECN-dlenst voor de pensioendatum verlaten, wordt ingevolge een
per 1 januari 1973 ingegane reglementswijziging de eventueel nog resterende contante
waarde van de in toekomstige premies begrepen backservice bij vertrek Ineens gestort.
Zodanige stortingen worden in het jaar van vertrek als last in de staat van baten en lasten
verantwoord.



61 Toelichting op de staat van
baten en lasten over 1978

Personeelskasten

1 Hiervan heeft respectievelijk I3.344.4S0
en 13 408.335 betrekking op ten
belioeva van het ullracentnlugelabora-
lorium ter beschikking gestald
porsoneel. dat per 1 januari 1979 in
dienst van UCN is getreden.

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

Salarissen, toelagen e.d.
Sociale lasten (inclusief vakantietoeslagen)
Overige personeelskosten

Af: Vergoed door derden

f
43.722,218
18.275.982
1.717.749

63.715.949
3.824.357'

59.891.592*

f
48.039.346
21.034,823

1.858.526

70.932.695
3.619.913'

67.312.7822

De stijging van de post Sociale lasten vindt mede zijn oorzaak in de betaling van een
koopsom ter dekking van backservlce-verplichtlngen voortvloeiende uit de salarisstijgingen
(zie onder Overige verplichtingen op blz. 65).

Materialen, hulpstoffen «n
diensten van darden

Deze post ad f 17.166.349 (1977 f 10.378.203) omvat de kosten van de in het verslagjaar
aangeschafte materialen, kleine apparatuur, hulpstoffen, chemicaliën enz. en van de door
derden verleende diensten.
De toeneming in 1978 wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de hogere kosten van
nationale energieonderzoekprogramma's.

Bijdragen aan het Institutt is?r ws
for Atomenerg! in de
kotten van de samenwerking
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

ExploKatJakosten
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 technologiehal ca .
Vrijgevallen voorziening voor ontmantelingskosten van het
laboratorium voor ultracentrifugeontwikkeling
Schoonhouden en diversen

f

569.149

58.053

627.202

1977

f

914.181
1.810.277

680.365
285.576

X 250.000
902.769

4.343.168

f

414.458

29.000

443.458

1978

f

1.550.867
1.727.041

731.617
418.855

949.415

5.377.795



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

f
133 318
870.973

653.626
1,173.722

119.645
565.899

f

147.897
861.713

598.837
1,101.783

74.222
452.269

3.517.883 3.236.721

Afschrijvingen op
duurzame activa

Gebouwen, installaties en overige voorzieningen
onderzoekcentrum Petten
Instrumenten en overige inventaris
Woningen en kantoorpanden
Boekverliezen en -wmsten op afgestoten activa etc, per saldo

f

1978

f

2.143.657 2.149.082
4.520.130 4.279.057

11.881 11.881
58.271 /• 162.233

6.733.939 6.277.787

Exploitatiebijdragen
Staat dar Nederlanden
Algemene bijdrage

Bestemmingsbijdragen

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

Als voorschot op de voor 1978 berekende bijdrage ad f 58.235.892 is f 57,5 miljoen
ontvangen; het verschil ad f 735.892 is in de balans per ultimo 1978 onder de post
Vorderingen en overlopende posten opgenomen.
Oe algemene bijdrage over 1977 is inmiddels vastgesteld op het voor 1977 berekende
bedrag ad f 51.660.727.

Als voorschot op de voor 1978 berekende bijdragen ad f 7.407.832 is f 4,5 miljoen
ontvangen; het verschil ad f 2.907.832 is in de balans per ultimo 1978 onder de post
Vorderingen en overlopende posten opgenomen.
De voor 1978 berekende bijdragen betreffen: f
Nationaal programma Windenergie 4.443.532
Nationaal programma Zonne-energie 2.442.849
Onderzoekprogramma Opslag in zoutkoepels 87.095
'Loss Of Fluid Test1 (LOFT)-onderzoek in USA 419.399
Energiemodelstudies 14.957

7.407.832

De bijdragen over 1977 zijn inmiddels vastgesteld op de voor 1977 berekende bedragen ad
in lotaal f 2.247.455.
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Vergoedingen verstrekt door
d« CommiMie van de
Europeee Gemeenschappen
Inzak« het centrum te Petten,
betreffende:
-de bedrijfsvoering van de HFR

-verleende diensten

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

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

(977

f

1978

f

5.482.313 5.738.098
1.232.384 1.738.667

4.831.000 5.063.000
1.-25.930 1.099.485

12.671.627 13.639.250

Ingevolge de met de Commissie van de Europese Gemeenschappen gesloten overeenkomst
verleent ECN diensten aan het aan het eigen onderzoekcentrum te Petten grenzende
Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) op basis van jaarlijks overeen te komen
tarieven. Ter zake werden de volgende vergoedingen berekend.

1977

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

f

86.506

1.441.000
906.926

f
89.431

1.536.000
1.200.758

2.434.432 2.826.189

Overige opbrengsten
adviezen en
voor derden

Deze opbrengsten hebben betrekking op werkzaamheden voor derden en op beschik-
baarstelling van faciliteiten. De baten uit dezen hoofde vloeiden voort uit opdrachten van:

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
NV Provinciale Zeeuwse Energie-Mij.
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, inzake
milieuhygiënisch aerosolonderzoek
Overige opdrachtgevers

transporteren

f
990.073
133.739
962.242
403.970

n 410.319
72.120

421.193
4.722.422

8.116.078

f
980.892
220.296
616.430
213.024
265.071
355.002

405.659
6.550.971

9.607.345
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radioactief afval

f

8.116.078

89

1976

f

9.607.345

667.776
8.116.078 8.939.569

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

bestralingsopdrachten
ve-werking radioactief afval
activerings-, chemische en radiochemische analyses
dienstverlening aan ECN-NSP-Rekencentrum v.o.f.
diensten afdeling Gezondheidsbescherming
cursussen, publikaties, documentatiewerkzaamheden
diversen

1977 1978

f

232.229
1.252.808

80.516
2.684.610

154.151
31.875

286.233

4.722.422

f

206.075
1.337.452

83.750
4.411.650

207.071
122.020
182.953

6.550.971

Ter toelichting op de baten uit hoofde van de dienstverlening aan ECN-NSP-Rekencentrum
v.o.f. wordt het volgende opgemerkt.
Ingevolge een overeenkomst met het Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation (NSP)
zijn de computerfaciliteiten per 1 januari 1976 samengevoegd en ingebracht in de
ECN-NSP-Rekencentrum v.o.f. De met het rekencentrum verband houdende kosten worden
door de beide vennoten aan de v.o.f. in rekening gebracht. De totale kosten van de v.o.f.
worden, onder aftrek van de opbrengsten van derden, in een tussen de vennoten onderling
overeengekomen verhouding doorbelast aan de vennoten.
De door ECN aan de v.o.f. doorbelaste personeelskosten, algemene kosten, kosten
infrastructuur en afschrijvingen etc. zijn in bovenstaande post als baten verantwoord.
De materiële kosten en de door derden verleende diensten (waaronder lease- en
huurtermijnen van de computerinstallatie) zijn niet onder de post Materialen, 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. Tevens wordt onder deze post
opgenomen de vennootschapsbelasting, verschuldigd over het aandeel van ECN in de winst
op voor derden uitgevoerde computerberekeningen.

In ai0#fi w#fffcpwfltNfi
vervaardigd« activa

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



70 Accountantsverklaring

Wij hebben de in dit verslag opgenomen Balans per 31 december 1978 en Staat van baten en
lasten over 1978, alsmede de daarop verstrekte Toelichtingen van de Stichting
Energieonderzoek Centrum Nederland gecontroleerd.
Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel, dat deze financiële verantwoording een
getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de stichting
op 31 december 1978 en van de baten en lasten over 1978.

's-Gravenhage, 22 mei 1979

KLYNVELD KRAAYENHOF & CO.
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