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Voorwoord

Omstreeks de tijd dat dit jaarverslag in druk ver-
schijnt zal het 25 jaar geleden zijn dat de Stichting
Reactor Centrum Nederland werd opgericht. Behalve
overwegingen van wetenschaps- en industriebeleid
lag daaraan ten grondslag een bezorgdheid voor de
Nederlandse energievoorziening. Die was toen groten-
deels gebaseerd op het gebruik van steenkool. Er
werd destijds gevreesd dat de produktie van steenkool
in Europa in het algemeen en die van de Limburgse
mijnen in het bijzonder geen gelijke tred zou kunnen
houden met de stijgende behoefte. Voor de kernsplij-
ting, die zich als mogelijke nieuwe energiebron aan-
diende, bestond daarom veel belangstelling. Wat toen
niet werd voorzien was dat kort nadien in snel tempo
goedkope ingevoerde aardolie en inheems aardgas
niet alleen een enorme toename van het energiever-
bruik zouden gaan dekken, maar ook de steenkool
vrijwel geheel zouden verdringen.

Thans staat ons land wat zijn energievoorziening
betreft voor problemen veel groter en meer acuut dan
die van 1955. De aardolie is niet goedkoop meer en de
beschikbaarheid is afhankelijk van sociale en politieke
ontwikkelingen in belangrijke olie-exporterende lan-
den. Het topniveau van de Nederlandse aardgas-
produktie is vrijwel bereikt, de Limburgse mijnen zijn
gesloten en kerncentrales zijn er nauwelijks gebouwd.
Veel zal moeten gebeuren om in de vijfentwintig jaar
die thans voor ons liggen Nederland adequaat van
energie te kunnen voorzien en de vraag door middel
van een meer efficiënt gebruik zoveel mogelijk in zijn
groei te beperken. Daartoe zullen grote structurele ver-
anderingen tot stand moeten worden gebracht die in-
spanning en vindingrijkheid zullen vergen. Onze stich-
ting, die sinds 1976 als Energieonderzoek Centrum
Nederland een aanzienlijk breder terrein bestrijkt dan
bij de oprichting, hoopt daarbij een belangrijke taak te
vervullen.

De uit onze taakuitbreiding voortvloeiende werk-
zaamheden van onderzoek naar de mogelijkheden van
andere energiedragers, milieuonderzoek en systeem-
studies maken een steeds groter deel van onze activi-
teiten uit. Wij realiseren ons dat deze aandachtsverbre-
ding, gegeven onze personele en materiële begrenzin-

gen, alleen zal slagen wanneer wij ons werk kunnen in-
passen in groter geheel, op basis van samenwerking
met andere nationale en internationale instellingen.
Een belangrijk deel van de ECN-onderzoekactiviteiten
zal plaatsvinden binnen nationaal gecoördineerde
onderzoekprogramma's die in belangrijke mate door
de Overheid worden gefinancierd. In dit verband ach-
ten wij het verheugend dat de zo lang in voorbereiding
zijnde Raad voor het Energie Onderzoek thans met zijn
werkzaamheden is begonnen. Van belang is ook dat
onze organisatie, mede dank zij haar programmaver-
breding, informatie en analyses kan aandragen voor
de aangekondigde maatschappelijke discussie, die
overigens in feite reeds aan de gang is.
Het zal in deze discussie niet mogen ontbreken aan
realisme, niet alleen wat de economische aspecten
aangaat, de kosten van alternatieve energie-
ontwikkelingen, maar ook wat de tijdruimte betreft die
voor kwantitatief belangrijke ontwikkelingen nodig is.
Het belang van de continuïteit in de energievoorziening
eist ver vooruitzien. Zou men dit in ons land uit het oog
verliezen dan kunnen wij ons een situatie voorstellen
waarbij er in de negentiger jaren nog geen beslissin-
gen zijn genomen over de kernenergie.

Mogelijke consequenties mogen in dat geval niet
onderbelicht blijven. Spreekt men dan bij voorbeeld
over een nog veel groter gebruik van steenkool dan
toch reeds voorzien met inbegrip van de noodzaak om
milieubelasting binnen aanvaardbare grenzen te hou-
den? Of zou de afwijzing van kernenergie realistisch
zijn omdat de economische groei in de volgende de-
cade uiterst beperkt of geheel afwezig zou blijven?
Men kan op goede gronden betwijfelen of een stagna-
tie in de groei deze oplossing mogelijk zou maken.
Overigens wijst de "lnterfutures"-studie van de OESO
uitdrukkelijk op de zorgwekkende aspecten van zo'n
ontwikkeling. Zelfs bij een matige economische groei
in de laatste decade van deze eeuw lijkt het nodig alle
energie-opties ter beschikking te hebben en, "to
manage the unpredictable", deze ook in stand te hou-
den. Daarbij moet niet alleen de huidige energiesituatie
van Nederland maar die van de wereld in aanmerking
worden genomen. Op grond van deze overwegingen
blijft in het onderzoekprogramma van ECN naast de



Het eerste gebouw dat op het terrein in Petten verrees was het 'meethuisje' van de Gezondheids Beschermings Afdeling. Hier werden in 1958 de eerste basis-
gegevens verzameld ten behoeve van latere vergelijkende onderzoeken.

nieuwe aandachtsgebieden een activiteit aan kerne-
nergie gewijd.

Het bestuur aanvaardt graag de uitdagingen waar-
voor de stichting thans, zowel als gedurende de vol-
gende kwarteeuw van zijn bestaan wordt gesteld. Het
bestuur vertrouwt daarbij, evenals in het verstreken

jaar, op de grote toewijding en bekwaamheid van di-
rectie en medewerkers en de adviezen van de Weten-
schappelijke Advies-Raad en de programmacommis-
sie ESC.

Dr. Ir. H. Hoog
Voorzitter van hel Bestuur





Inleiding

Dit is het 25e jaarverslag van de stichting die op 6
juli 1955 werd opgericht als Reactor Centrum Neder-
land. Wie de serie jaarverslagen doorbladert vindt
daarin weerspiegeld de voortdurende evolutie in de
jaarlijkse werkprogramma's waarmee, gegeven de sta-
tutaire doelstelling, steeds getracht is tegemoet te ko-
men aan de behoeften van de Nederlandse maat-
schappij. Het huidige onderzoekprogramma, zoals
zich dat heeft ontwikkeld nadat in 1976 de statutaire
doelstelling aanzienlijk werd verruimd, kent vijf aan-
dachtsgebieden:
- kernsplijtingsenergie
- kernfusie en supergeleiding
- verbrandingsenergie (inclusief milieuonderzoek)
- stromingsenergie
- niet-energetische toepassingen van de kernsplij-

ting.
Voor de programmering van het werk in de eerste

drie aandachtsgebieden is dit jaar voor het eerst, nadat
daaromtrent overleg met het Bestuur had plaatsgevon-
den, een nieuwe consultatieprocedure toegepast.
Daartoe is voor elk der drie aandachtsgebieden een
bijeenkomst in Petten belegd waarvoor een aantal ver-
tegenwoordigers was uitgenodigd van ondernemingen
en instellingen die tot de 'afnemers' van de door ECN
verworven kennis kunnen worden gerekend. Aan hen
was tevoren een beleidsvisie op het werk gedurende
de eerstvolgende vier jaar voorgelegd. Deze gedach-
tenwisselingen zijn van groot nut geweest bij de opstel-
ling van het werkplan 1980 zoals dat in de herfst aan
Bestuur en Wetenschappelijke Advies Raad is voorge-
legd.

Dat dergelijke consultaties dit jaar nog niet zijn be-
legd voor de beide andere aandachtsgebieden heeft
uiteenlopende redenen. Onder het hoofd stromings-

energie vallen momenteel slechts werkzaamheden op
het gebied van zonne- en windenergie en van ener-
gieopslag in vliegwielen, die deel uitmaken van de
desbetreffende nationale onderzoekprogramma's. Met
betrekking tot deze programma's heeft ECN nog een
andere functie, namelijk het beheer ervan in opdracht
van het ministerie van Economische Zaken. Voor dit
doel is een afzonderlijke eenheid ingesteld, het Bureau
Energie Onderzoek Projecten (BEOP).

Het aandachtsgebied niet-energetische toepassin-
gen van de kernsplijting wordt gekenmerkt door een
grote diversiteit, waarbij voor de meeste onderwerpen
er welhaast permanente consultaties zijn met de be-
trokkenen. Dat ECN, in tegenstelling tot wat de huidige
naam zou doen vermoeden, ook werk doet buiten de
energiesector komt voort uit de statutaire bepaling dat
de stichting de hulpmiddelen die voor het energieon-
derzoek zijn verworven ook naar mogelijkheid nuttig
zal gebruiken voor andere doeleinden. Het betreft hier
vooral de in Petten aanwezige kernreactoren en enkele
kleinere stralingsbronnen.

Buiten de vijf aandachtsgebieden staat het weten-
schappelijk werk van het Energie Studie Centrum, een
afdeling die binnen ECN een speciale plaats inneemt
en waarvoor een afzonderlijke programmacommissie
is ingesteld. Met de algemene studies die het ESC ver-
richt van de Nederlandse energiehuishouding wordt
dit jaarverslag geopend. Daarop volgen hoofdstukken
over het werk van BEOP en over de afzonderlijke aan-
dachtsgebieden. De resterende hoofdstukken behan-
delen een aantal diensten en wel voornamelijk die
welke ook naar buiten optreden. Het verslag wordt be-
sloten met een financieel gedeelte en, als aanhangsel,
een lijst van publikaties.



Energie Studie Centrum

De werkzaamheden van het Energie Studie Cen-
irum staan in het teken van de geleidelijk voortschrij-
dende overgang van een sterk energie-intensieve sa-
menleving met relatief lage energieprijzen naar een
minder energie-intensieve maatschappij met hoge
energieprijzen. Daarbij speelt de diversificatie van het
primaire energieverbruik en met name de voor Neder-
land te verwachten sterke toename van het kolenver-
bruik een grote rol. Deze diversificatie en de optimali-
satie van het energiesysteem door besparingsmaatre-
gelen zowel bij conversie als bij eindverbruikssyste-
men vormen de hoekstenen van het aangekondigd
energiebeleid. Dezelfde overwegingen hebben geleid
tot de vier hoofdlijnen van het ESC-programma:
- analyse van as energiehuishouding en van energie-

scenario's, ondsr meer met behulp van modeltech-
nieken,

- studie van energiebesparingsmogelijkheden,
- studie van diversificatie in primair energiegebruik,

met name de studie van consequenties en knelpun-
ten van een verhoogde koleninzet,

- de sociale aspecten van energievoorziening.

Energiemodelstudies

In het begin van het verslagjaar werd een eerste
energiemodel operationeel. Het model is gewaardeerd
aan de hand van ex-post voorspellingen op basis van
historische cijfers. Tevens is een centrale variant opge-
steld waarmee de aanbodconsequenties zijn berekend
van toekomstramingen van de energievraag opgesteld
door het Ceniraal Plan Bureau (CPB) ten behoeve van
de recente Energienota.

Op verzoek van het ministerie van Economische
Zaken is een voorstel 'Analyse en ontwikkeling van
energiescenario's1 opgesteld.

Tozamen met vertegenwoordigers van het CPB, de
Centrale Organisatie TNO en het ministerie van
Economische Zaken is actief deelgenomen aan het
overleg over ontwikkeling en gebruik van modellen
voor het opstellen van een energiebeleid voor de Eu-
ropese Gemeenschap.

Energiebesparing

Een voorlopige analyse is uitgevoerd van energie-
besparingsmogelijkheden in woningen en gebouwen.
Bij deze studie is nauw samengewerkt met de Nijver-
heidsorganisatie TNO en het Bouwcentrum. De
- voorlopige - analyse is gebaseerd op een groot
aantal technisch-economische parameters die via
TNO door een aantal externe adviseurs werden toege-
leverd. Met behulp van een door ESC ontwikkeld si-
mulatiemodel zijn diverse besparingsvarianten geana-
lyseerd. Aan de besparingstechnieken werd een rang-
schikking toegekend op basis van besparings- en kos-
tenoverwegingen. Deze voorlopige analyse zal wor-
den gevolgd door een definitieve toegespitst op een
beperkt aantal technieken en elementen uit de ge-
bouwde omgeving. Aan het einde van het verslagjaar
heeft het ministerie van Economische Zaken hiertoe
een opdracht verstrekt. In het kader van het Nationaal
Programma Zonne-energie is begonnen met een sy-
steemstudie van zonneboilers.

Diversificatie van energiedragers

In de zomer van 1979 is het eindrapport van de
studie Gas en Elektriciteit uitgebracht. De tijdhorizon
van de in het algemeen goed ontvangen studie ligt en-
kele decennia verder dan bij de wat later verschenen
Energienota deel I. In de studie wordt de unieke rol
welke het Groningen-gasveld speelt ten aanzien van
het opvangen van de piekvraag naar gas sterk bena-
drukt. Onder meer is een scenario uitgewerkt voor de
inzet van kolengas.

Ter voorbereiding van een eind 1979 door het
ministerie van Economische Zaken opgedragen studie
naar de inzetmogelijkheden van kolen in de industrie,
zijn een aantal voorstudies uitgevoerd. Zo is een inven-
tarisatie gemaakt van het Nederlandse ketelbestand
per sector van industriële activiteit qua omvang, leef-
tijdsopbouw en lokaties. Tevens zijn voorstudies ge-
maakt van de asproblematiek en de consequenties be-
treffende SOZ- en NOX- uitstoot als gevolg van een ver-
hoogde koleninzet.



Sociale aspecten

In het verslagjaar zijn twee onderzoek-voorstellen
uitgewerkt, namelijk een kortlopende studie 'Gedrags-
beïnvloeding als besparingsstrategie' en een studie
naar de beleving van risico's. Beide onderwerpen wor-
den bestudeerd in samenwerkingsverbanden met de
Vakgroep Sociale en Organisatie Psychologie van de
Rijksuniversiteit Leiden. Met de uitvoering van de
eerstgenoemde studie is in oktober begonnen.

Bureau Energie
Onderzoek Projecten

Ad hoc zaken

Op verzoek van het presidium van de Algemene
Energie Raad wordt een analyse uitgevoerd van de
werkgelegenheidsaspecten van het energiebeleid. De
eerste fase van deze studie is zo goed als afgerond.
Tevens is in het kader van de tweede fase een inventa-
risatie van bedrijven, actief op het gebied van isolatie,
uitgevoerd. Aan 200 bedrijven is een vragenlijst toege-
stuurd met het doel relevante gegevens te verkrijgen
over de werkgelegenheidsaspecten van isolatiemaat-
regelen.

De medewerking aan de Wereldkolenstudie (WO-
COL) is in 1979 voortgezet. WOCOL is een internatio-
naal project met 75 deelnemers afkomstig uit zestien
potentieel belangrijke kolenimporterende of kolen-
exporterende landen. Het doel van de studie is de om-
vang van de toenemende vraag te schatten en een
evaluatie te maken van kolenproduktie, gebruik en
handel. Daarbij worden knelpunten aangegeven en
mogelijkheden om deze knelpunten op te heffen. Het
WOCOL-eindrapport - dat in 1980 uitgebracht wordt -
bestaat onder meer uit een aantal landen-deel-
rapporten. In het verslagjaar is het Nederlandse deel-
rapport opgesteld.

In 1979 is een aanvang gemaakt met een kolen-
transportstudie onder de naam Schip-Haven Integraal.
Deze studie is gericht op de problematiek van het wa-
tergebonden transport en de overslag van steenkool.
De initiator van de studie is het Nederlands Maritiem
Instituut/Nederlands Scheepsbouwkundig Proefsta-
tion.

Totaalvermogen van na 1953 op industriële lokaties geïnstal-
leerde stoomketels (> 25 MWth).
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Het Bureau Energie Onderzoek Projecten (BEOP)
verzorgt ten behoeve van de overheid de project-
coördinatie en het researchmanagement van een aan-
tal deelprogramma's van het Nationale Energieonder-
zoek. Veelal wordt BEOP reeds betrokken bij het for-
muleren van voorstellen voor nationale onderzoekpro-
gramma's op energiegebied. In het verleden was dit
het geval bij het programma zonne-energie, ener-
gieopslag in vliegwielen en magneto-hydrodyna-
mische conversie. In het verslagjaar werd assistentie
gegeven bij het opstellen van voorstellen met betrek-
king tot onderdelen van het Nationaal Onderzoekpro-
gramma Kolen (NOK).

Zodra een programmavoorstel wordt goedgekeurd
door de overheid en financiële middelen voor de uit-
voering van de beginfase beschikbaar worden gesteld,
wordt in vele gevallen BEOP belast met het beheren
van de uitvoering in opdracht van het desbetreffende
ministerie.

Het nationale karakter van de onderzoekprogram-
ma's komt veelal tot uiting in het grote aantal partijen,
dat bij de uitvoering is of wordt betrokken. Er wordt
naar gestreefd bij de uitvoering zoveel mogelijk speci-
fieke deskundigheid bij industrie, instellingen voor on-
derzoek en voor hoger onderwijs en rijksdiensten in
te schakelen. Met iedere deelnemende partij wordt
een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, waarin
werkprogramma, budget en tijdschema worden vast-
gelegd. Verder bevat de samenwerkingsovereenkomst
afspraken over declaratie van kosten, rapportage, ei-
gendom van kennis en goederen, aansprakelijkheid en
octrooirechten. Alle onderhandelingen m.b.t. het tot
stand komen van deze overeenkomsten worden door
BEOP gevoerd.

Nadat met de uitvoering van een programma is be-
gonnen, draagt BEOP zorg voor de bewaking van be-
groting en tijdschema, voor de informatie-uitwisseling
tussen de partijen onderling, het op elkaar afgestemd
houden van de werkzaamheden en de rapportage aan
het betreffende ministerie. Het is gebruikelijk, dat door
de opdrachtgevende minister een begeleidingscom-
missie wordt ingesteld, waarvoor BEOP het secreta-
riaat vervult. Verder verzorgt BEOP de nadere uitwer-
king van de elkaar opvolgende fasen van de program-
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ma's, welke leiden tot meer gedetailleerde kostenbe-
grotingen t.b.v. aanvragen voor financiële middelen bij
de overheid. De kosten voor de uitvoering van het pro-
gramma worden, voor zover gedragen door de over-
heid, via BEOP aan de partijen vergoed.

Bij het energieonderzoek, dat door BEOP wordt
gecoördineerd, treedt in de meeste gevallen het minis-
terie van Economische Zaken als opdrachtgever op. In
1979 werd een opdracht verstrekt t.b.v. de minister van
Wetenschapsbeleid, aangaande enige onderdelen van
het windenergieprogramma. Incidenteel vindt overleg
plaats met andere ministeries over het uitvoeren van
energie (gelieerd) onderzoek.

Windenergie

Op 1 januari 1979 begon de derde fase van dit
programma. Het voorstel hiertoe werd door de minister
van Economische Zaken goedgekeurd. De werkzaam-
heden in deze fase omvatten ook nog een aantal ver-
traagde activiteiten uit fase 2. Hieronder valt de bouw
van een windturbine met horizontale as en 25 meter
wiekdiameter op het ECN-terrein.

Dit programmaonderdeel bleek veel omvangrijker
dan voorzien. De tijd bestemd voor het opbouwen van
het benodigde kennisniveau, een geleidelijke verande-
ring van karakter van de installatie van prototype naar
meetopstelling en aanvullende veiligheidsmaatregelen
hebben de ontwerpfase aanzienlijk verlengd. In de
loop van 1979 was het ontwerp zover uitgewerkt, dat in
september kon worden begonnen met de fabricage
van essentiële onderdelen en met de bouw van het
civiele deel van de installatie te Petten. Zowel de
detailengineering als de bouw zelf hebben meer
geld gevergd dan voorzien. Het ministerie van Eco-

nomische Zaken was bereid hierin voor een belangrijk
deel tegemoet te komen.

Het opbouwen van de organisatie rond het bouw-
project en het vastleggen van de leveranties en verant-
woordelijkheden in contracten heeft in 1979 veel aan-
dacht gevraagd. Dit kon in december worden afgeslo-
ten met het sluiten van een overeenkomst met FDO-
Technische Adviseurs, die hiermee de projecileic'ing
van het geheel op zich nam. De overdracht van de
complete installatie door FDO aan ECN vindt plaats
nadat na uitvoering van het in de overeenkomst ver-
melde beproevingsprogramma is aangetoond, dat de
installatie voldoet aan de specificaties. Verwacht
wordt, dat op 1 november 1980 kan worden begonnen
met de overdracht.

Tijdens het vierde kwartaal zijn goode vorderingen
gemaakt met de fabricage en levering van essentiële
onderdelen:
- de liggers van de rotorbladen zijn gereed (Fokker)
- de tandwielkast heeft proef gedraaid (Radema-

kers)
- belangrijke onderdelen van het elektrisch systeem

zijn gereed (Holec)
- de fundatie is gereed, er is een aanvang gemaakt

met de betonnen onderbouw (van Hattum & Blan-
kevoort)

- de meet- en regelkamer is gereed (ECN), de mini-
computer is geïnstalleerd.
Er is een schaalmodel (1 : 10) gereedgekomen

van het inwendige van de gondel. Het is bedoeld voor
demonstraties en visuele beoordeling van de beschik-
bare ruimte voor plaatsing van apparatuur.

In 1979 zijn de werkzaamheden die door de bij de
derde fase betrokken partijen zullen worden uitge-
voerd gespecificeerd. Samenwerkingsovereenkom-
sten zijn afgesloten of in voorbereiding.

Ondertekening van de
overeenkomst tussen FDO-
Technische Adviseurs en
BEOP betreltende de bouw
van de windturbine in
Petten. Van links naar
rechts: ir. H. B. Rei/nders,
J. van Maanen, ir. P. F. Sens
en mr. J. Schönau.
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In november werd een presentatie gegeven van
het Nederlandse windenergieprogramma ter gelegen-
heid van de twee-jaarlijkse conferentie in Washington
DC over dit onderwerp.

BEOP vertegenwoordigt Nederland in het wind-
energie programma van het Internationale Energie
Agentschap. Onderdelen van het Nederlandse pro-
gramma maken deel uit van dit internationale pro-
gramma.

Zonne-energie

In 1978 waren de activiteiten van BEOP voor wat
betreft zonne-energie grotendeels gericht op het for-
muleren van concrete projectvoorstellen voor het Na-
tionaal Onderzoekprogramma Zonne-energie (NOZ).
Eind december van datzelfde jaar werden de voorstel-
len voor een eerste fase, die loopt tot eind 1981, door
de minister van Economische Zaken goedgekeurd.

Deze voorstellen omvatten 120 projecten. Hiervan
zijn er thans circa 50 in voorbereiding, in uitvoering of
reeds afgerond. Deze projecten hebben betrekking op
vrijwel alle facetten van het programma. Zij reiken van
middelgrote demonstratieprojecten (zoals 100 tot 200
woningen uitgerust met zonneboilers, 15 to» 20 wonin-
gen uitgerust met zonneverwarmingsinstallaties), tot
fundamenteel onderzoek (bijv. aan spectraal selec-
tieve materialen), tot studies van maatschappelijke
aspecten.

Van de oorspronkelijke 120 project-voorstellen
zullen een aantal niet in uitvoering komen voor het eind
van 1981. Dit is deels een gevolg van de lange voorbe-
reidingstijd bij vooral grotere bouwobjecten en deels
omdat duplicatie van overeenkomstige installaties, ook
al gebeurt dit in verschillende toepassingssectoren,
zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Anderzijds
hebben een aantal reeds vergevorderde of afgeronde
projecten resultaten opgeleverd, die verder onderzoek
en/of ontwikkelingswerk rechtvaardigen. Dit heeft o.a.
betrekking op componenten-ontwikkeling, warmte-
opslag, en het verzamelen van meteorologische en
zonnestralingsgegevens.

Van groot belang was het gereedkomen van de
Pilot Test Facility bij de Technisch Fysische Dienst
TNO-TH in Delft, waaraan de Europese Commissie
financieel bijdraagt. Deze Facility is ontworpen door
een internationale groep deskundigen onder regie van
de Europese Gemeenschap. De uitvoerig geïnstru-
menteerde installatie heeft vele toepassingsmogelijk-
heden, zoals het beproeven van componenten van
zonne-energie-installaties, het vergelijken van de wer-
king van verschillende componenten, het verifiëren en
verbeteren van rekenmodellen en hun onderdelen en
het vergelijken hiervan. Bovendien schept dit de mo-
gelijkheid voor vergelijkingen onder verschillende kli-
matologische condities.

Een andere belangrijke gebeurtenis was het in ge-
bruik stellen van een zonne-simulator met het daarbij
behorende testcircuit, eveneens bij de Technisch Fysi-
sche Dienst TNO-TH te Delft. Ook deze is tot stand ge-
komen op basis van internationaal overleg en we! in
het kader van het betreffende International Energy
Agency (lEA)-samenwerkingsverband. Met deze in-

stallatie kunnen onafhankelijk van de weersgesteld-
heid, doch onder zeer goed gecontroleerde omstan-
digheden, de belangrijkste karakteristieken van zonne-
collectoren worden bepaald. Dit laat tevens een objec-
tieve vergelijking van verschillende collectortypen toe.

Beide bovengenoemde projecten zijn zeer nauw
verbonden met de bij de Ned. Techn. Ver. voor Ver-
warming en Luchtbehandeling (TVVL) in ontwikkeling
zijnde praktijkrichtlijnen en standaards voor zonne-
energiesystemen. Bovendien opent zich de mogelijk-
heid voor de zo gewenste internationale standaardisa-
tie en vergelijkbaarheid.

Bij de presentatie van het NOZ tijdens het jubi-
leumcongres van de International Solar Energy So-
ciety te Atlanta trok een ander Nederlands project
grote belangstelling. Dit is een project van vier toren-
flats, die gebouwd worden in Amstelveen. Op elk van
deze flats wordt een zonne-installatie opgesteld, teza-
men met rookgascondensatoren. De installatie be-
staande uit collectoren met een oppervlakte van 150
vierkante meter, rookgascondensatoren, CV-ketels,
boiler en een 35 kubieke meter groot warmte-opslag-
vat, wordt in zijn geheel gemonteerd in de fabriek en
vervolgens beproefd. Na goedkeuring wordt de instal-
latie in 5 delen op één dag naar de bouwplaats
vervoerd en op de flat aangebracht. Ten slotte zijn dan
nog slechts twee mandagen nodig om alle aansluitin-
gen aan te brengen. Deze wijze van installeren werkt
sterk kostenbesparend en betekent een belangrijke
verbetering van de kwaliteitscontrole.

Nederland neemt deel aan de zonne-energiepro-
gramma's van de EEG en het IEA. BEOP is intensief
betrokken bij de Nederlandse vertegenwoordiging
hierin. Nederlandse participatie in geld of door in-
breng van lopende programma-onderdelen vindt
plaats via BEOP.

Een van de vier torentlats
Ie Amstelveen, die in het
kader van het Nationaal
Onderzoekprogramma
Zonne-energie zijn uitge-
rust met zonnecollec-
toren.
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Vliegwielopstelling van de
Technische Hogeschool
Deltt met actieve magne-
tische lagers. Dit werk
wordt uitgevoerd in het
kader van het Nationaal
Onderzoekprogramma
Energieopslag in Vlieg-
wielen.
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Energie-opslag In vliegwielen

Tegen eind 1978 werd toestemming verkregen om
met de eerste fase, bestaande uit een evaluatie van de
mogelijkheden en toepassingen voor energieopslag in
vliegwielen, te beginnen. Op een aantal plaatsen zijn
de werkzaamheden reeds begonnen. Alle werkzaam-
heden zijn vastgelegd en samenwerkingscontracten
zijn afgesloten of in een ver stadium van voorbereiding.
Er is begonnen met een studie naar mogelijke toepas-
singen in de industrie. Een aantal haalbaarheidsstu-
dies, t.w. de toepasbaarheid van vliegwielopslag in de
intramurale gezondheidszorg, kantoorgebouwen,
computercentra en stadsbussen is inmiddels reeds af-
gerond.

Magneto-hydrodynamische conversie

In het voorjaar van 1977 werd bij de minister van
Economische Zaken een voorstel ingediend voor een
Nederlands MHD-project, uit te voeren in duidelijk ge-
scheiden fasen. Op voorstel van een door het ministe-
rie van Economische Zaken ingestelde adviescommis-
sie heeft de minister van Economische Zaken in het
verslagjaar besloten financiële middelen ter beschik-
king te stellen voor de uitvoering van een studiefase
met een duur van circa acht maanden. BEOP is inmid-
dels begonnen met het afsluiten van de samen-
werkingscontracten, waaronder deze studiefase zal
worden uitgevoerd.

De belangrijkste MHD-activiteit van BEOP was het
voeren van onderhandelingen met het Amerikaanse
Department of Energy over een samenwerking tussen
Nederland en de Verenigde Staten op MHD-gebied.
Eerste contacten hierover dateren reeds van 1977,
maar het zwaartepunt van de besprekingen lag in
1979. Op 11 oktober 1979 konden deze worden afge-
sloten met het ondertekenen van de overeenkomst,
waarbij op verzoek van het ministerie van Economi-
sche Zaken ECN als contractpartner aan de Neder-
landse zijde optrad. Deze overeenkomst heeft een
overkoepelend karakter en regelt de uitwisseling van
informatie en onderzoekers en het gezamenlijk uit-
voeren van experimenten. De overeenkomst geeft Ne-
derland o.m. toegang tot informatie uit het Ameri-
kaanse MHD-programma en geeft het Department of
Energy de gelegenheid in de Verenigde Staten ge-
bouwde MHD-kanalen te testen in de Physical De-
monstration Facility (PDF) van de Technische Hoge-
school te Eindhoven. Deze kanalen worden gebouwd
door General Electric onder contract met het Depart-
ment of Energy. De verplichtingen en rechten van de
TH-Eindhoven zijn geregeld in een overeenkomst tus-
sen ECN en TH-Eindhoven, die eveneens op 11 okto-
ber tot stand kwam. Het ministerie van Economische
Zaken draagt bij in de kosten van verlenging van het
PDF-programma, waardoor tijdsruimte voor de Ameri-
kaanse experimenten beschikbaar gesteld kon wor-
den. Met betrekking tot de uitvoering van de overeen-
komst met de Verenigde Staten is een gezamenlijke
commissie ingesteld.

Steenkool

De herintroductie van kolen als een belangrijke
fossiele bron in onze nationale energievoorziening
maakt onderzoek nodig naar o.a. winning, kolentrans-
port en opslag, karakterisering en conversie en de
daarmee samenhangende milieu- en afvalproblemen.
De overheid i.e. de ministeries van Economische Za-
ken en van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, geeft
er de voorkeur aan, dat het kolenonderzcek in Neder-
land gecoördineerd zal worden in het thans bekende
kader van een nationaal onderzoekprogramma, waar-
voor BEOP de projectcoördinatie en het research ma-
nagement zal verzorgen. Aan het kolenprogramma
zullen ook demonstratieprojecten worden toegevoegd,
waarvoor NEOM een coördinerende rol heeft.

De formulering van het Nationaal Onderzoekpro-
gramma Kolen (NOK) is onlangs opgedragen aan een
door beide ministeries ingestelde Programma Voorbe-
reidings Commissie (PVC) die in december 1979 voor
het eerst bijeenkwam. De commissie is als volgt sa-
mengesteld :
dr. L.A. Clarenburg (Openbaar Lichaam Rijnmond),
prof. ir W. Drayer (voorzitter, TH-Twente),
ir. A.J.EIshout(KEMA),
dr. ir. L.J.Revallier(DSM),
prof. ir. S.Stemerding (RU Groningen),
ir. K.Swart(ex-Shell).

De ministeries van Economische Zaken en van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne zijn met waarne-
mers in de commissie vertegenwoordigd. Het secreta-
riaat wordt verzorgd door BEOP.

De taak van de PVC is het adviseren van de mi-
nister van Economische Zaken over een samenhan-
gend programma voor onderzoek, ontwikkeling en de-
monstratie op het gebied van kolen, dat erop gericht
is snelle herintroductie mogelijk te maken.

Voortuitlopend op het tot stand komen van een sa-
menhangend programma als resultaat van de PVC zijn
door een aantal instellingen en bedrijven reeds pro-
jectvoorstellen ingediend. Het zou onnodig remmend
werken de besluitvorming over deze voorstellen te la-
ten wachten op het door de PVC te formuleren pro-
gramma. Als verwacht kan worden dat de voorge-
stelde projecten in een later stadium goed inpasbaar
zijn, nu reeds duidelijk in een behoefte voorzien en ge-
faseerd kunnen worden uitgevoerd, wordt BEOP veelal
betrokken bij de behandeling van de. voorstellen en
belast met het afsluiten van de samenwerkings-
overeenkomsten, waardoor latere opname in het NOK
wordt vereenvoudigd. Het gaat thans vooral om voor-
stellen voor onderzoek en kolenverbranding in een ge-
fluidiseerd bed, al of niet onder verhoogde druk, inge-
diend door ECN, TNO en Neratoom en om een geza-
menlijk voorstel van Nederlandse instellingen van Ho-
ger Onderwijs betreffende fundamentele aspecten van
kolen en conversieprocessen. Een eerste inventarisa-
tie van lopend en voorgesteld kolenonderzoek is ge-
start. Thans konden reeds ca. 80 projecten worden
opgetekend.
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Kernsplijtingsenergie

Watergekoelde
reactoren

Terwijl twee kerncentrales elektriciteit leveren aan
het Nederlandse net wordt een maatschappelijke dis-
cussie voorbereid over de vraag of er nog meer ge-
bouwd zullen worden. Ziet men af van overwegingen
die niet specifiek zijn voor de toepassing van kernener-
gie (zoals de vraag of verdere economische groei wen-
selijk is) en van talrijke gevoelsmatige elementen dan
lijkt deze discussie zich te zullen concentreren op drie
punten:
- de opberging van het kernsplijtingsafval
- de mogelijkheid dat de bouw van kerncentrales

bijdraagt tot verdere verspreiding van kernwapens
- het risico van ongelukken met kerncentrales.

Gedurende het eerste kwartaal van het verslagjaar
stonden vooral het eerste en tiet tweede punt in de be-
langstelling. Daarin kwam verandering door de ge-
beurtenissen in de kerncentrale Three Mile Island in
Pennsylvania, waarbij weliswaar geen slachtoffers zijn
gevallen, doch die grote materiële schade hebben ver-
oorzaakt en nieuwe vragen hebben doen rijzen over
het betrouwbaar functioneren van kerncentrales. Aldus
is ook in Nederland de belangstelling teruggekeerd
naar het punt van de reactorveiligheid, dat voor een
beslissing over de bouw van kerncentrales ook inder-
daad meer relevant is dan de beide andere hierboven
genoemde punten.

Reactorveiligheid is ook het centrale thema van het
onderzoek dat besproken wordt in de eerste twee on-
derdelen van dit hoofdstuk. Zij hebben respectievelijk
betrekking op de watergekoelde reactoren, zoals die in
de huidige kerncentrales worden gebruikt, en op de
natriumgekoelde kweekreactor. Kernsplijtingsafval en
het proliferatieprobleem vormen de hoofdelementen
van het derde en laatste onderdeel. Zij komen daar
vooral ter sprake in verband met de thans afgesloten
International Nuclear Fuel Cycle Evaluation.

Relaties met de Nederlandse kerncentrales

Mede gestimuleerd door het bij het ongeluk van de
TMI-kerncentrale gebleken nut van een goede evalua-
tie van de fluctuaties in reactorsignalen werden nieuwe
ruis-metingen aan de kerncentrale Borssele gedaan

en wel onder verschillende bedrijfscondities na een
reactorstop, onder meer met noodkoeling.

In de loop van de jaren is een behoorlijk beeld ver-
kregen van de ontwikkeling van de ruis gedurende de
levensduur van de reactorkern, zodat abnormaal ge-
drag goed herkend zou kunnen worden. Zo blijken
neutronendetectoren buiten het drukvat in het frequen-
tiegebied van 7,5 tot 20 Herz pieken in de fluctuatie-
spectra te vertonen, die op trillingen duiden. Signalen
van verschillende detectoren worden beïnvloed op
verschillende manieren, al naargelang het effect recht-
streeks is toe te schrijven aan beweging ten opzichte
van de detector of een indirect effect is via de reactivi-
teit.

Van die verschillen is nu gebruik gemaakt door
spectra van een aantal neutronendetectoren zo
met elkaar te combineren dat naar keuze een zuiver
reactiviteitsspectrum, dan wel een puur spectrum
van bewegingen van de reactorkern - inclusief de be-
wegingsrichting - op automatische wijze verkregen
wordt. Zo'n scheiding vergemakkelijkt verdere analyse
en bewaking. Behalve de fluctuaties van neutronende-
tectoren, zijn ook andere signalen geanalyseerd, zoals
temperatuur en druk op verschillende plaatsen in het
primaire en secundaire koelsysteem. In de verslagpe-
riode is vooral het inzicht in de drukruis aanzienlijk ver-
beterd.

Uit de Dodewaard reactor werd één lichting van de
daarin aanwezige proefstukjes drukvatstaai verwijderd
en in Petten onderzocht. Dit geschiedde in het kader
van het 'vatbewakingsprogramma' waarmee de in-
vloed van de neutronenbeschieting op bepaalde voor
de levensduur van de reactor belangrijke materiaal-
eigenschappen zoals treksterkte, kerfslagvastheid en
scheurweerstand wordt gevolgd. Het onderzoek, dat
wordt uitgevoerd in opdracht van de GKN, heeft geleid
tot duidelijke conclusies met betrekking tot het in de
toekomst te verwachten verloop van de overgangstem-
peratuur van het vat, dit is de temperatuur waaronder
het vatmateriaal niet meer de voor een betrouwbare
werking vereiste taaiheid zou vertonen.

Vooral door de bedrijfsleiding van de kerncentrale
Dodewaard wordt in toenemende mate gebruik ge-
maakt van de dank zij de participatie van ECN in het
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OESO Halden-Project ter beschikking staande infor-
matie over het gedrag van splijtstofelementen en over
de toepassing van procescomputers bij de bedrijfs-
voering en beveiliging van kerncentrales. Recht-
streekse contacten tussen Halden en de GKN leidden
tot leveringen van instrumentatie en tot adviezen ten
behoeve van splijtstofbeproevingen in Dodewaard.
Onderhandelingen over een praktische samenwerking
op het punt van methoden en apparatuur voor de op-
leiding van reactorbedieningspersoneel bereikten een
vergevorderd stadium.

Velligheidsanalyses

Naar aanleiding van een aanvraag tot vermogens-
verhoging van de kerncentrale Dodewaard en op ad-
vies van de Consultative Expert Group van de Eu-
ropese Commissie heeft de Kernfysische Dienst van
het ministerie van Sociale Zaken aan ECN gevraagd
'schaduw'-berekeningen uit te voeren. Deze zullen
voornamelijk betrekking hebben op gepostuleerde
koelmiddelverliesongevallen. De drukval over de reac-
torkern, de splijtstofpentemperatuur en de drukop-
bouw in de diverse compartimenten zullen als functies
van de tijd worden berekend. Voor de analyse van de
gebeurtenissen in de drukonderdrukkingstank, in het
bijzonder de opslingering van water gedurende de
eerste seconden van een koelmiddelverliesongeval,
werd een geschikt rekenprogramma aangeschaft.

Voor de Dodewaard-reactor werd de studie be-
treffende de thermohydraulische processen bij het
afblazen van ontlastkleppen afgerond. Mede daartoe
werd het gebruikte rekenprogramma uitgebreid met
een optie om schokgolven te kunnen berekenen.

Om de kwaliteit van de programmatuur te kunnen
beoordelen en te verbeteren neemt ECN deel aan zo-
genaamde 'benchmark'-berekeningen van standaard-
gevallen. Deze standaardgevallen worden door inter-
nationale gremia gespecificeerd, waarna deze door
verschillende rekengroepen en ook met verschillende
codes kunnen worden doorgerekend. Meegedaan
werd aan een numeriek standaardprobleem betref-
fende 2-fase stroming, een standaardprobleem betref-
fende drukopbouw in diverse compartimenten van de
veiligheidsomhulling, een koelmiddelverlies-ongeval
en een standaardprobleem betreffende herbevochti-
ging van de splijtstofstaven.

Experimenteel onderzoek van storingen in de
wariiüö-afvoer

Van groot belang voor het inzicht in de gevolgen
van storingen in de koeling is de Loss-Of-Fluid Test in
Idaho. ECN is daarbij betrokken, onder andere door
de detachering van een van zijn medewerkers. Oor-
spronkelijk was het werk uitsluitend gericht op de ge-
beurtenissen die zich in een drukwaterreactor zouden
voordoen als een hoofdleiding van het primaire koel-

Normaal koelcircuit Koelcircuit met breuk

Snel openende
afsluiters (2)

Stoom-
generator

Schema van de LOFT-
opstelling in Idaho.
De drukwaterreactor is
uitgerust met één normaal
koelcircuit (links).
Het tweede koelcircuit is
vervangen dooreen inrich-
ting (rechts) waarmee
de totale breuk van
één van de koelmiddel-
leidingen kan worden
gesimuleerd.

Reaclorvat
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systeem zou afbreken. In LOFT kan een dergelijke to-
tale breuk worden gesimuleerd in één van de twee pri-
maire koelcircuits. Het gevolg is een verlies van het
koelmiddel en een snelle stijging van de splijtstoftem-
peratuur. Op grond van berekeningen met het eerder-
genoemde programma RELAP was verwacht dat het
bijna een minuut zou duren voordat deze weer zou
gaan dalen door de injectie van water onder hoge druk
en de bevochtiging daarmee van de hete staven.

In de twee tot nu toe uitgevoerde proeven bleken
de op de buitenkant van de staven bevestigde thermo-
koppels al na vijf è tien seconden een snelle
temperatuurdaling aan te geven. Men schrijft dit daar-
aan toe dat de uitstroming door dé leidingbreuk is
overschat en dat deze wordt overtroffen door de toe-
stroming van water uit het nog intacte circuit. Intussen
bestaat er nog twijfel of werkelijk de temperatuur van
de hele splijtstofstaaf daalt: het is namelijk mogelijk dat
de thermokoppels zelf de herbevochtiging ter plaatse
vergemakkelijken. Mogelijk kan het onderzoek dat
ECN zelf uitvoert met elektrisch verwarmde gesimu-
leerde splijtstofstaven hierop een verder licht werpen.
Bij de bundels van telkens vier staven waarmee thans
wordt geëxperimenteerd zijn er namelijk zowel met in-
wendige als met uitwendige thermokoppels.

Intussen is men in Idaho, geïnspireerd door de ge-
beurtenissen in de kerncentrale Three Mile Island, ook
een serie proeven begonnen met betrekkelijk kleine
breuken, leidend tot een verlies van koelmiddel dat zo-
wel groter als kleiner kan zijn dan de injectie van nood-
koeling onder druk.

Gedrag aan splijtstofstaven

Voor nabestralingsonderzoek aan splijtstofstaven
afkomstig uit de kerncentrale Dodewaard werden in
het Laboraturium voor Sterk-radioactieve Objecten
(LSO) een drietal, verticaal opererende, meetbanken
geassembleerd. Met deze meetbanken zal onder an-
dere een vergelijkend onderzoek bolletjes-tablet splijt-
stof worden verricht aan staven die in de kerncentrale
Dodewaard een versplijtingsgraad van 2,5% hebben
bereikt.

Een vergelijkend onderzoek aan splijtstofstaven
gevuld met trilverdichte bolletjes splijtstof en andere
gevuld met tabletten splijtstof, die onder identieke con-
dities in de HFR werden bestraald, werd vrijwel vol-
tooid. Microscopisch onderzoek wees uit dat mechani-
sche interactie tussen splijtstofdeeltjes en zircaloy-
omhulling niet optrad in de met bolletjes gevulde sta-
ven. In de met tabletten gevulde staven echter waren
tabletstukjes in de zircaloywand gedrukt. Door nog
lopende bestraling van een tweetal door ECN vervaar-
digde zevenstaafs splijtstofbundels in de Halden-
reactor wordt onderzocht of dit gunstige gedrag van
bolletjessplijtstof ten opzichte van tabletsplijtstof ook bij
versplijting tot 5% blijft gehandhaafd.

In samenwerking met US-Nuclear Regulatory
Commission werden in de HFR vier bestralingen van
zircaloyhulzen onder uitwendige druk uitgevoerd met
als doel informatie te krijgen over het kruipgedrag van
splijtstofhulzen. Op Amerikaans verzoek zal in de nog
in deze reeks uit te voeren bestralingen ook interne
overdruk worden toegepast, waarmee de opbouw van
splijtingsgas in de splijtstofpen wordt gesimuleerd.

Verloop van de splijtstofbekledingstemperatuur onmiddellijk na een gesimuleerd koeimiddelveriiesongeluk. Uit metingen in
LOFT blijkt dat de gemeten waarden (D) ruim onder de met de door US-NRC voorgeschreven codes berekende waarden (+) liggen,
Ook de met minder conservatieve rekencodes berekende waarden voor(A) en na ( • ) de uitvoering van de test zijn weergegeven,
waaruit blijkt dat een goede analyse van de optredende verschijnselen mogelijk i's,

Tijd na start koelmiddelongeluk (s)
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Externe overdruk : 0-20 MPa
Omhullingstemperatuur: 200-400°C
Neutronenflux : 0,4 - 0,6.1018 h/m2s
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splijtstof
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Zircaloy
bekleding

Verplaatsings-
opnemer

20 Verplaatsingsopnemers verdeeld over
een meetlengte van 50 mm registreren de
beweging van de splijtstofbekleding met
een nauwkeurigheid van 2/ym.

Verplaatsings- ^ " — ^
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Na ovalisatie treedt doorncontact op
waarna de wanddikte van de bekleding
door kruip toeneemt.
Het tijdstip van doorncontact is afhankelijk
van de bestralingscondities.

Na verloop van tijd stabiliseert de
verplaatsing.
Wanneer hierna de richting van het
drukverschil over de bekleding wordt
omgedraaid, rekt deze weer op.

Bestudering van het gedrag van zircaloy splijtstofbekleding onder uitwendige belasting - LWR condities - is belangrijk voor het inzicht in de kruipeigen-
schappen van dit materiaal. Tevens wordt meer inzicht verkregen in de warmte-overdracht in splijtstotpennen bij hoge versplijtingsgraad. De vormverandering
van de splijtstofbekleding onder de in de reactor optredende druk-, temperatuur- en neutronentiuxcondities is van wezenlijke invloed op de kans op defecten
en het gedrag bij koeimiddelstoringssituaties. Met de zg. 'Hobbie'-bestraiingen in de HFR worden deze vormveranderingen onderzocht. In de aanvangssituatie
zijn doorn en zircaloy bekleding door een gasspleet van constante dikte van elkaar gescheiden.
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Natriumgekoelde reactoren

Een DeBeNe-delegatie
bezoekt de snelle reactor
JOYO in Japan. De spreuk
op de vloer luidt vrij ver-
taald: 'de tijd zal komen dat
zil die na ons komen zich
zullen kunnen verbazen'.

Onderzoek en ontwikkeling van de snelle kweekreac-
tor gaan gestaag door in een aantal landen en het-
zelfde geldt voor het bedrijf van de bestaande experi-
mentele en prototype snelle reactoren. Het vermogen
van de oapanse experimentele snelle reactor JOYO
werd verhoogd van 50 tot 75 MWth. De grote Ameri-
kaanse Fast Flux Test Facility met een ontwerp vermo-
gen van 400 MWth zal in 1980 in bedrijf komen. De
bouw van de met een snelle kweekreactor uitgeruste
centrale bij Creys-Malville met een elektrisch vermo-
gen van 1250 MW vordert volgens plan en deze zal
waarschijnlijk al in 1983 in bedrijf komen. Deze ver-
wachting is mede gebaseerd op de ook afgelopen jaar
weer voorspoedige bedrijfsvoering van de PHENIX-
centrale van 250 MWe.

Wat betreft de DeBeNe-reactor SNR-300 die al
enige jaren in aanbouw is in het Duitse plaatsje Kalkar
is de voortgang minder rooskleurig. Door de moei-
zame vergunningsprocedures zal het nog zeker tot
1985 duren voordat dit prototype in bedrijf kan worden
gesteld.

Discussie op internationaal niveau over de nood-
zaak en de merites van snelle kweekreactoren is dit
jat., vooral gevoerd in het kader van de International
Nuclear Fuel Cycle Evaluation waarin de snelle reactor
als enige in een aparte werkgroep (5) is geëvalueerd.
Het resultaat is, mede gebaseerd op de verwachte we-
reldenergiebehoefte en op schattingen van de be-
schikbare uraniumvoorraden, onverdeeld positief. De
hiervoor gehanteerde argumenten zijn weliswaar niet
voor alle landen van gelijke prioriteit maar konden toch
unaniem worden onderschreven. De veiligheid van
kweekreactoren wordt niet geringer geacht dan die van
de watergekoelde reactoren, de kilowattuurprijs zal
evenwel nog zeer lang aanmerkelijk hoger blijven. Dit

zal echter voor een aantal, vooral geïndustrialiseerde
landen die wat betreft hun energievoorziening onaf-
hankelijkheid nastreven, geen hinderpaal vormen voor
de invoering van kweekreactoren.

Een tweede belangrijke gebeurtenis in het afge-
lopen jaar was de internationale ENS-ANS Fast Reac-
tor Safety Technology conferentie van 19-23 augustus
in Seattle. Was tot nu toe de aandacht bij het veilig-
heidsonderzoek ten aanzien van snelle reactoren
vooral gericht op de, als hypothetisch omschreven,
grote kernongelukken, mede door de gebeurtenissen
met de TM I-centrale, is nu meer belangstelling ont-
staan voor voorvallen waarvan het waarschijnlijker is
dat ze wel eens zouden kunnen optreden en waarvan
de gevolgen minder ernstig zijn. Het onderzoek bij
ECN is wat dit betreft in lijn met deze accentverschui-
ving hetgeen onder meer is gebleken uit de belangstel-
ling voor de vier voordrachten die op deze conferentie
werden gepresenteerd.

De algemene doelstelling van het ECN-werk aan
snelle kweekreactoren is het in internationaal verband
bijdragen aan de ontwikkeling van veilige en econo-
mische snelle reactoren. Van belang daarvoor is de
groeiende samenwerking tussen enerzijds de De-
BeNe-groep, anderzijds Frankrijk en Italië. Afgelopen
jaar werd voorts in Tokio de eerste DeBeNeFrit-Japan
review-meeting gehouden, nadat het jaar daarvoor een
samenwerkingsovereenkomst was getekend. De sa-
menwerking met de Verenigde Staten verloopt minder
vlot mede door de vele reorganisaties bij de Ameri-
kaanse instellingen. Bij het ECN-onderzoek ligt het ac-
cent op de veiligheidsaspecten van snelle kweekreac-
toren waarbij de Hoge Flux Reactor een belangrijke rol
speelt. Daarnaast wordt ook werk verricht voor Nera-
toom dat zich heeft gespecialiseerd in de levering van



grote componenten, nl. pompen, warmtewisselaars en
stoomgeneratoren. Zo werd bijgedragen aan de ont-
wikkeling van een thermohydraulisch rekenpro-
gramma en voorts werden elastische spanningsbere-
keningen verricht aan de stomp van de tussenwarmte-
wisselaar voo.' SNR-300.

Het werk aan 'pre-equilibrium'-modellen voor de
beschrijving van kernreacties, o.a. van belang voor de
berekening van activeringsdoorsneden van corrosie-
produkten en wandmaterialen voor fusiereactoren, is
met succes voortgezet m-?t een studie naar de hoek-
verdeling bij verstrooiing van neutronen.

19

Werkzame doorsneden van splijtings- en corrosie-
produkten

Op verzoek van DeBeNe-partners is bij de evalua-
tie van kernfysische grootheden voorrang verleend
aan de activeringsdoorsneden van corrosieprodukten,
die mede bepalend zijn voor de stralingsbelasting
rondom het primaire natriumcircuit. Over het werk aan
splijtingsprodukien werd een viertal bijdragen geleverd
aan de NEANDC specialist-meeting over "Cross Sec-
tions of Fission Product Nuclei' die in december in Bo-
logna is gehouden. Op deze conferentie is gebleken
dat de eertijds door ECN uitgevoerde reactiviteitseffect
metingen in de reactor STEK thans ook gebruikt wor-
den voor verbetering van de gegevensbestanden in
Frankrijk, de Verenigde Staten en Japan.

Overbelasting van splijtstofpennen

In de serie experimenten waarbij splijtstofpennen
in een met natrium gevulde capsule een transiënte
temperatuurstijging ondergaan door het plotseling
wegvallen van de koeling werd voor het eerst een lang-
durig in de HFR voorbestraalde (60 MWd/kg) splijt-
stofpen gebruikt. Het taalgedrag in dit ene geval blijkt
niet opvallend te verschillen met dat van verse pennen.
Helaas moest de voorbestraling van een tweede splijt-
stofpen door een defect aan de capsule voortijdig wor-
den afgebroken. De resultaten verkregen met de 19 tot
nu toe in de HFR uitgevoerde 'loss of cooling'-experi-
menten werden gepresenteerd op de eerdergenoem-
de conferentie te Seattle. Een andere voordracht betrof

Doorsnede van een
langdurig in de HFR voor-
bestraalde splijtstoffen,
60 MWd/kg UOg, na een
gesimuleerd koel-
middelverliesongeluk.
De splijtstof In deze door-
snede is geheel in radiate
richting uitgezakt.
De holten in de splijtstof
zijn waarschijnlijkontstaan
door het vrijkomen van de
bij de splijting gevormde
gassen.

2 mm

Gestold
omhullings-
materiaal

Mantelbuis
in capsule
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Elektromagnetische
pomp

Warmtewisselaar

.Drukopnemer

Test sectie

Be&tralingsinrichting
waarin splijtstotpennen
zullen worden bloot-
gesteld aan een plotselinge
vermogenstoename.
In de inzet is aangegeven
waar in de HFR de bestra-
ling zal plaatsvinden.

HFR Petten Bassinbestralingsruimte
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de in voorbereiding zijnde experimenten waarbij splijt-
stofpennen in een natriumcircuit in de HFR uitgaande
van nominale bedrijfscondities worden onderworpen
aan een 2 è 3 maal hoger vermogen (Transient-Over-
Power-experimenten). In 1979 zijn de belangrijkste
componenten voor dit circuit zoals de pomp, de warm-
tewisselaar en de debietmeters beproefd in een spe-
ciaal daarvoor gebouwde opstelling. De beproevingen
zijn succesvol verlopen zodat de componenten met
slechts geringe modificaties zullen worden ingebouwd
in het prototype dat als laatste voorstadium buiten de
reactor zal worden beproefd. In ditzelfde kader werd
een drietal speciale capsules in de reactor geplaatst
voor respectievelijk de bepaling van het maximaal
haalbare linoaire splijtstofpenvermogen, de bepaling
van het afschermingseffect door borium trifluoride
in de rond de pen aangebrachte gasmantel en de
beproeving onder bestraling van een aantal instru-
menten, zoals die in de uiteindelijke HFR-TOP-facili-
teit zullen worden gebruikt. De beproevingen lopen
naar wens evenals die van het omvangrijke meet- en
regelsysteem.

Voor de theoretische begeleiding van het TOP-
project is naast een eerder van KfK overgenomen re-
kenprogramma ook een van Belgonucléaire verkregen
code geïnstalleerd op de rekenmachine in Petten.

Deze programma's dienen om het splijtstofpenge-
drag onder stationaire en transiënte condities zo nauw-
keurig mogelijk te voorspellen.

Warmte-overdracht in natrium

In mei werden de laatste proeven gedaan inzake
koken achter een blokkering in een bundel gesimu-
leerde splijtstofpennen in een natrium circuit. De tot nu
toe verkregen resultaten, waarbij gemeten is in twee
bundels met een blokkering van respectievelijk 70 en
35%, werden gerapporteerd op eerdergenoemde con-
ferentie te Seattle. De ter beschikking gekomen meet-
gegevens zullen uitvoerig worden geanalyseerd het-
geen nog zeker een half jaar zal vergen. Daarmee zal
dan een eind komen aan dit onderzoek van warmte-
overdracht in natrium, waaraan afgelopen jaren in
nauwe samenwerking met het centrum te Karlsruhe in-
tensief is gewerkt. Uit het onderzoek is duidelijk geble-
ken dat de kans op uitbreiding van het kookgebied
achter een blokkering in een kweekreactor onder be-
drijfsomstandigheden uiterst klein is. Aangezien kennis
van de marge vanaf het begin van koken tot eventueel
droogkoken van belang is voor de veiligheidsevaluatie
van loka'e koelstoringen zal vooral hieraan en aan de
verschillende vormen van koken bij de verdere analyse
en de eindrapportage aandacht worden besteed.

Thermohydraulica

Ter verificatie van hydraulische rekencodes wer-
den met een Laser Doppler Anemometer plaatselijke
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Elektronenmicroscopische
opname (17. ?'50 x) vaneen
natriumrook-deeltje uit
droge CO2-vriie lucht.
Het ruimtelijke beeld is
verkregen door schadu-
wing met palfadium-
atomen.

snelheden en snel heidsfluctuaties gemeten in een
mengsel van tolueen en ether, stromend door een
bundel van vier transparante staven.

Inmiddels is een nieuwe testsectie gereedgeko-
men bestaande uiteen vlakke doos welke voorzien kan
worden van obstructies als model voor roosters in
splijtstofbundels die eveneens het stromingspatroon
belangrijk beïnvloeden. De metingen hieraan zullen
worden gebruikt ter verificatie van het in ontwikkeling
zijnde rekenprogramma VITESSE. Dit programma, dat
gebaseerd is op de eindige elementen methode, bere-
kent 2-dimensionale snelheids- en 3-dimensionale
temperatuurverdelingen van het koelmiddel in een
staafbundel.

Verder werd programmatuur ontwikkeld voor het
berekenen van niet volledig ontwikkelde turbulente
stromingen, welke zal worden gebruikt ter verificatie
van het stromingsbeeld dat ontstaat door in eerderge-
noemde vlakke doos obstructies aan te brengen.

Gedrag van aerosolen

De penetratie van een aerosol door een veilig-
heidsomhulling hangt niet alleen af van de lekwegka-
rakteristieken maar ook van de aerodynamische ei-
genschappen van de deeltjes. Daarom is van enige
van de meest waarschijnlijke ongevalsaerosolen een
aerodynamicastudie verricht. Hiervoor werden aeroso-
len gekozen van uraanoxide en natriumoxide, terwijl
als modelaerosol bovendien koperoxide werd bestu-

deerd. Het verband tussen aërodynamica van de vlok-
kige coagulaten en hun microstructuur bleek goed be-
schreven te kunnen worden met een model dat reeds
eerder door ECN werd ontwikkeld en beproefd. Eén
van de belangrijke waarnemingen bij deze studie was
dat natriumrook bij lage relatieve vochtigheid bestaat
uit deze vlokkige coagulaten. Tot iu toe werd aange-
nomen dat deze rook, ook onder de relatief droge om-
standigheden van een grote natriumbrand zou bestaan
uit enigszins vervloeide bolvormige deeltjes.

In OECD-verband werd meegewerkt in een werk-
groep betreffende nucleaire aerosolveiligheid waaruit
een rapport voortkwam dat de stand van de kennis op
dit gebied beschrijft.

Stralingsbeschadiging van constructiematerialen

KfK en ECN onderzoeken gezamenlijk het effect
van neutronenbeschieting op de mechanische eigen-
schappen van materiaal dat gebruikt wordt voor niet
vervangbare constructies rond de kern van de SNR-
300.

De resultaten die in de voorafgaande jaren werden
verkregen wekken in toenemende mate belangstelling
in Frankrijk en Japan. Een en ander heeft geresulteerd
in de opzet van een voortgezet experimenteel pro-
gramma op dit gebied met een werkverdeling tussen
de deelnemende landen.

Het kruiponderzoek bij ECN was dit jaar gewijd aan
het meten van verschillen in het bestralingseffect tus-
sen de verschillende voor de SNR-300 toegepaste
charges staal. Bij een aantal van deze charges is een
sterke verslechtering van de kruipeigenschappen door
bestraling geconstateerd. Deze hangt tevens samen
met de vorm van het produkt en is bij voorbeeld ver-
schillend voor gewalste plaat- en smeedstukken. Ma-
teriaal uit een las blijkt niet in alle voorkomende vor-
men gevoelig voor bestraling te zijn.

Uit het voortgezet vermoeiingsonderzoek is geble-
ken dat het bestralingseffect bij wisselende belasting
met lage frequenties, globaal overeenstemmend met
die welke in de SNR verwacht worden, veel sterker is
dan bij hogere belastingsfrequenties. Deze meetresul-
taten zijn van groot belang voor de beoordeling van de
betreffende onderdelen door de Duitse vergunningver-
lenende instanties.

Bij de ontwikkeling van experimentele technieken
op het gebied van scheurinitiatie- envoortschrijdings-
metingen zijn belangrijke vorderingen gemaakt. Ge-
bleken is dat door bestraling de breukmechanische
eigenschappen zodanig veranderen dat voor bestra-
lingsexperimenten een compactere proefstaaf kan
worden gebruikt dan op grond van vroegere beproe-
vingen was aangenomen. Dit maakt een efficiënter ge-
bruik van het nuttige bestralingsvolume in de HFR mo-
gelijk.

Twee nieuwe types bestralingscapsules werden
met succes beproefd. De ene maakt hoge-
temperatuur-bestralingen tot zeer lage fluenties moge-
lijk, in de andere kunnen tamelijk grote proefstukken
voor scheurgroeimeting worden bestraald waarbij tij-
dens bestraling de temperatuurgradiënten binnen aan-
vaardbare grenzen kunnen worden gehouden.
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Splijtstofcyclus

Werk onder dit hoofd betrof chemisch onderzoek
van uraniumverbindingen, de splijtstofbewaking en het
radioactieve afval, waarbij kan worden opgemerkt dat
deze werkzaamheden goeddeels in internationaal ver-
band plaatsvonden. Geheel was dit laatste het geval
voor de ECN-bijdrage aan de International Nuclear
Fuel Cycle Evaluation, zoals alleen al blijkt uit de naam
van deze studie. Het is hier niet de plaats op de poli-
tieke betekenis van INFCE in te gaan. Wel kan worden
geconstateerd, dat de zorgvuldige technische evalua-
tie en onderlinge vergelijking van een reeks splijtstof-
cycli, ook al bracht deze geen fundamenteel nieuwe
inzichten, voor de vakwereld toch verhelderend heeft
gewerkt.

Chemisch onderzoek aan uraniumverbindingen

In het INFCE-rapport wordt fosfaaterts genoemd
als een bron van uranium, waarvan het belang in de
toekomst zal toenemen. Winning hieruit is mogelijk als
bijprodukt van de fabricage van fosforzuur. Uranium
en nog enkele elementen zoals titaan, vanadium en
chroom kunnen met behulp van vloeistof-
vloeistofextractie uit ruw fosforzuur worden afgeschei-
den. Met de Commissie van de Europese Gemeen-
schappen heeft ECN een overeenkomst gesloten om
laboratoriumonderzoek te verrichten naar extractiepro-
cessen, die een economisch verantwoorde afschei-

ding en winning van uranium en andere zware metalen
mogelijk maken. Hierbij wordt voortgebouwd op vroe-
gere ervaring met vloeistofextractie in verband met
splijtstofopwerking.

Uranium en plutoniumcarbonitriden zijn op grond
van warmtegeleiding en hoog metaalgehalte potentiële
splijtstoffen voor snelle kweekreactoren. Als laatste on-
derdeel van een thermochemische studie van de ura-
niumcarbonitriden werden bij hoge temperatuur stik-
stofdrukken gemeten als functie van de samenstelling.
Daarbij is gebruik gemaakt van een massaspectrome-
ter van het GCO te Petten.

In carbidische splijtstof kunnen intermetallische
verbindingen worden gevormd van uranium en pluto-
nium met de lichte platinametalen rhodium, ruthenium
en palladium, die ontstaan als splijtingsprodukt. Deze
verbindingen kunnen door hun grote stabiliteit proble-
men veroorzaken bij de splijtstofopwerking. Ze lossen
namelijk niet op in salpeterzuur, zodat een deel van het
plutonium verloren gaat. Met het oog hierop werden
thermodynamische eigenschappen van de verbindin-
gen URh3, URu3 en UPd3 bepaald, onder andere met
behulp van fluorverbrandingscalorimetrie bij het Ar-
gonne National Laboratory, waartoe daar een ECN-
promovenda werd gedetacheerd. De resultaten geven
inzicht in de stabiliteit en de omstandigheden van de
vorming in de splijtstof.

Onderzoek van de uranaten van natrium, cesium
en calcium, dat thermodynamische gegevens oplevert
van belang voor de splijtstofcyclus, werd voortgezet.

T/K 2300 2200
i

2100 2000 1900

8 —

4,20 4,30
10" K/T

4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90
!

5,00 5,10 5,20

Dissociatiespanningen
van uraniumcarbonitriden
als functie van de samen-
stelling en de temperatuur.
Coördinaten zijn reciproke
temperatuur en sliksto/-
dampdruk. De lijnen
gelden voor x in de
samenstelling
UC i-xNxals volgt:
x = 1,0
x - 0,79
x = 0,50
x = 0,42
X = 0,36

x = 0,28

x = 0,20



24

Splijtstofbewaking

Als deelnemer in de European Safeguards Re-
search and Development Association werkt ECN aan
de verbetering van methoden die worden gebruikt bij
de uitvoering van het verdrag tegen de verspreiding
van kernwapens. In dat kader kon de analytisch-che-
mische bepaling van kleine hoeveelheden uranium
met grote precisie en nauwkeurigheid nog verder wor-
den verbeterd, zodat nu met een computer bestuurde
titratiemethode 10 mg kan worden bepaald met een
precisie van 0,03%, en 1 mg op 0,1% nauwkeurig. De
nagestreefde schaalverlaging is van belang bij werken
met actieve splijtstofmonsters. Wat betreft de routine-
matige toepassing van deze technieken bleven de
aanlallen lAEA-inspectie-analyses sterk achter bij de
verwachtingen. Voor een Europees standaardiserings-
programma werd een 150-tal uraniumgehalten en
verrijkingsgraden gemeten.

In de zoutmijn Asse werd vanaf het -750 m mijnniveau een verticaal gat geboord met een
diameter van 311 mm, tot een diepte van -1050 m. Het door zoutkruip langzaam afnemen
van de diameter wordt gemeten met de hier afgebeelde con vergentie-meetsonde. De aan-
wijzingen van zes aan de omtrek geplaatste meetklokjes alsmede die van de kompasroos
en twee thermometers worden dagelijks met op de sonde gemonteerde video-apparatuur
naar boven doorgegeven en vanaf het beeldscherm fotografisch vastgelegd.

Meetmethoden die door ECN zijn ontwikkeld, voor
een snelle verificatie van de verrijkingsgraad, zijn be-
proefd in de isotopenscheidingsfabriek van Urenco in
Almelo. Gebleken is, dat daarbij germaniumdetectoren
betrouwbaarder uitkomsten opleveren dan opnemers
van natriumjodide.

In oktober werd te Wenen de tekst van de conven-
tie voor fysieke bewaking van kerntechnisch materiaal
definitief vastgelegd, aan de tot standkoming waarvan
door een ECN-medewerker als vice-voorzitter van de
technische sub-groep werd meegewerkt.

Ook werd ondersteunend werk verricht op het vak-
gebied van de splijtstofbewaking ten behoeve van Ne-
derlandse leden van diverse werkgroepen van INFCE.

Het opbergen van radioactieve afvalstoffen

Het werk van INFCE werkgroep 7 'Waste Manage-
ment and Disposal', waarvoor ECN één der voorzitters
leverde, werd feitelijk afgesloten met het gereedkomen
van het rapport en de samenvatting daarvan. De ver-
gelijking van 7 splijtstofcycli leerde dat de hoeveelhe-
den kernsplijtingsafval voor alle cycli, genormeerd per
gigawatt-jaar elektriciteitsproduktie weinig onder-
scheid vertonen, maar dat andere afvalcategorieën
sterk gebonden zijn aan de hoeveelheid benodigd ura-
nium of thorium, waardoor de snelle kweekreactor hier
verreweg de geringste producent blijkt te zijn. Het pro-
liferatierisico van het afvalbeheer is gering en boven-
dien niet significant verschillend tussen de vergeleken
kringlopen.

Andere werkzaamheden op afvalgebied vonden
wederom plaats in het kader van contracten met de
Commissie van de Europese Gemeenschappen. Eén
daarvan behelsde een onderzoek naar de mogelijkheid
van deponeren op de oceaanbodem van krypton-85,
dat waarschijnlijk in toekomstige opwerkingsfabrieken
zal worden afgescheiden. Hiertoe werd een dubbel-
wandig en bolvormig transportvat ontwikkeld en werd
nagegaan welke aanvullingen in de huidige IAEA-
aanbevelingen ten aanzien van het toepassingsgebied
van de Londense Conventie nodig zijn bij toepassing
van deze verwijderingsmethode.

Het tweede contract omvatte voortzetting van het
onderzoek naar de opberging in een zoutformatie van
alle categorieën radioactief afval, doch voornamelijk
het kernsplijtingsafval dat door zijn warmteontwikkeling
eisen stelt aan de opbergconfiguratie en de mijn. In de
zoutmijn Asse-ll bij Brunswijk is daartoe in opdracht
van ECN een droogboorexperiment uitgevoerd, waar-
bij het boorgruis pneumatisch werd afgevoerd.

Daarmee is de uitvoerbaarheid aangetoond van
een opberging, waarbij in diepe boorgaten een lange
stapeling van bussen met verglaasd kernsplijtingsafval
wordt ondergebracht. Bij toepassing van dit denk-
beeld wordt de in een zoutkoepel aanwezige opberg-
volume beter benut en worden de globale temperatu-
ren in het zout zo laag mogelijk gehouden.

Te vermelden valt voorts dat een aanvang werd ge-
maakt met een studie, in opdracht van KfK, naar de
lange termijn risico's van het opbergen van afgewerkte
splijtstofelementen, in plaats van kernsplijtingsafval in
een zoutformatie.
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Doorsnede van een transportbol voor radioactieve spliitingsgassen. Het binnenvat is de 'gastles', het eveneens dichtgeiaste buitenvat vervult de tweevoudige
functie van wegwerpbare stralingsafscherming en dubbele opsluiting voor het geval de binnenbol zou lekken. Het binnenvat heelt een volume van 0,05 m3 en
daarin kan 5 m3 kryptongas worden samengeperst
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Kernfusie en supergeleiding

Op 23 oktober belegden het Koninklijk Instituut
van Ingenieurs en ECN gezamenlijk een symposium in
Utrecht waar een overzicht werd gegeven van de stand
van zaken bij de ontwikkeling van de kernfusiereactor,
meer in het bijzonder de betrokkenheid van Neder-
landse instellingen daarbij. Men kon op dit symposium
vernemen over de plannen om JET, de Joint European
Torus die bij Culham in Engeland wordt gebouwd, te
voorzien van additionele verhittingssystemen om de
temperatuur van het magnetisch opgesloten water-
stofplasma nog verder te verhogen. Bij JET is in Ne-
derland in de eerste plaats het FOM-Instituutvoor Plas-
mafysica in Nieuwegein betrokken. Inmiddels wordt al-
weer verder gedacht: over de Next European Torus en,
meer ambitieus, onder auspiciën van het IAEA over de
INternational TOkamak Reactor, een machine die wer-
kelijk energie moet produceren uit de reactie tussen
deuterium en tritium en die onderwerp zou moeten zijn
van een wereldwijde samenwerking. ECN is bij deze
NET- en INTOR-activiteiten vooral betrokken via een
gemeenschappelijke systeemstudiegroep met FOM en
KEMA, waaraan eerlang ook TNO zal deelnemen.
Deze studiegroep publiceerde dit jaar een fusiereac-
torontwerpstudie gebaseerd op het "belt pinch"-prin-
cipe dat experimenteel in Nieuwegein wordt onder-
zocht.

Een punt van zorg is dat het vijfjarenplan van de
Europese Commissie, waarin voor de jaren 1979-1983
ook de Nederlandse activiteiten moeten zijn ingebed,
nog altijd niet door de Raad van Ministers is goedge-
keurd. Op verzoek van de Nederlandse minister van
Wetenschapsbeleid werd over dit programmavoorstel
een advies uitgebracht door de in 1978 opgerichte
Coördinatiegroep Kernfusie FOM-ECN.

Tijdens bovengenoemde bijeenkomst in Utrecht
zijn ook twee experimentele activiteiten van ECN ge-
presenteerd. Eén daarvan is het onderzoek van stra-
lingsschade in potentiële wandmaterialen van fusie-
reactoren. Tegen het eind van het verslagjaar is daarin
enige vertraging ontstaan doordat een bestralingscap-
sule in de HFR defect raakte.

De tweede, veel omvangrijker laboratoriumwerk-
zaamheid, die echter niet alleen op kernfusie is gericht,
is de ontwikkeling van supergeleiders en van superge-

leidende magneetspoelen. Bij de supergeleiders gaat
het om nioob-tin en andere legeringen van het zoge-
naamde A-15 type. ECN heeft in het verleden een
nieuwe methode uitgewerkt om op basis van deze le-
geringen multifilamentgeleiders te maken, bestaande
uit een aantal supergeleidende draden ingebed in een
kopermatrix. Door het Metaalinstituut TNO, HOLEC en
FDO-Technische Adviseurs wordt deze methode ver-
der uitgewerkt tot het stadium van proeffabricage. In-
middels wordt in Petten getracht de prestaties van
deze nioob-tingeleiders verder te verbeteren. Parallel
daaraan lopen andere projecten: onderzoek van de
stabiliteit van de supergeleiding in multifilamenten te-
gen plaatselijke magnetische storingen, de koeling van
zulke geleiders door superkritiek helium, inclusief de
stabiliteit ten opzichte van plaatselijke temperatuurver-
hoging, en, als een nieuwe uitbreiding, de samenbouw
van multifilament geleiders tot kabels.

Wat magneetspoelen betreft was de belangrijkste
ontwikkeling het ontstaan van een samenwerking tus-
sen het Italiaanse Comitato Nazionale per l'Energia
Nucleare, het Schweizerische Institut für Nuklearfor-
schung en ECN met als doel de bouw van een beproe-
vingsinstallatie voor supergeleiders. Voor dit SULTAN-
project, dat zal worden ondergebracht in de laborato-
ria van SIN in Villigen, is een grote supergeleidende
spoel nodig die een magneetveld van acht Tesla moet
kunnen leveren. CNEN maakt van deze spoel het bui-
tenste gedeelte; de binnenspoel zal worden gemaakt
door HOLEC volgens een ontwerp van ECN, dat ook
de geleider verschaft. Nadat in december tussen HO-
LEC en ECN overeenstemming was bereikt over de
bouw van deze SULTAN-binnenspoel is door ECN
deze geleider, waarin het supergeleidende materiaal
een legering van nioob en titaan is, bij een Ameri-
kaanse fabrikant besteld.

Bij de voorbereidingen van het SULTAN-project
wordt profijt getrokken van de ervaring van het ontwer-
pen van nog een andere grote magneetspoel en het
ontwikkelen van een geleider daarvoor. Deze spoel is
bestemd voor een proefopstelling voor magneto-
nydrodynamische conversie en komt daarom uitvoeri-
ger aan de orde in het volgende hoofdstuk.
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Ten behoeve van hetstabiliteitsonderzoek worden stroomvoerende multifilament NbTi- en Nb3Sn-supergeleiders blootgesteld aan een langzaam veranderend
magneetveld. Tengevolge hiervan wordt dan warmte in de supergeleider gedissipeerd. Deze warmte kan de stabiliteit nadelig beïnvloeden.
De figuur heeft betrekking op proeven meteen 6 meter lange, 4-aderige geleider, met koper voor stabilisatie en een diameter van 1,2 mm (zie foto). Bijeen trans-
portstroom van 250 ampère is deze onderworpen aan een magneetveld dat eerst mei een snelheid van 5x10'3 tesla per seconde werd opgevoerd en vervol-
gens even snel weer teruggebracht. Verticaal is de warmteproduktie afgezet. Zoals uit het verloop van de lijnen blijkt kan de dissipatie stootsgewijs plaats-
vinden, maar ook vrij continu. In het eerste geval spreekt men van instabiel gedrag. Boven 5 tesla neemt de warmteproduktie sterk toe doordat bij een zo hoge
veldsterkte de geleider niet meer in staat is de transportstroom geheel supergeleidend te blijven voeren. Experimenten als deze moeten uitwijzen hoe sterk-
stroomsupergeleidende kabels tot stromen van 10.000 ampère moeten worden samengesteld om een optimale stabiliteit te verkrijgen.
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Verbrandingsenergie

De activiteiten die in dit programmahoofdstuk zijn
opgenomen, hebben betrekking op het gebruik van
fossiele brandstoffen en de milieu-aspecten daarvan.
In de eerste plaats wordt onderzoek uitgevoerd naar
de karakteristieken van steenkolen die van belang zijn
voor de bruikbaarheid van de brandstof, uit een oog-
punt van toepassingstechniek zowel als van de moge-
lijke milieuverontreiniging. De conversietechnieken
waaraan aandacht wordt besteed, zijn de wervellaag-
verbranding (FBC) die op korte termijn een aantrekke-
lijke mogelijkheid lijkt te bieden tot verbranding van
steenkolen in kleinere installaties, en de magneto-
hydrodynamische (MHD) conversie die op langere ter-
mijn elektriciteitsproduktie met een hoog conversieren-
dement mogelijk kan maken. Ten slotte vindt in dit ver-
band onderzoek plaats op het gebied van de veront-
reiniging van lucht, bodem en water, alsmede van de
opname van toxische elementen in aquatische orga-
nismen.

Beduidende delen van het beoogde programma
voor deze onderwerpen bevinden zich nog in een sta-
dium van opbouw, evenals dat het geval is bij andere
instellingen en organisaties die het in Nederland vrijwel
geheel verlaten terrein van steenkoolonderzoek weer
denken te betreden. Enerzijds vergt dit zorg om onno-
dige duplicering te voorkomen en anderzijds biedt de
situatie mogelijkheden om tot programma-afstemming
of samenwerking te komen. Veel tijd wordt daarom be-
steed aan overleg met de overheid en andere betrok-
ken partijen. Op het gebied van de kolenkarakteristie-
ken is in dit opzicht van belang de participatie in de
Stichting Steenkoolbank Nederland, waartoe in het
verslagjaar werd besloten. De voorbereiding van de
FBC-projecten vindt plaats in overleg met het bedrijfs-
leven, TH Delft en TNO. Het geregeld overleg met
laatstgenoemde organisatie heeft tevens betrekking
op het milieuonderzoek.

Met uitzondering van de MHD-activiteiten die be-
ogen bij te dragen aan een afzonderlijk landelijk ge-
coördineerd programma, zijn de hier besproken werk-
zaamheden overwegend bedoeld om te worden opge-
nomen in het Nationale Onderzoekprogramma Kolen
(NOK), waarover elders in dit verslag wordt bericht als
werkterrein van het Bureau Energie Onderzoek Projec-

ten (BEOP). Behalve voor de coördinatie van nationale
activiteiten kunnen deze nationale onderzoekprogram-
ma's ook dienen voor de structurering en bevordering
van internationale contacten. Deze zijn van groot be-
lang, zowel in verband met de voordelen van krachten-
bundeling in het algemeen, als met het oog op de pro-
blemen in een klein land ten aanzien van de keuze van
nieuwe ontwikkelingen, continuïteit van het onderzoek
en marktomvang voor ontwikkelde produkten. Op
grond van de ervaring hiermee op het terrein van kern-
energieonderzoek rekent ECN daarom de sluiting res-
pectievelijk voorbereiding van internationale samen-
werkingsovereenkomsten op MHD- en FBC-gebied tot
veelbetekende ontwikkelingen in het verslagjaar.

Steenkoolkarakteristieken

De bruikbaarheid van steenkool voor diverse toe-
passingen wordt beoordeeld aan de hand van de
eigenschappen van de steenkool en de eisen die de
gebruikstechnologie stelt, rekening houdend met de
geldende milieunormen. Behalve de primaire karakte-
ristieken - het gehalte aan vocht, vluchtige stoffen en
as - zijn van belang de samenstelling en de structuur
van de steenkool zelf, die steeds bestaat uit een in-
homogeen mengsel van diverse organische materialen
(maceralen), en de samenstelling van de anorgani-
sche verontreinigingen die in de steenkool voorkomen.
Deze factoren bepalen enerzijds de verbrandings- of
vergassingseigenschappen van de kolen en ander-
zijds de eigenschappen van de as en de rookgassen,
zowel ten aanzien van corrosie in de gebruikte installa-
ties als van eventuele milieuverontreiniging. Het onder-
zoek met betrekking tot de bepalende kenmerken en
de ontwikkeling van snelle methoden voor analyse van
grote aantallen monsters - benodigd in verband met
de steeds wisselende samenstelling van het materiaal,
zelfs in één kolenlaag - wordt van centraal belang, nu
zich nieuwe gebruikstechnologieën aandienen en de
zorg voor het leefmilieu steeds meer aandacht vraagt.

Tegen deze achtergrond is in het verslagjaar be-
gonnen met de chemische analyse van steenkool en
vliegas. In eerste instantie is de doelstelling hiervan,
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Clusteranalyse van
steenkoolmonsters naar
herkomst, gebaseerd
op 17 elementgehalten.
Met behulp van cluster-
analyse kunnen element-
gehalten en eventuele
andere grootheden
gebruikt worden voor de
groepering van gelijk-
soortige monsters.
De methode is hier toege-
past op ongeveer
100 steenkoolmonsters,
waarbij de elementcon-
centraties van 17 elemen-
ten zijn gebruikt. Men kan
zich deze resultaten
denken In een 17-dimen-
slonale ruimte. Met een
rekenprogramma wordt nu
bepaald, welke monsters
het dichtst bij elkaar
liggen, waarbij deze clus-
ters ook onderling
verbonden worden.
Het dendrogram is een
2-dimensionale weergave
van de clustervertak-
kingen. Hoe kleiner de
waarde voor de overeen-
komst (similarity) des te
minder lijken de monsters
op elkaar. Uit een her-
haalde meting van één
monster kan atgeleid
worden in hoeverre de
reproduceerbaarheid van
analyse en monstername
van invloed is op het
onderscheidingsvermogen.
De gestippelde lijn geeft
de grens aan, die door de
analysefout veroorzaakt
wordt Vanat similarity
0,85 en lager worden de
verschillen significant.
Het blijkt dat een gelijk-
soortigheid van monsters
naar herkomst kan worden
geconstateerd:
Aus = Australisch

= Russisch
= Canadees
= Z Afrikaans
= Indiaas
= Tsjechisch
= Engels
= Pools
= Nederlands
= Amerikaans

Rus
Can
ZA
India
Tjech
Eng
Pool
Ned
Amer
Duits
Ruhr

Duits

door representatieve monstername en een nauwkeu-
rige bepaling van de samenstelling van de betrokken
stoffen, materiaalbalansen te kunnen opstellen voor

verbrandingsinstallaties, vooral met het oog op het ge-
drag van de als schadelijk bekend staande compo-
nenten.
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Microfoto van gasvlam-
kool onder opvallend licht
Verschillen in grijstinten
duiden op de aanwezig-
heid van drie groepen
matrixbestanddelen.
De verschillen in het
rellectievermogen van de
maceraalgroepen vormen
de basis voor de toto-
metrische analyse van het
type steenkool als indica-
tie van de bruikbaarheid
voor een bepaalde toe-
passing.

Met behulp van instrumentele neutronen-active-
ringsanalyse (INAA) kunnen thans in steenkool 20 tot
25 en in vliegas 25 tot 30 elementen gelijktijdig worden
bepaald. De meetresultaten worden aan een zoge-
naamde clusteranalyse onderworpen, waarbij het mo-
gelijk blijkt om steenkolen aan de hand van hun ge-
halte aan bepaalde elementen naar herkomst te classi-
ficeren.

Tevens is onderzoek aangevangen, waarbij de na-
druk ligt op het vastleggen van een relatie tussen tech-

nologische bruikbaarheid van steenkooltypen, te me-
ten karakteristieken en daartoe benodigde meetmetho-
den. In eerste instantie wordt hierbij het onderzoek ge-
richt op verbranding van kolen in AFBC-installaties.

Voor de analyse van matrix-structuren is de inge-
bruikneming van een fotometrische microscoop-
opstelling voorbereid in overleg met deskundigen in
binnen- en buitenland. Met het reeds beschikbare
SEM-EDS-systeem wordt de analyse van Al, Si, S, K,
Ca en Fe uitgevoerd. De resultaten zijn deels comple-
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mentair aan de INAA-gegevens en zijn in semi-
kwantitatieve vorm binnen enkele minuten beschik-
baar. Voor de verkrijging van kwantitatieve gegevens
wordt een rekenprogramma voor piekanalyse inge-
voerd en het gebruik van referentiekolenmonsters
voorzien.

Bij de ontwikkeling van het karakteriseringsonder-
zoek wordt overleg gepleegd met de Stichting Steen-
koolbank Nederland en diverse bedrijven, die ook
steenkoolmonsters ter beschikking stellen.

Wervellaagverbranding

Nadat een interne werkgroep in het verslagjaar had
gerapporteerd over mogelijke projecten op FBC-
gebied, zijn plannen uitgewerkt voor de bouw van een
installatie, werkend onder atmosferische druk (AFBC),
en voorbereidingen getroffen voor onderzoek met be-
trekking tot systemen waarbij het proces onder ver-
hoogde druk plaatsvindt (PFBC).

Het AFBC-project betreft de bouw en het bedrijf
van een ketel met een vermogen van 2 MWth. Dit ver-
mogen is gekozen op grond van de jaarbelastingska-
rakteristieken van het heetwatervoorzieningssysteem
van het onderzoekcentrum te Petten, waarop de instal-
latie zal worden aangesloten. Het doel is dan ook,
praktische ervaring met een dergelijk systeem te ver-
krijgen onder reële bedrijfscondities, zowel ten aanzien
van de betrouwbaarheid als van de milieuaspecten.
Overleg met de NEOM over financiële participatie en
met TNO over de onderlinge afstemming van de
AFBC-projecten in Petten en Apeldoorn had een posi-
tief resultaat, op grond waarvan de minister van
Economische Zaken definitief subsidieverlening toe-
zegde. Een specificatie voor de complete installatie
met nevenvoorzieningen werd opgesteld als basis voor
een offerte-aanvraag bij vijf Nederlandse bedrijven.

Bij de beoordeling van offertes, die begin 1980 zijn
ontvangen, zal in samenwerking met de NEOM bijzon-
dere aandacht worden besteed aan de mogelijke ei-
gen inbreng van de Nederlandse industrie in het pro-
ject. Het belang hiervan is ook door het ministerie ge-
stipuleerd. ECN zal de resultaten van zijn project uit-
wisselen met de uitvoerders van een tiental andere
AFBC-demonstratie-eenheden in het buitenland. Een
samenwerkingsovereenkomst ter zake is, in het kader
van het internationale Energie Agentschap (IEA) te Pa-
rijs, voorbereid en zal begin 1980 voor Nederland door
ECN worden ondertekend.

Op grond van een globale analyse van de moge-
lijkheden tot toepassing van diverse technieken voor
steenkoolgebruik en het belang van mogelijk onder-
zoek voor de industrie in ons land, is besloten de aan-
dacht in eerste instantie bovendien te richten op
PFBC-systemen. De ontwikkeling daarvan is minder
ver gevorderd dan die van AFBC-installaties en bij het
onderzoek kan gebruik worden gemaakt van kennis en
ervaring die met het AFBC-project wordt verworven.
Bij de definitie en uitwerking van onderzoekprojecten
op PFBC-gebied wordt aansluiting gezocht bij de
plannen voor een industrieel ontwikkelingsprogram-
ma, die onder leiding van Neratoom zijn geformuleerd
en een bevestiging vormden van de conclusie dat dit

terrein zich leent voor ECN-activiteiten. Van ECN-zijde
is daarom medewerking verleend aan de voorberei-
ding van het Neratoom-voorstel. Dit is tegen het einde
van het verslagjaar bij de minister van Economische
Zaken ingediend met een verzoek tot subsidiëring van
een studiefase waarin de benodigde stappen tot ont-
werp, bouw en bedrijf van een grote proefinstallatie na-
der kunnen worden uitgewerkt. Tegelijkertijd zou in sa-
menwerking tussen de industrie, ECN, TH Delft en
TNO het noodzakelijke onderzoek worden gede-
finieerd. Van bijzondere betekenis is hierbij het onder-
zoek naar de mogelijkheden tot plaatsing van de be-
oogde proefinstallatie te Petten. Bij ECN zou met
kleinere experimentele opstellingen onderzoek worden
uitgevoerd, onder meer op het gebied van procesdy-
namica en -regeling, warmte-overdracht, rook-
gaseigenschappen en stofvangst, en toe te passen
constructiematerialen. Gezien de vorderingen die op
dit gebied sinds enige jaren zijn gemaakt in de Bonds-
republiek Duitsland en, in IEA-verband, in het Ver-
enigd Koninkrijk, acht ECN mogelijke internationale
samenwerking en de initiatieven van de NEOM ter
zake van groot belang.

Magneto-hydrodynamische conversie (MHD)

Medio oktober 1979 werd door het ministerie van
Economische Zaken subsidie toegezegd voor een
voorstudie, waaruit de mogelijkheden voor een Neder-
lands ontwikkelingsprogramma op het gebied van
MHD-conversie kunnen worden afgeleid. Deze subsi-
die stelt de betrokken Nederlandse bedrijven in staat
om, in samenwerking met ECN, een aantal kritische
onderdelen van MHD-installaties te bestuderen en zich
zodoende een eigen oordeel te vormen over de ont-
wikkelingsmogelijkheden en het potentiële industriële
belang daarvan.

Ter voorbereiding van de besluitvorming door het
ministerie heeft ECN op verzoek van de daartoe in
1978 door het Directoraat-Generaal Industrie inge-
stelde adviescommissie een korte vergelijkende studie
gemaakt van MHD-stoomcentrales en kolengestookte
STEG-centrales. Hierbij werd belangrijke steun ver-
leend door de KEMA, die onder andere de gegevens
voor het laatstgenoemde systeem verschafte. Uit deze
vergelijking is voorlopig geconcludeerd, dat een MHD-
stoomsysteem een ca. 10% hogere investering eist
dan een kolengestookte STEG-centrale, maar dank zij
een beter totaal-rendement bij de tegenwoordige
brandstofprijzen ongeveer gelijke procuktiekosten per
kWh zou kunnen bereiken.

Hangende een beslissing ten aanzien van een Ne-
derlands MHD-programma bleef het ECN-onderzoek
beperkt tot twee terreinen die ook op de ontwikkeling
van andere energieconversiesystemen kunnen wor-
den betrokken: het onderzoek van keramische mate-
rialen en de ontwikkeling van een supergeleidende za-
delmagneet. De werkzaamheden op het gebied van
materiaalonderzoek betroffen in de eerste plaats de
voorbereiding en invoering van technieken voor de be-
paling van fysische eigenschappen van keramische
materialen bij hoge temperatuur (1000-2000 K).
Voorts werd een plasma-spuitinstallatie aangeschaft
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Computertekening van
een ontwerp voor een
zadelmagneet, bedoeld
voor toepassing in de
MHD-opstelling van de TH
Eindhoven. De figuur
toont één vierde deei van
de magneet, die bestaat
uit twee supergeleidende
spoelen. Met behulp van
numerieke methoden
wordt de homogeniteit
onderzocht van het
magnetische veldoverhet
binnen de spoelen
geplaatste MHD-kanaal,
in afhankelijkheid van
diverse configuraties
van de spoeleinden.
De totale spoel/engte
bedraagt steeds 2,3 meter.

waarmee metalen van een keramische deklaag kun-
nen worden voorzien. De ontwikkeling van de super-
geleidende magneet is gericht op het toekomstig ge-
bruik van een prototype in de MHD-proefinstallatie van
de THE. Het daarop afgestemde voorlopige ontwerp
voorziet in een totale lengte van de magneet van 2,3
meter. Met behulp van een bij ECN ontwikkeld reken-
programma is onderzocht hoe de magnetische induc-
tie afhangt van de gekozen geometrie.van de spoelen.
Hiermee kan de spoelvorm worden geoptimaliseerd.
Aan de hand van het voorontwerp is het nog beno-
digde ontwikkelingswerk gedefinieerd, dat vooral de
geleider betieft. Deze bestaat uit een inwendig ge-
koelde, rechthoekige koperen buis, welke aan twee te-
genoverliggende zijden voorzien is van een opgesol-
deerde laag supergeleidend materiaal. De fabricage-
ontwikkeling van deze geleider vond met succes plaats
bij FDO-Technische Adviseurs. De onderlinge verbin-
ding van afzonderlijk te leveren stukken geleider, die
moet voldoen aan hoge eisen betreffende sterkte, koe-
ling en elektrische geleiding, zal ontwikkeld worden
door ECN.

Bodem- en waterverontreiniging door opslag van
vliegas

In de meeste landen waar in de komende decen-
nia een grote toename van het steenkoolverbruik wordt
voorzien, wordt het beheer van de vaste afvalproduk-
ten nauwelijks als een probleem gezien. In ons land
zullen echter de mogelijkheden van opslag dan wel
gebruik van dit afval, in het bijzonder de grote hoeveel-

heden as uit steenkoolverbrandingsinstallaties, met
zorg moeten worden bestudeerd. Vooral de mogelijke
bodem- en waterverontreiniging ten gevolge van de
uitloging van toxische componenten is daarbij van be-
lang.

De chemische samenstelling en de uitlogingsei-
genschappen van de as, in verband gebracht met het
gebruikte type steenkool en de karakteristieken van het
verbrandingsproces, vormt onderwerp van onderzoek
dat in het verslagjaar bij ECN tot ontwikkeling kwam.
Op laboratoriumschaal zijn langdurige uitloogproeven
uitgevoerd met een groot vliegaspakket (16 kg as,
overwegend van Duitse steenkool), waarbij in het per-
colaat een groot aantal hoofd- en spoorelementen

• werden bepaald. Daarnaast zijn korter durende schud-
proeven met neutronen geactiveerde as uitgevoerd
met activiteitsmetingen aan eluaatmonsters die na ver-
schillende contacttijden aan het systeem werden ont-
trokken. De resultaten van beide proeven vertoonden
een goede overeenstemming. Dit is van belang omdat
met de schudmethode snel informatie wordt verkregen
over het uitlooggedrag van een willekeurig type as,
voor wat betreft een aantal uit milieu-oogpunt belang-
rijke elementen. De reeds bij ECN aanwezige erva-
ring, verkregen met de analyse van spoorelementen in
zeewater, bleek van groot nut voor deze uitloogexperi-
menten. In overleg met het ministerie van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne, de Stichting Verwijdering
Afvalstoffen, KEMA en Stork werd tevens onderzoek
aangevangen betreffende de invloed van voorbehan-
delingen van vliegas op de ultloogeigenschappen, ter
verbetering van de mogelijkheden voor tijdelijke en
permanente opslag.
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Mariene biologie

Het marien-biologisch onderzoek betreft het stof-
wisselingsgedrag in mariene organismen zowel van ra-
dionucliden, afkomstig van radioactief afval als van
niet-radioactieve toxische stoffen die van verschillende
herkomst kunnen zijn. Omdat in beide gevallen ge-
bruik wordt gemaakt van dezelfde technieken, en de
keuze ten aanzien van de te beschouwen nucliden
wordt gericht op toxische elementen, afkomstig van af-
val van steenkolenverbranding, worden deze activitei-
ten in dit hoofdstuk beschreven.

In het verslagjaar werd de opname en uitscheiding
van '24SB, -'03Hg en 7S Se door diverse mariene orga-
nismen onderzocht. De laatste twee radionucliden ko-
men voor in het zwak-radioactieve afval dat door ECN
in zee werd geloosd. Sb en Se zijn tevens toxische ele-
menten in vliegas van kolengestookte centrales. Dit
geldt ook voor Hg en Cd, die tezamen met Zn en Fe
onderwerp uitmaakten van een onderzoek naar de
stofwisseling van stabiele elementen in garnalen.

Luchtverontreinigingsonderzoek

In het kader van het onderzoek naar de lucht-
verontreiniging door rookgassen en de depositie in re-
genwater is in het verslagjaar bijzondere aandacht be-
steed aan de problemen die algemeen worden onder-
vonden met betrekking tot een betrouwbare analyse
van zuren zoals salpeterzuur en zwavelzuur, in de at-
mosfeer. Verschillende methoden hiervoor zijn onder-
zocht, waarbij een systeem met doorvoer van de te
analyseren lucht door buizen die inwendig bedekt zijn
met reagentia als NaF, goede resultaten bleek te le-
veren. De apparatuur voor veldmetingen volgens deze
methode wordt nu ontwikkeld. De resultaten van het
regenwateronderzoek, uitgevoerd op het Marinevlieg-
kamp "De Kooy", zijn statistisch geëvalueerd. Het is
gebleken, dat de oorsprong van stoffen die in het re-
genwater worden aangetroffen, kan worden getra-
ceerd: ammonium en zware metalen zijn van continen-
tale oorsprong terwijl bromide, natrium en chloride een
maritieme herkomst hebben. Salpeterzuur blijkt de
zure component in de regen. De meteorologische om-
standigheden zijn bij het regenwateronderzoek van
groot belang gebleken. Daarom is in samenwerking
met het Instituut voor Meteorologie en Oceanografie
van de Rijksuniversiteit te Utrecht (IMOU), een experi-
ment nabij Soesterberg voorbereid, waarbij dagmon-
sters worden genomen. De regenvangers worden
daartoe automatisch iedere 24 uur met een nieuwe op-
vangfles verbonden. Door IMOU en ECN is een
sequentiële regenvanger ontwikkeld, waarmee een re-
genbui in porties van 0,1 mm neerslag kan worden op-
gevangen. Het verloop van de in deze monsters geme-
ten concentraties van verschillende stoffen tijdens een
regenbui geeft informatie over het uitwasproces in de
atmosfeer.

Het milieuhygiënisch aerosolonderzoek is gericht
op de rol van aerosolen (in het bijzonder zeezoutdeel-
tjes) in atmosferische reacties van SO2 en stikstofoxi-
den, en op de chemische samenstelling van zeezout-
deeltjes. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met een sub-

sidie van het ministerie van Volksgezondheid en Mi-
lieuhygiëne. Uit in 1979 verricht experimenteel onder-
zoek van het systeem NO2 + O3 is gebleken dat waar-
schijnlijk NO3 een belangrijke rol speelt in het ontstaan
van HNO3 in de troposfeer. Daarnaast kon worden
aangetoond dat lotolyse van HNO2 de belangrijkste
produktiewijze van HNO3 vormt onder zonlicht-
omstandigheden. Laboratoriumstudies en onderzoek
van mariene luchtmassa's hebben tot de conclusie ge-
leid dat SOS in mariene lucht onder invloed van zon-
licht uiteindelijk tot zwavelzuur wordt geoxideerd, welk
zwavelzuur met het zeezout-aerosol reageert onder uit-
drijving van HCI. Waarnemingen van geheel verschil-
lende aard betreffende mariene aerosolen (waaronder
het vaak vrijwel geheel als Na2 SO4 aanwezig zijn van
natrium in de submicrone deeltjesfractie) zijn met dit
model in goede overeenstemming. Voorlopige waar-
nemingen betreffende het vóórkomen van zeewater-
componenten in het mariene aerosol tonen verschillen
tussen die componenten: K, Ca en Mg komen ten op-
zichte van Na in het aerosol in dezelfde concentraties
voor, Br in de kleinere deeltjes in een relatief lage con-
centratie. Fe, Cu, Zn, Ni komen daarentegen in grotere
gehalten in het mariene aerosol voor, waarbij Zn en Cu
de sterkste verrijking, vooral in de kleinere deeltjes,
vertonen.

Sequentiële regenvanger
voor het onderzoek naar
het uitwassen van veront-
reinigende componenten
uit de atmosfeer in
regenbuien. De Mep wordt
alleen bij regenval
(automatisch) geopend.
De monsterwisselaar
schuift telkens na 25 ml
regenvangst één positie
verder.
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Stromingsenergie

De ECN-acliviteiten op het gebied van wind- en
zonne-energie vinden plaats in het kader van Natio-
nale Onderzoekprogramma's waarvoor het Bureau
Energie Onderzoek Projecten (BEOP) de programma-

coördinatie en het -beheer verzorgt. Deze program-
ma's zijn elders in dit jaarverslag beschreven. Op deze
plaats wordt nader ingegaan op de onderdelen die bij
ECN worden uitgevoerd.

Betonfundatie van de windturbine in Petten. Deze windturbine met horizontale as en een rotordiametervan 25 meter wordt door
Nederlandse bedrijven gebouwd in hel kader van het Nationaal Onderzoekprogramma Windenergie.
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tt-
Kunststotcollectoren van
het zonneverwarmings-
systeem van het Sport-
fondsenbad te Noordwijk.
Tijdens de winter wordt
hiermee een deel van de
verwarming van het
binnenbad verzorgd, in de
zomer wordt voornamelijk
het buitenbad bediend.
Uit metingen door ECN
blijkt dat een jaar-
opbrengst van ca. 100 ma

aardgaseguivalent per m'
collectoroppervlak mag
worden verwacht.

Windenergie

De bouw van een horizontale-as turbine met een
wiekdiameter van 25 meter (de 25m HAT) op het ECN-
terrein te Petten werd begonnen met het leggen van de
fundering en de constructie van de betonnen onder-
bouw van de toren. Door ECN werd de meet- en regel-
kamer met de bijbehorende minicomputer geïnstal-
leerd, terwijl bij diverse bedrijven essentiële onderde-
len van de installatie werden gefabriceerd. De leiding
van het bouwproject is in handen van FDO-Technische
Adviseurs, met de bedoeling dat de installatie eind
1980 aan ECN zal worden overgedragen. Een over-
eenkomst ter zake werd op 14 december 1979 door
ECN en FDO ondertekend.

De voorlopende wind metingen op de turbine-
lokatie zijn afgesloten. De thans verzamelde gegevens
over het windveld dienen als referentiebasis voor het
programma van metingen, dat voor de 25m HAT wordt
opgesteld. Daartoe zijn een instrumentatiecommissie
en een meetgroep gevormd, die onder leiding staan
van ECN.

In het verslagjaar werden tevens windmetingen af-
gesloten, die ECN heeft uitgevoerd rond de bij Fokker-
VFW op Schiphol-Oost opgestelde verticale-as tur-
bine. Met de analyse van deze metingen is inzicht ver-
kregen in de windzog- en windopstuwingseffecten van
het turbine-bedrijf, die van minder betekenis zijn ge-
bleken dan voorheen wel werd verondersteld. De
eveneens beoogde analyses van de energie-
opbrengst van deze turbine als functie van zijn snel-
lopendheid, de verhouding tussen rotoriipsnelheid en
windsnelheid, zijn gestuit op problemen met betrek-
king tot de instrumentatie aan de installatie zelf.

Zonne-energie

De grote aandacht die in ons land wordt besteed
aan de toepassingsmogelijkheden van zonne-energie,
richt zich voornamelijk op de ontwikkeling van syste-
men voor warm-watervoorziening en verwarming.
Vooral deze toepassingen van zonnewarmte bij relatief
lage temperatuur lenen zich als gebruiksvorm van
zonne-energie onder de omstandigheden in ons land.
Hun invoering op een schaal van enige betekenis
wacht op een beter inzicht van opbrengsten en kosten,
aan de hand van de resultaten van het Nationaal On-
derzoekprogramma, een verdere stijging van de ener-
gieprijzen en eventueel benodigde stimuleringsmaat-
regelen van de overheid.

Gezien het zeer grote aantal instituten en bedrijven
dat zich bezighoudt met onderzoek- en ontwikkelings-
werk op dit gebied, levert ECN vooral algemene onder-
steuning aan het nationale programma en de taken van
BEOP daarin. Van tijd tot tijd worden meetprogram-
ma's uitgevoerd aan demonstratieprojecten, ter bepa-
ling van de bedrijfsprestaties van het geïnstalleerde sy-
steem. Een continue bijdrage is geleverd aan het werk
van de organen die zich hebben belast met de studie
van normen en keuringseisen voor zonne-energie-
installaties en daartoe behorende componenten. De
regeling van de opname daarvan in onder andere
bouw- en veiligheidsvoorschriften is van groot belang,
omdat daarmee de weg moet worden vrijgemaakt voor
de penetratie van zonne-energie in ons land, zodra dit
commercieel aantrekkelijk is gemaakt.
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Niet-energetische toepassingen van de
kernsplijting

Foto rechts:
opstellingen rond de
HFR. Op de voorgrond in
het midden bij bundel-
kanaal HB-2 de nieuwe
cryogene opstelling voor
het richten van kernspins.

De beide op het onderzoekcentrum in Petten aan-
wezige onderzoekreactoren worden mede gebruikt
voor niet-energetische doeleinden. Deze betreffen de
produktie van radioisotopen en onderzoek op het ge-
bied van chemie, fysica en biologie.

Produktie van radioisotopen

Radioisotopen worden toegepast in de medische
wetenschap, natuurwetenschappelijk onderzoek en de
industrie. Door ECN worden voor de bereiding van
deze isotopen bestralingen gedaan in de HFR. De be-
langrijkste opdrachtgever in Nederland is het Cyclo-
tron en Isotopen Laboratorium van Byk-Mallinckrodt
BV, gevestigd op het onderzoekcentrum in Petten. De
belangrijkste buitenlandse opdrachtgever was dit jaar
het Belgische Nationaal Instituut voor Radio-elemen-
ten (IRE), die bestralingen in Petten liet uitvoeren, om-
dat de BR-2 in Mol dit jaar buiten bedrijf was. Verre-
weg het belangrijkste radionuclide in de medische
diagnostiek is technetium-99 m, dat ontstaat door ra-
dioactief verval van molybdeen-99. Voor de bereiding
daarvan wordt molybdeen in de HFR bestraald. Om
dragervrij molybdeen-99 te bereiden wordt voor IRE
en KfK hoogverrijkt uraan bestraald, waarna de op-
drachtgevers zelf er het radionuclide uit afscheiden.
Het gebruik van technetium-99 in ziekenhuizen neemt
nog steeds toe. Voorts werd een groot aantal andere
radioisotopen gemaakt ten behoeve van universiteiten,
hogescholen en industriële instellingen. De gammabe-
stralingsfaciliteit in een van de bassins van de HFR
werd veelvuldig gebruikt voor onderzoek in opdracht
van derden naar de stralingsresistentie van materialen
en voor sterilisatie en kwaliteitsverbetering van implan-
tatiemateriaal voor kaakchirurgie.

Radiochemische analyse

Instrumentele neutronen-activeringsanalyse wordt
uitgevoerd ten behoeve van eigen onderzoekprogram-
ma's en in opdracht van derden. Hierbij wordt gebruik

gemaakt van bestralingsfaciliteiten in de HFR en de
LFR en van een neutronengenerator. Met behulp van
rekenprogramma's worden uit de gemeten gamma-
spectra gehalten van elementen in de bestraalde mon-
sters berekend. Voor de Stichting Bodemkartering
werden analyses verricht aan reeksen kleimonsters,
waarin per monster 20 d 30 elementen werden be-
paald. Standaardmonsters werden regelmatig geana-
lyseerd om de resultaten te vergelijken met die van an-
dere laboratoria en voor controle van eigen analyses.
Een eerder ontwikkelde methode waarbij gebruik ge-
maakt wordt van zeer zuivere geactiveerde kool voor
het concentreren van spoorelementen werd toegepast
op de analyse van grondwater. Deze analyses werden
uitgevoerd in opdracht van het Instituut voor Hydro-
geologie van de VU. Zowel routinematige instrumen-
tele analyses als bepalingen met toepassing van che-
mische scheidingen (onder andere voor tantaal, wol-
fraam, molybdeen en edele metalen) werden verricht
voor de Werkgemeenschap voor Analytisch Chemisch
Onderzoek van Mineralen en gesteenten (WACOM)
van ZWO. Voor dit onderzoek is een ZWO-analist in
Petten gedetacheerd. Eveneens werden bestralingen
gedaan voor de Stichting Isotopen-Geologisch Onder-
zoek. Voor het Rijksinstituut voor Oudheidkundig Bo-
demonderzoek werden metingen verricht aan gebak-
ken kleimonsters om de herkomst van keramiek uit
verschillende delen van Zuid-Limburg vast te stellen.
Een duizendtal sedimentmonsters werd geanalyseerd
op het gehalte aan uraan. Meteen neutronen telopstel-
ling die geplaatst werd bij de snelle buizenpost bij de
HFR kunnen door meting van vertraagde neutronen
uraangehalten gemeten worden tot 0,2 ppm. Onder
contract met IAEA werden haar- en nagelmonsters
geanalyseerd.

Kernfysica

In samenwerking met de Stichting FOM wordt
kernfysisch onderzoek uitgevoerd met behulp van
neutronen uit de HFR. Een tussen FOM en ECN geslo-
ten samenwerkingsovereenkomst voorziet in contract-
perioden van drie jaar. Een dergelijke contractperiode
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het onderwerp "Radiative capture of polarized neu-
trons by aluminium and manganese nuclei" en op 17
december J. B. M. de Haas op het onderwerp "Radia-
tive capture of polarized neutrons in 51V and 141Pr nu-
clei". In de Leidse promotie-onderzoeken werd de
techniek van kernpolarisatie toegepast. Deze methode
zal worden verbeterd door het plaatsen van een
nieuwe cryokernfysische opstelling, waarvoor een
nieuwe koelmachine werd gebouwd in samenwerking
met het Kamerlingh Onnes Laboratorium in Leiden.
Deze opstelling zal, na de installatie van een 10 Tesla
supergeleidend magneetsysteem, een ruimere keus
aan te onderzoeken trefplaatkernen mogelijk maken.

In het kader van de uitwisselingsovereenkomst tus-
sen de Russische Staatscommissie voor Kernenergie,
het Belgische Commissariaat voor Kernenergie en
ECN zijn voorbereidingen getrolfen om in samenwer-
king met het Instituut voor Theoretische en Experimen-
tele Fysica in Moskou onderzoek aan de '°B (n,r)-
reactie in Petten uitte voeren.

Bedieningspaneel van de
in de figuur getoonde
opstelling, met links een
schematische voorstelling
van de cryostaat.
Daarin geheel onderaan
in het midden het te onder-
zoeken preparaat,
geplaatst tussen twee
supergeleidende spoelen
die een magneetveld van
10 tesla. leveren.
Daarboven een cylinder
van een praseodymium-
legering, eveneens
geplaatst binnen een
supergeleidende spoel.
Na afkoeling door de zich
daarboven bevindende
helium-C/ helium-4 meng-
cryostae I kan de tempera-
tuur verder worden ver-
laagd door laatst-
genoemde magneetspoel
uit te schakelen.

werd dit jaar beëindigd, over een nieuwe werd
overeenstemming bereikt.

Dit jaar zijn drie FOM-medewerkers op kernfysisch
onderzoek gepromoveerd, wat het totaal aantal proef-
schriften over kernfysisch onderzoek met de HFR op
veertien brengt. Op 23 april promoveerde R. Vennink
in Utrecht op het proefschrift getiteld "Investigation of
some nuclei in the fp shell-region". Op 13 juni be-
haalde P. P.J.Delheij de doctorsgraad in Leiden op

Vaste-stoffysica

Vasle-stofonderzoek met neutronen en positronen
wordt in Petten uitgevoerd in samenwerking met of als
dienstverlening aan andere veelal universitaire labora-
toria. In een onderzoek van spinodale ontmenging van
legeringen werden uitvoerige experimenten verricht
aan ternaire legeringen van koper-nikkel met ijzer. Een
bijdrage kon worden geleverd aan de theorie die fluc-
tuaties en korte-afstands orde in ternaire systemen be-

De gemengde ammoniumfluoriden NHtMF3 (M = Co, Zn, Mn) hebben een zogenaamde perovskietachtige structuur, waarbij de
metaalionen op de hoekpunten van de kubische eenheidscelliggen, de tluoratomen in het midden van de celribben en de ammo-
niumgroepen in het centrum van de eenheidscel. De N-H-bindingen zullen zoveel mogelijk gericht zijn naar de fluoratomen.
Door de tetraëdrische vorm van de ammoniumgroep is dit echter niet exact mogelijk. Er zijn nu zes verschillende, maar
energetisch gelijkwaardige standen van de NH4-groep. Bij verlaging van de temperatuur treedt een tetragonale vervorming op,
waardoor van de zes standen nog vier overblijven met gelijke minimumenergie.

In de figuur zijn de oriëntaties van de ammoniumgroepen weergegeven in respectievelijk de hoge- en de lage-temperatuurtase.
Met behulp van neutronendiffractie konden deze verschillende oriëntatiemogelijkheden van de ammoniumgroepen in de twee
fasen worden aangetoond. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de universiteit te Groningen en Zaragoza (Spanje).
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schrijft. Onderzoek van magnetische ordening van le-
geringen van palladium met ijzer en mangaan hebben
geleid tot de promotie van een medewerker van de
Rijksuniversiteit te Leiden.

Onderzoek van structuur en fase-overgangen in
antiferromagnetische stoffen was in samenwerking met
de RU-Leiden gericht op de structuur en spin-
oriëntaties van het gelaagde systeem (CD3ND3)2.
CuCI.,. Een samenwerking met de TH Eindhoven
leidde tot de promotie aldaar van J.A.J. Basten op 20
februari op een proefschrift getiteld: "Multicritical
points in weakly anisotropic magnetic systems; a
nuclear scattering study of two low-dimensional anti-
ferromagnets". Dit onderzoek werd voortgezet voor
een nauwkeurige verificatie van een gemengde
antiferromagnetisch-planaire fase uit het fasediagram
van CoBrj,.6[0.48D20, 0.52H80] en de verschijnselen
aan de grens van die fase.

In samenwerking met het Institute of Nuclear Phys-
ics in Krakau konden door verfijnde analyse van gege-
vens verkregen met gepolariseerde neutronen, de
magnetische eigenschappen van nikkelvanadium-
legeringen beter worden geïnterpreteerd. Een lang
gehanteerde aanname van een homogene negatieve
spindichtheid kon worden afgewezen en een fraaie
overeenstemming met berekeningen van elektronen-
niveaus kon worden verkregen. Dit leidde tot een sterk
verbeterde systematiek in de beschrijving van de over-
gangsmetalen.

Experimenteel onderzoek met behulp van positro-
nenannihilatie werd verricht aan Co0 92Fe0 08. Veel
aandacht werd besteed aan programmatuur voor de
berekening van impulsdichtheden van elektronen in
ongeordende legeringen. Met FOM werd overeen-
stemming bereikt over de gezamenlijke bouw van ap-
paratuur voor het tweedimensionaal meten van hoek-
correlaties bij positronenannihilatie. Met instemming
van ZWO is door FOM hiervoor in Petten een werk-
groep ingesteld.

Radiobiologie

Het radiobiologisch onderzoek van de effecten van
splijtingsneutronen op de spermatogenese bij de muis
leidde dit jaar tot de identificering van de verschillende
stadia van stralingsgevoeligheid van de stamcel als
verschillende fasen van de celcyclus. Dit resultaat
werd bereikt door de bestraling met neutronen in de
Lage Flux Reactor te combineren met een inspuiting
- voor of na de bestraling - van het cytostaticum
hydroxyureum, een stof die selectief de cellen doodt
die bezig zijn DNA te maken. De fase die het minst
stralingsgevoelig is blijkt direct te volgen op de DNA-
synthesefase en is derhalve de G2-fase die onmiddel-
lijk aan de celdeling voorafgaat. De fase die het meest
stralingsgevoelig is gaat aan de DNA-synthesefase
vooraf en is dus de G1-fase. De fase met een interme-
diaire stralingsgevoeligheid blijkt de DNA-
synthesefase te zijn. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in
samenwerking met het Laboratorium voor Histologie
en Celbiologie van de Faculteit der Geneeskunde van
de RU-Utrecht.

Bedrijfsvoering van
reactoren

Tegen het einde van het verslagjaar werd bekend
dat zowel Nederland als de Duitse Bondsrepubliek
hun steun hadden toegezegd aan de voortgezette
exploitatie voor de komende vier jaar van de Hoge Flux
Reactor, die deel uitmaakt van de vestiging van het Eu-
ropese Gemeenschappelijk Centrum van Onderzoek
in Petten.

Het gebruik van de HFR door of via ECN was nog
meer dan in voorgaande jaren toegespitst op twee pro-
gramma's. Het eerste betreft de ontwikkeling van de
snelle kweekreactor. Dit omvat bepaling van de in-
vloed van neutronenbestraling op de eigenschappen
van constructiematerialen en simulaties van koelstorin-
gen aan splijtstofpennen. Hiervoor waren zowel in de
kern als in de bassinbestralingsruimte van de HFR en-
kele posities in gebruik. Het tweede programma omvat
het gebruik van neutronen voor de vaststelling van de
bouw van atoomkernen en atoomroosters van vaste
stoffen. Hiervoor worden zeven van de tien bij de HFR
beschikbare neutronenbundelkanalen gebruikt. Het
enige nog resterende Nederlandse bestralingsproject
op het gebied van de watergekoelde reactor, i.e. het in
samenwerking met de US Nuclear Regulatory Com-
mission (NRC) en het Oak Ridge National Laboratory
uitgevoerde onderzoek naar het kruipgedrag van splijt-
stofhulzen, verliep succesvol.

Het overige Nederlandse gebruik van de HFR om-
vat niet-destructief onderzoek door middel van neutro-
grafie en activeringsanalyse en de aanmaak van ra-
dioisotopen voor medisch-diagnostische doeleinden.

Het overige gebruik van de HFR, vooral dat door
de Duitse Bondsrepubliek, vertoonde een zodanige
toename dat, voor het eerst in de geschiedenis van de
reactor, knelpunten ontstonden bij de toewijzing van
de beschikbare bestralingsposities. Dit niet-Neder-
landse gebruik was ongeveer in gelijke mate gericht op
de watergekoelde thermische reactor, de natriumge-
koelde kweekreactor en de heliumgekoelde hoge-
temperatuur reactor. Al met al werd een gemiddelde
bezettingsgraad van ca. 80% bereikt gedurende de
275 dagen dat de reactor bij een vermogen van 45 MW
in bedrijf was. Dit betekent ruim een verdubbeling in
vijf jaar van de gebruiksfractie van de reactor.

Ter verbetering van de efficiency en de betrouw-
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Bassin -
14 bestralingsruimte

baarheid van het experimenteel gebruik werden alge-
mene hulpinstallaties en voorzieningen rond de reactor
verder verbeterd en uitgebreid.
Tegen het eind van het jaar waren de technische voor-
bereidingen voor een nieuwe ondersteuningsconstruc-
tie voor de bassinbestralingsruimte, voor een nieuw
systeem van experimentele dataloggers, voor een al-
gemene verwerkingsfaciliteit voor experimentele meet-
gegevens alsmede voor de nieuwe "droge"
neutrografie-installatie voltooid.

Het ontwerp van een nieuw reactorvat, waarvan de
bouw en installatie over enkele jaren wordt verwacht,
maakt goede vorderingen. Ontwerptekeningen en
technische specificaties, op basis waarvan met de Ne-
derlandse veiligheidsinstanties over de vergunning-
aspecten van de nieuwe installatie kan worden over-
legd, kwamen tegen het eind van 1979 gereed.

In verband met het streven van de Amerikaanse re-
gering uit hoofde van non-proliferatie overwegingen
naar een lagere verrijkingsgraad van de in onderzoek-
reactoren gebruikte splijtstofelementen werden voor-
bereidingen getroffen voor de beproeving van enkele
prototypes met een verrijkingsgraad van 20%. Het doel
van deze beproeving is na te gaan of elementen met
de noodzakelijkerwijze veel hogere gewichtsfractie
aan uranium de vereiste hoge splijtingsgrad zon-
dervormveranderingen kunnen bereiken.

De afvoer van de in de HFR gebruikte splijistofele-
menten naar de Verenigde Staten waarmee in het
vorige verslagjaar, ten gevolge van de relatief hoge
splijtstoftemperaturen tijdens het transport moeilijk-
heden waren ondervonden, kon, dank zij de getroffen
maatregelen ter bevordering van de warmteafvoer en
dank zij een zekere beperking in de warmtebelasting
per transport tegen het eind van het jaar worden her-
vat.
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De zg. 'TRIObestralingsfaciliteiten, waarmee in elke kern-
positie van de HFR drie afzonderlijke en onafhankelijke mate-
riaalbestralingen kunnen worden uitgevoerd, moeten voor
temperatuurcontrole- en beveiligingsdoeleinden van naar
keuze instelbare mengsels van neon, stikstof en heliumgas
kunnen worden voorzien. De foto geeft een beeld van drie van
de 12 hiervoor rond de HFR opgestelde gasmeng- en sup-
pletiestations.

De Lage Flux Reactor

De Lage Flux Reactor wordt voor verschillende
doeleinden gebruikt. Voor onderzoek naar de effecten
van snelle neutronen op weefsel werden muizen be-
straald. Het centrale verticale bestralingskanaal werd
gebruikt voor het maken van neutrografieopnamen van
niet-radioactieve objecten. De pneumatische buizen-
postsystemen werden toegepast voor de bestraling
van verschillende materialen voor activeringsanalyses.

l< , „ . 1 - Regelstaaf
produktie

Langdurige
bestraling

Beryllium-
element

Korte
bestraling

Splijtstof-
element Bezettingsgraad van de Hoge Flux Reactor.
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Gezondheidsbescherming

Het bedrijf van HFR en LFR, het nabestralingson-
derzoek in het LSO, de produktie van radioactieve ma-
terialen en de behandeling van radioactief afval, zijn er
de oorzaak van dat bij de bescherming van de ge-
zondheid van het ECN-personeel nog steeds de mees-
te aandacht wordt besteed aan de mogelijke bloot-
stelling aan ioniserende straling.

Persoonlijke controles
De collectieve stralingsdosis ontvangen door ECN-

medewerkers in Petten bedroeg dit jaar 42 manrem.
Deze dosis werd ontvangen door de 270 radiologische
werkers, wat neerkomt op een gemiddelde jaardosis
van 155 mrem per werker. Dit is 3% van het wettelijk
toegelaten maximum van 5000 mrem.

De individueel ontvangen stralingsdoses waren als volgt verdeeld:

dosisirterval in mrem

aantal personen

0-50

162

50-200

55

200-500

16

500-1000

35

1000-5000

2

boven 5000

0

De bijdrage tot de stralingsbelasting van inwendige
besmetting met radionucliden was ook dit jaar ver-
waarloosbaar. Dit werd vastgelegd aan de hand van 95
metingen van de radioactiviteit van het lichaam en de
analyse van 791 urinemonsters op mogelijke uitschei-

ding van radionucliden.
In het kader van het periodiek geneeskundig on-

derzoek van ECN-medewerkers werden er dit jaar 791
medische keuringen en 634 speciale onderzoeken
verricht. Deze laatste betroffen o.a. elektrocardiogram-

In het Academisch
Ziekenhuis van Groningen
is voor de groep
Kinderendocrinologie
een kinderkaliummeter
gebouwd, waarvan het
ontwerp in overleg met
ECN tot stand kwam.
Het gebruik ervan zal
gedurende de eerste laren
door ECN worden
begeleid.
Het toestel wordt gebruikt
voor de bepaling van de
vetvrije massa van baby's
en kinderen door het
meten van het lichaams-
kalium via het natuurlijk
radioactieve isotoop 40K.
Een van de toepassingen
is het over lange tijd bege-
leiden van de behandeling
met groeihormoon van
kinderen waarvan de
groei is gestagneerd.
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men en spirometrische, ergometrische en audiometri-
sche bepalingen. De bedrijfsgeneeskundige dienst
werd in totaal 937 maal geraadpleegd voor diverse
aangelegenheden.

In verband met de overname van het Cyclotron en
Isotopen Laboratorium in Petten door Byk Mallinckrodt
werd een nieuwe overeenkomst gesloten waarin de
dienstverlening aan deze vestiging wordt geregeld.
Overeengekomen is dat ECN de gehele bedrijfsge-
neeskundige zorg alsmede de interne besmettings-
controle van het CIL-personeel op zich zal nemen. In
totaal werden er ten behoeve van derden 102 medi-
sche keuringen, 15 speciale onderzoeken, 408 totale
lichaamstellingen, 3 schildkliermetingen en 99 urine-
analyses uitgevoerd.

Rekencentrum

Controle werkmilieu

Een groot aantal stralings- en besmettingsmetin-
gen werd uitgevoerd tijdens en na radiologische
werkzaamheden.

Evenals voorgaande jaren werd veel aandacht be-
steed aan het veilig verloop van het storten van ra-
dioactief afval in de Atlantische Oceaan. De stralings-
controle bij deze operatie omvat de volgende
werkzaamheden:
- het meten van stralings- en besmettingsniveaus van

alle te dumpen vaten;
- het indelen van de vaten in categorieën naar uitwen-

dige straling;
- het maken van een plan voor het laden van het

schip op zodanige wijze dat het stralingsniveau in
de verblijfruimten van de bemanning zoveel moge-
lijk wordt beperkt;

- het schatten van de stralingsdoses die tijdens de di-
verse onderdelen van de operatie zullen worden
ontvangen door de hierbij betrokken personen;

- het meten van de stralingsniveaus tijdens transport,
overslag en storting en het geven van aanwijzingen
ter beperking van het verblijf in stralingsvelden;

- het meten van ontvangen stralingsdoses van alle
betrokken personen;

- het controleren op radioactieve besmetting van per-
sonen, transportmiddelen, kade en schip.

De resultaten van deze procedure waren zeer bevredi-
gend. De totale stralingsbelasting van alle betrokken
personen kon worden beperkt tot ongeveer 4 manrem.

Lozingscontrole

De lucht die wordt geloosd uit de ventilatiesyste-
men van de gebouwen waar met open radioactieve
bronnen wordt gewerkt, wordt continu bemonsterd en
op radioactiviteit gecontroleerd. De hoeveelheid ra-
dioactiviteit die op deze wijze in de omgeving wordt
verspreid bleef ver beneden de grenzen die hiervoor
door de overheid zijn vastgesteld. Ook bij de lozing
van zwak-radioactief afvalwater in de Noordzee werd
de limiet voor lozing vastgesteld in de vergunning niet
overschreden. Over de aanvraag van een nieuwe lo-
zingslimiet, genoemd in het vorige jaarverslag, is door
de overheid nog geen beslissing genomen.

In het werkaanbod aan het gemeenschappelijk re-
kencentrum van ECN en NSP (Nederlands Scheeps-
bouwkundig Proefstation) valt een gestage groei te
constateren; in het laatste kwartaal zijn voor het eerst
zelfs meer dan 100.000 opdrachten verwerkt, waarbij
de doorlooptijden van het aangeboden werk kort ble-
ven. In het verslagjaar is veel aandacht besteed aan
verbetering van de bedrijfszekerheid die vooral afhan-
kelijk is van de betrouwbaarheid van de apparatuur en
van de stabiliteit van de geïnstalleerde besturingspro-
grammatuur. In de tweede helft van het jaar zakte het
storingspercentage tot beneden de 1%.

De door het Rekencentrum ondersteunde toepas-
singsprogrammatuur is uitgebreid met een tweetal
standaardpakketten waarvoor binnen de gebruikers-
kring veel belangstelling bestaat. Het ene pakket be-
treft het programma PISCES waarmee sterk niet-
lineaire verschijnselen bestudeerd kunnen worden.
Het kan onder meer gebruikt worden voor het analyse-
ren van niet-stationaire vloeistofstromingen, interacties
tussen vloeistoffen en constructie en inslagproblemen.
Het andere pakket is SIR, een data base management
systeem dat in eerste instantie ontworpen is als hulp-
middel bij de verwerking van numerieke gegevens, bij
voorbeeld meetgegevens, en derhalve vooral van be-
lang voor gebruik bij research-instituten.

In de maand september belegde de Europese
Control Data gebruikersorganisatie een vijfdaagse
conferentie in Den Haag. De organisatie van dit door
280 deelnemers bijgewoonde evenement was in han-
den van het ECN-NSP-Rekencentrum. In samenwer-
king met de Mare Corporation organiseerde het Re-
kencentrum in november een vijfdaagse cursus over
toepassingen van het Mare-programma waarbij onder
meer is gewerkt aan onderwerpen als dynamische
spleetproblemen, het scheurgedrag van beton, extru-
sieproblemen, interpretatie van resultaten volgens de
ASME-code en het gedrag van constructies onder in-
vloed van aardschokken.
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Rechts: computerterminal van het NSP in Wageningen gekop-
peld met de Cyber-7 75 in Petten via een 48.000 baudver-
binding.

Ontvangst- en afgifte-
ruimte van het NSP in
Wageningen met op de
achtergrond een printer,
een plotter en een
beeldscherm.
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Verwerking van radioactieve afvalstoffen
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De montage, de inbouw in cellen en de afregeling
van de computer gestuurde vatenpersinstallatie, met
als centrale punt een 1500 tons hydraulische pers,
heeft veel tijd gekost, waardoor nog geen vaten met ra-
dioactief materiaal op deze installatie konden worden
verwerkt. De jaarlijkse storting in de Atlantische
Oceaan van in beton verpakt afval onder controle van
het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
en met aan boord een NE A-waarnemer werd, wat het
ECN-aanbod betreft, derhalve nog volgens de oude
werkwijze voorbereid. Verder werden vaten en beton
containers afgevoerd met afval afkomstig van zieken-
huizen, laboratoria en kerncentrales, alsmede een
restant van vorig jaar uit Zwitserland, dat in Petten op-
nieuw was verpakt. Het gebruikelijke aanbod uit
Würenlingen werd ditmaal naar Zeebrugge geleid,
waar het met vaten uit Mol toegevoerd werd aan het te
Umuiden ingeladen Nederlandse deel.

Een internationale werkgroep, waarvan ook een

ECN-bioloog lid was evalueerde, volgens de regels
van het NEA-toezicht-mechariisme, de geschiktheid
van het huidige stortingsgebied voor verder gebruik en
concludeerde dat de plaats geschikt was de komende
5 jaar radioactief afval te ontvangen op de thans ge-
bruikelijke schaal.

Uit de bedrijfsstatistiek valt te vermelden dat via de
pijpleiding in zee van het ECN-terrein 18.800 m3 afval-
water werd geloosd met een totale standaard bèta-
activiteit van 3,3 Ci. Door de ophaaldienst werden uit
het land 392 m3 samenpersbare en 62,7 m3 niet-
samenpersbare resten ter verwerking aangevoerd,
alsmede 365 reeds gevulde betoncontainers. Aan
vloeibare reststoffen werden ontvangen 1598 vaten
van 60 liter, in Petten gescheiden in 23,8 m3 organi-
sche en 68,3 m3 anorganische vloeistof. Er werden on-
geveer 1040 voorwerpen gedecontamineerd en
30.900 kg bedrijfskleding gewassen.

Op 22 januari 1980 werd
de computergestuurde
vatenpers door ir. J. Pelser
in gebruik gesteld.
Uiterst links: de hydrau-
lische 1500-tons pers,
waarmee het volume van
vaten licht-actiet vast
afval tot ca. 1/10 kan
worden verminderd.
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Voorlichting, bibliotheek, documentatie
en opleiding

Hoewel de door de overheid te organiseren maat-
schappelijke discussie over (kern)energie nog niet offi-
cieel begonnen is, neemt het aantal door velerlei
organisaties belegde discussie-avonden over de
problemen van de toekomstige energievoorziening
reeds aanzienlijk toe. Vaak wordt dan een ECN-
medewerker uitgenodigd als deskundige spreker. Het
is verheugend dat een twintigtal medewerkers bereid is
op basis van vrijwilligheid en a titre personnel aan
dergelijke verzoeken te voldoen.

Conferenties

Een belangrijke voorlichtingsactiviteit acht ECN het
organiseren van conferenties over onderwerpen op het
gebied van energieonderzoek en energievoorziening.
Dit jaar werd een vijftal conferenties georganiseerd,
steeds in samenwerking met andere organisaties en
verenigingen.

Publikaties

De resultaten van het onderzoek dat door ECN
wordt verricht, worden gepubliceerd in wetenschappe-
lijke tijdschriften en in rapporten. In de bijlage op pag.
67 is een lijst van publikaties opgenomen.

In het tijdschrift Energiespectrum werden vele arti-
kelen over een breed scala van onderwerpen op het
terrein van energieonderzoek en energievoorziening
gepubliceerd. Zo werden o.a. teksten afgedrukt van de
conferenties "Hoe lossen wij de energieproblemen van
de toekomst op?", "Mogelijkheden tot energiebespa-
ring in de industrie" en "Energiebesparing in de ge-
bouwde omgeving".

Bezoeken aan het centrum

De belangstelling voor de mogelijkheid in groeps-
verband een bezoek aan het onderzoekcentrum te

windenergw
onderzoek
innedertand

Datum Onderwerp In samenwerking met

In 1979 werd een
brochure over het
Nationaal Onderzoek-
programma Windenergie
gepubliceerd.

6 februari Energiebesparing in de gebouwde om-
geving; beleid en onderzoek voor de
middellange termijn

20 februari Energiebesparing in de gebouwde om-
geving; een schets van onderzoek en
ontwikkeling in de komende 20 jaar

28 september ' Energie en Milieu

4 oktober Steenkool onder Nederland: energie voor
de toekomst?

23 oktober Ontwikkeling van fusiereactoren

Kon. Inst. v. Ingenieurs, Landelijke
Stuurgroep Energie Onderzoek,
Stichting Toekomstbeeld der Techniek.

Kon. Inst. v. Ingenieurs, Landelijke
Stuurgroep Energie Onderzoek,
Stichting Toekomstbeeld der Techniek.

Aktie Strohalm, Kon. Inst. v. Ingenieurs,
Stichting Toekomstbeeld der Techniek.

Kon. Ned. Geologisch en Mijnbouw-
kundig Genootschap
Kon. Inst. v. Ingenieurs.

Kon. Inst. v. Ingenieurs,
afd. kerntechniek.
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Petten te brengen is nog steeds zo groot dat niet aan
alle aanvragen kan worden voldaan. In totaal bezoch-
ten op deze wijze 1756 personen het centrum. Op de
jaarlijkse "Open Dag" werden voorts 925 bezoekers in
de gelegenheid gesteld de installaties en experimenten
te bezichtigen.

Op 7 juni bracht de minister van Economische Za-
ken, drs. G.M.V.van Aardenne een bezoek aan het
onderzoekcentrum; op 21 november werd de minister
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne dr. L. Ginjaar
voor een bezoek ontvangen.

Van 8 tot 12 oktober vond op het centrum een bij-
eenkomst plaats van een adviesgroep van het Interna-
tional Atomic Energy Agency (IAEA) betreffende vei-
ligheidsanalysemethoden voor bergplaatsen van ra-
dioactief afval.

Tildens de 'Open Dag'
belangstelling voor de
zonneboiter.

Minister Van Aardenne
laat zich inlichten over het
werk van ECN aan super-
geleiders.

Bibliotheek

In het kader van de bibliotheekautomatisering
wordt vanaf februari 1979 ook de leenadministratie van
de boeken op de computer gevoerd. Een groot ge-
deelte van het bestaande en het totale recente uitleen-
bestand zijn al ingevoerd (5600 uitleningen).

De trend blijft gehandhaafd dat rapporten steeds
meer in de vorm van microfiches worden gepubli-
ceerd. In 1979 bestond 90% van de aangeschafte rap-
porten uit microfiches.

Het bij het ECN aanwezige Power Reactor Docket
Informationbestand op microfiche is uniek in Neder-
land en heeft zijn waarde als informatiebron bewezen
bij het TMI-reactorongeval.

Door het toenemende gebruik van geautomati-
seerde informatiebestanden, waaruit grote aantallen li-
teratuurreferenties verkregen worden, wordt het steeds
moeilijker om de daarbij behorende primaire literatuur
te leveren. In 19% van de gevallen bleek hieraan vanuit
eigen bibliotheek niet te kunnen worden voldaan.

Bibliotheek 1979

Documentatie 1979

1978

Aanwinsten
boeken
rapporten (paper copy)
rapporten (microfiche)
docket microfiche

Totaal tijdschriftenbestand (lopende abonnementen)
Uitleningen

interne aanvragen
externe aanvragen
totaal aanvragen

Niet aanwezig bij aanvraag

1.576
2.492 .

22.400
19.200

568

5.583
1.475
7.058
1.663

1.642
3.691

19.900
11.900

540

7.062
1.628
8.690
1.392

1978

Beschikbare geautomatiseerde informatiebestanden 193 170
Literatuurvragen beantwoord d.m.v. on-lirie terminal 668 491
Literatuurvragen beantwoord d.m.v. manuele recherche 59 48
Attenderingsprofielen 77 66



Stralingsmeetpracticum
in de LFR-hal tijdens een
cursus.

Documentatie

Het aantal beantwoorde literatuurvragen is t.o.v.
1978 toegenomen met 35%, het aantal automatische
attenderingen met 17%.

Een totaal van 47 rapporten werden voorzien van
trefwoorden, en waar nodig van abstracts, voor invoer
inhetlNIS-systeem.

Opleiding

Voor de opleidingsactiviteiten van het ECN be-
stond ook dit jaar een grote belangstelling. Het betroi
zowel cursussen voor deelnemers van buiten als cur-
sussen voor eigen personeel. Dit jaar werden voor het
eerst de cursussen Windenergie in Nederland en
Energievoorziening met fossiele brandstoffen gehou-
den. Voor beide cursussen bestond een grote belang-
stelling.

In samenwerking met de NV KEMA werden dit jaar
naast een tweedaagse bedrijfsconferentie "Kernener-
gie" ook een tweedaagse bedrijfsconferentie "Alterna-
tieve energiebronnen" gehouden. Dergelijke bijeen-
komsten worden georganiseerd door de Stichting
Contactcentrum Bedrijfsleven Onderwijs, ten behoeve
van docenten aan hoger beroepsonderwijsinstellin-
gen, met als doel de kennis van leraren op het betrok-
ken vakgebied op te frissen, dan wel aan te vullen.

De volgende externe cursussen werden georgani-
seerd:

cursus thermokoppels
- cursus windenergie in Nederland
- cursus energievoorziening met fossiele brand-

stoffen
- cursus warmteoverdracht
- cursus stralingshygiëne
- cursus ioniserende straling, radioactieve besmet-

ting en stralingsbescherming.

Aan sommige cursussen waren praktica verbon-
den van verschillende duur. Het totaal aantal niet-
ECN-deelnemers bedroeg 213.

Voor eigen personeel werden een groot aantal in-
terne cursussen georganiseerd op verschillende vak-
gebieden.

Daarnaast werden een aantal beknopte cursussen
stralingsbescherming en conventionele veiligheid ge-
houden voor nieuwe medewerkers en een honderdtal
practicanten, voornamelijk van middelbare en hogere
technische scholen, die hun stageperiode bij ECN
doorbrachten.

Onder auspiciën van de IAESTE (International As-
sociation for Exchange of Students for Technical
Experience) waren 4 buitenlandse studenten enige
maanden in Petten werkzaam.

10 studenten van Nederlandse universiteiten en
hogescholen maakten in Petten een stage door ten be-
hoeve van hun doctoraal- of ingenieursexamen, terwijl
13 academici een ECN-toelage ontvingen voor het
verrichten van wetenschappelijk onderzoek ter voor-
bereiding van een academische promotie.



Personeel
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Het aantal bij de Stichting in dienst zijnde personen
is in het verslagjaar meer toegenomen dan het aantal
arbeidsplaatsen uitgedrukt in manjaren. Het verschil
houdt verband met de toeneming van het aantal func-
ties met een gedeeltelijke dagtaak. De samenstelling
van de personeelsbezetting op basis van manjaren
was op 31 december 1979 als volgt:

Totaal Den Haag Petten Elders

Academici
Techn. personeel
Adm. personeel
Hulppersoneel

140,8
500,1
120,3
102,5

5
-

33,7
5,8

135,8
498,1
86,6
96,7

863,7 44,5 817,2

In 1979 publiceerde ECN voor de derde maal een Sociaal
Jaarverslag.

De belangrijke verschuivingen in het programma
die gevolg zijn van de herprogrammering hebben veel
taakwijzigingen en interne overplaatsingen medege-
bracht. Niet zonder succes is aandacht besteed aan
middelen ter vergroting van de interne mobiliteit. De
zeer geringe externe mobiliteit blijft grote problemen
oproepen, vooral in die sectoren waar competenties
moeten worden ingezet waarover de organisatie nog
niet in voldoende mate kan beschikken. In deze situa-
tie werd enige verlichting gebracht door de toestem-
ming van de overheid op enkele plaatsen extra perso-
neel aan te trekken.

De inwerkingtreding van de herziene Wet op de
Ondernemingsraden heeft voor de ondernemingsraad
een belangrijke toeneming van activiteiten medege-
bracht. Het secretariaat van de raad werd in verband

daarmede versterkt. De nieuwe wettelijke regeling
houdt mede in dat de ondernemingsraad meer be-
moeienis zal hebben met zaken die liggen op het ge-
bied van de arbeidsvoorwaarden. In verband hier-
mede zijn discussies op gang gekomen over de vraag
in hoeverre de afspraken met de Samenwerkende
Bonden voor Overheidspersoneel over het zg. Geor-
ganiseerd Overleg dienen te worden herzien. De be-
moeienis van de overheid met het arbeidsvoorwaar-
denbeleid van gesubsidieerde instellingen heeft in het
verslagjaar medegebracht dat de behandeling van een
aantal voorstellen tot het aanbrengen van wijzigingen
in de arbeidsvoorwaarden is gestagneerd. Deze situa-
tie werd door het personeel in het algemeen als onbe-
vredigend ondervonden. Voor de derde achtereenvol-
gende maal verscheen er een sociaal jaarverslag.
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Betrekkingen met buitenlandse instellingen

In dit verslag is bij de gebieden van onderzoek
waar dit relevant is melding gemaakt van internationale
contacten of samenwerking. Een opsomming daarvan
wordt daarom niet gegeven.

Wel kan hier vermeld worden dat ECN-
medewerkers lid zijn van een aantal commissies en
werkgroepen van intergouvernementele organisaties.
Wat de Europese Gemeenschappen betreft geldt dit in
de eerste plaats het Algemeen Raadgevend Comité
van het Gemeenschappelijk Centrum van Onderzoek
en voorts adviescommissies voor weer beperkte delen
van het onderzoekprogramma, alsook het Raadge-
vend Comité van het Voorzieningsagentschap. Even-
eens wordt deelgenomen in een aantal stuur- en
werkgroepen van het Nuclear Energy Agency (NEA)
en OESO en van het International Energy Agen-
cy(IEA).

Sedert vele jaren al is er een formele uitwisse-
lingsovereenkomst tussen de Russische Staatscom-
missie voor Kernenergie, het Belgische Commissariaat
voor Kernenergie en ECN.

In het kader van deze overeenkomst werd bemid-
deling verleend voor de detachering van twee Rus-
sische fysici bij het FOM-Instituut voor Plasmafysica
voor een systeemstudie aan een hoog-B plasma op-
sluiting.

Eveneens werd bemiddeld in de uitwisseling van
theoretische fysici van de RU-Utrecht, RU-Groningen
en de Vrije Universiteit enerzijds en het Instituut voor
Theoretische en Experimentele Fysica in Moskou an-
derzijds. Ter voorbereiding van een gezamenlijk kern-
fysisch onderzoek bij de HFR met laatsgenoemd insti-
tuut brachten twee fysici van dit instituut een bezoek
aan Petten. Voor ditzelfde doel bracht een ECN-
fysicus een tegenbezoek aan Moskou.
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Lijst van afkortingen

AER Algemene Energie Raad
BEOP Bureau Energie Onderzoek Projecten

CPB Centraal Plan Bureau
ECN Energieonderzoek Centrum Nederland
EEG Europese Economische Gemeenschap
ENR ECN-NSP-Reker.centrum

ESARDA European Safeguards Research- and Development Association
ESC Energie Studie Centrum
FDO Fysisch-Dynamisch-Onderzoek, Technische Adviseurs BV
FOM Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie

FOMRE Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie met Röntgen- en Elektronenstralen
GCO Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (van de Europese Gemeenschappen)
GKN NV Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland
HFR Hoge Flux Reactor
IAEA International Atomic Energy Agency

IAESTE International Association for Exchange of Students for Technical Experience
IEA International Energy Agency

INFCE International Nuclear Fuel Cycle Evaluation
INTOR INternational TOkamak Reactor
IMOU Instituut voor Meteorologie en Oceanografie van de RU te Utrecht
ISES International Solar Energy Society
JET Joint European Torus

KEMA NV tot Keuring van Elektrotechnische Materialen
KfK Kernforschungszentrum Karlsruhe
LFR Lage Flux Reactor

LOFT Loss of Fluid Test
LSO Laboratorium voor Sterk-radioactieve Objecten
MHD Magnetohydrodynamische conversie
NET Next European Torus
NEA Nuclear Energy Agency

NEOM Nederlandse Energie Ontwikkelings Maatschappij
NOK Nationaal Onderzoekprogramma Kolen
NO2 Nationaal Onderzoekprogramma Zonne-energie
NSP Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation
NRC Nuclear Regulatory Commission

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
PVC Project Voorbereidings Commissie
REO Raad voor het Energie Onderzoek
SEP NV Samenwerkende Elektriciteits-Produktiebedrijven

STEK Snel-Thermisch Experiment in KRITO
TVVL Ned. Techn. Ver. voor Verwarming en Luchtbehandeling
TNO Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

WACOM Werkgemeenschap voor Anaiytisch-Chemisch Onderzoek van Mineralen en gesteenten
WAR Wetenschappelijke Advies-Raad

WOCO World Coal Study
ZWO Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek
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Financieel verslag

Ingevolge het bepaalde in artikel 20, lid 3 van de Statuten wordt hierbij de jaarrekening
over 1979 overgelegd, bestaande uit:

Balans per 31 december 1979

Staat van baten en lasten over 1979

Toelichting op deze stukken
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Balans per 31 december 1979

Stichting
Enargteomfonoak

Vaste activa

- bedrijfsgebouwen en terreinvoorzieningen

- bed rijf si nstal laties en -inrichting

- instrumenten en overige inventaris

- woningen

Immateriële activa

- octrooirechten

Deelnemingen en vorderingen op deelnemingen

Vorderingen en overlopende posten

Liquide middelen

31 december 1978*

ƒ

11.427.133

7.850.119

10.482.815

224.796

29.984.865

PM

21.870

16.961.898

3.978.121

50.946.754

31 december 1979

ƒ

10.953.205

8.023.293

12.071.347

218.912

31.266.757

PM

—

14.616.012

6.621.158

52.503.927

* na herindeling
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31 december 197B 31 december 1979

Vermogen

Schulden en overlopende posien

30.006.735

20.940.019

31.266.757

21.237.170

50.946.754 52.503.927
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Staat van baten en lasten over 1979

Stichting
Energieonderzoek
Centrum Nederland

1978 1979

Personeelskosten

Materialen, hulpstoffen en diensten van derden

Bedrijfs- en algemene kosten

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

ƒ

67.312.782

17.166.349

8.614.516

ƒ

69.792.572

17.484.255

8.260.406

443.458 525.344

93.537.105 96.062.577

Afschrijvingen op alsmede saldo van voor- en nadelen bij afstotingen
van vaste activa 6.277.787 6.414.945

99.814.892 102.477.522
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1976 1979

Exploitatiebijdragen Staat der Nederlanden

- algemene exploitatiebijdrage

- bestemmingsbijdragen

Vergoedingen verstrekt door de Commissie van de Europese
Gemeenschappen inzake:

- het centrum te Petten voor de bedrijfsvoering van de HFR

- verleende diensten

- onderzoekwerkzaamheden

Opbrengsten van derden voor adviezen en werkzaamheden en
andere baten

Waarde toegekend aan in eigen werkplaatsen vervaardigde activa

Interest

ƒ

58.235.892

7.407.832

13.639.250

2.826.189

466.283

9.153.157

1.678.677

129.825

93.537.105

6.277.787

99.814.892

ƒ

59.647.079

7.620.344

14.234.211

2.721.219

770.747

9.140.291

1.725.839

202.847

96.062.577

6.414.945

102.477.522

In mindering gebracht op het vermogen tengevolge van toegepaste
afschrijvingen, etc.
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Toelichting op de balans per
31 december 1979

Stand per
31 december

197B

Mutaties in 1979 ter zake van

afstotingen etc. aanschaffingen

Stand per
31 december

1979

Bedrijfsgebouwen en terreinvoorzieningen
- bedrijfsgebouwen
- terreinvoorzieningen

Kantoorpanden Den Haag

Afschrijvingen

Bedrijfsinstallaties en -inrichting

Aanschaffingswaarde
Afschrijvingen

ƒ

25.595.715
1.897.266

27.492.981
346.248

27.839.229
16.412.096

11.427.133

32.089.000
24.238.881

7.850.119

ƒ

67.249

67.249

67.249
67.249

—

120.180
120.180

—

ƒ

494.642
345.298

839.940

839.940
1.313.868

V. 473.928

971.336
798.162

173.174

ƒ

26.090.357
2.175.315

28.265.672
346.248

28.611.920
17.658.715

10.953.205

32.940.156
24.916.863

8.023.293

Instrumenten en overige inventaris

Instrumenten en machines
Inventaris
Transportmiddelen

Afschrijvingen

Woningen

Aanschaffingswaarde
Afschrijvingen

Totaal

53.532.999
4.344.322
629.679

1.540.028
11.836
11.800

5.445.409
401.907
48.731

57.438.380
4.734.393
666.610

58.507.000 1.563.664 5.896.047 62.839.363
48.024.185 1.436.788 4.180.639 50.768.036

10.482.815 126.876 1.715.408 12.071.347

334.033
109.235

224.798

29.984.865 126.876

5.886

V. 5.886

1.408.768

334.033
115.121

218.912

31.266.757
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Waarderingsgrondslagen

Met uitzondering van de op de balansdatum nog niet in gebruik genomen vaste activa, zijn afschrijvingen
toegepast, gebaseerd op de volgende percentages per jaar van de aanschaffingswaarde:

bedrijfsgebouwen 5%
tijdelijke gebouwen en terreinvoorzieningen 10%
kantoorpanden Den Haag en woningen in Noord-Holland 2%
bedrijfsinstallaties en -inrichting 10%
instrumenten en overige inventaris 20%

Nadere toelichting

- Bedrijfsgebouwen en terreinvoorzieningen

In 1979 zijn ten behoeve van het onderzoekcentrum Petten investeringen in bedrijfsgebouwen en terrein-
voorzieningen verricht tot een bedrag van circa ƒ 840.000, waarvan circa ƒ 230.000 betrekking had op per
balansdatum nog niet gereedgekomen werken.
Onder de post terrelnvoorzieningen zijn opgenomen de kosten van wegen, terreinverlichting en -afrastering en
bronbemaling; het terrein zelf is in 1957 van Staatsbosbeheer in erfpacht verkregen tot 1 augustus 2007.

- Bedrijfsinstallaties en -inrichting

Ten behoeve van de bedrijfsinstallaties zijn in 1979 Investeringen verricht tot een bedrag van circa ƒ 970.000;
hiervan had ruim ƒ 770.000 betrekking opeen installatie voor afvalverwerking, welke per balansdatum nog niet
gereed was.

- Instrumenten en overige inventaris

In instrumenten en overige inventaris is circa ƒ 5,9 miljoen geïnvesteerd, waarvan ruim veertien procent in eigen
werkplaatsen is vervaardigd.

- Woningen

Deze post heeft betrekking op twaalf woningen in Noord-Holland.

Octrooirechten

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

ImmatorMte activa

Deze post, geheel betrekking hebbende op Ultra-Centrifuge Nederland NV (UCN) bestaat uit:

1978

1 Aandeel, nominaal groot
Langlopende renteloze achtergestelde lening verkregen uit hoofde van een
omzetting van het aandelenkapitaal van UCN

subtotaal

DaalMmingan
•n vordmrkigwi

1979 opdMlninlngti

ƒ

870

21.000

ƒ

870

21.000

21.870* 21.870

Langlopende renteloze achtergestelde lening
verkregen uit hoofde van overgedragen kennis

Af: voorziening

15.000.000

15.021.870
15.000.000

21.870

15.000.000

15.021.870
15.021.870

De laatstgenoemde lening is in 1976 verkregen als vergoeding voor overgedragen kennis van het ultracentrifuge-
procédé. Aan deze lening is vooralsnog geen waarde toegekend. Aflossingen welke op de lening mochten
worden ontvangen zullen in het desbetreffende jaar als bate worden verantwoord.

* in voorgaande jaren voor het nominale bedrag opgenomen onderde post Vorderingen en overlopende posten
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Vorderingen en
overlopend* poëten Staat der Nederlanden, Inzake te verrekenen bijdragen

- algemene exploitatiebijdrage over 1979
- bestemmingsbedragen over 1979
- investeringsbijdragen over 1979

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
Byk-Mallinckrodt CIL BV, inzake dienstverlening ten behoeve van hun vestiging te Petten
Ultra-Centrifuge Nederland NV, inzake verrichte diensten en leveranties
Overige debiteuren Inzake verrichte diensten en leveranties
Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen, te ontvangen omzetbelasting
Centraal Beheer Pensioenverzekering NV, depotrekening ten behoeve van voorziening voor
mogelijke toekomstige verbetering van de pensioenregeling
Te verrekenen voorschotten sociale lasten en te ontvangen ziekengelden
Diverse vorderingen en overlopende posten

ƒ
147.079
622.080

•/. 292.677

476.482

4.110.137
252.187
467.633

1.404.767
1.128.779

2.361.346
211.509

4.203.172

14.616.012

VOWIOQen Vermogen per 31 december 1978
Toenemingen
- investeringsbijdragen Staat der Nederlanden

ƒ
30.006.735

7.707.323

Verminderingen ƒ
- afschrijvingen op vaste activa 6.414.945
- afboeking van de deelneming in UCN (zie de toelichting onder de post

Deelnemingen en vorderingen op deelnemingen) 21.870
- aan de Staat der Nederlanden gerestitueerde opbrengst van afgestoten activa 10.486

37.714.058

6.447.301

Vermogen per 31 december 1979 31.266.757

Als voorschot op de voor 1979 berekende investeringsbijdragen ad ƒ 7.707.323 is ƒ 8 miljoen ontvangen;
het verschil ad ƒ 292.677 is in de balans per ultimo 1979 onder de post Vorderingen en overlopende posten in
mindering gebracht.
De bijdragen van de Staat der Nederlanden over het jaar 1978 zijn inmiddels vastgesteld op het voor 1978
berekende bedrag ad ƒ 8.353.489.

Schulden on
overlopend* posten

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
Aan derden in rekening gebrachte bedragen voor toekomstige verwerking van vloeibaar
organisch radioactief afval
Diverse schulden en overlopende posten

ƒ
8.344.378

625.916
2.361.346
7.043.104

915.828
1.946.598

21.237.1/0
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Ingevolge de met de verzekeraar, Centraal Beheer Pensioenverzekering NV, gesloten overeenkomst worden Pwwiom-
de uit salarisverhogingen voortvloeiende lasten gefinancierd door middel van een verhoging van de premies vaipllchtingwi
over de resterende diensttijd van de werknemer.
In de jaarlijks te betalen premies is derhalve een bestanddeel begrepen dat betrekking heeft op vroegere
dienstjaren, de zogenoemde backservice. Deze premies worden in samenhang met het systeem voor de
berekening van de exploitatiebijdrage van de Staat der Nederlanden in het desbetreffende jaar als last in
aanmerking genomen; een voorziening voor nog niet verrekende onvoorwaardelijk verworven pensioen-
aanspraken wordt daarom niet in de balans opgenomen.
Teneinde te voorkomen dat door een te grote toeneming van de backservice-verplichtingen in komende jaren
de financiering in gevaar zou komen, is met de verzekeraar een nadere regeling getroffen. Ingevolge deze
regeling worden, voor zover ECN de middelen daartoe beschikbaar heeft, de premies verschuldigd voor
vroegere dienstjaren, voortvloeiende uit salariswijzigingen vanaf 1 januari 1977 in de vorm van koopsommen
voldaan.
Voor medewerkers, die de ECN-dienst vóór de pensioendatum verlaten, wordt de eventueel nog resterende
contante waarde van de backservice-verpllchtingen bij vertrek ineens gestort. Zodanige stortingen worden in het
jaar van vertrek als last in de staat van baten en lasten verantwoord.
De contante waarde per balansdatum van de nog in toekomstige jaren te vereffenen backservice-verpllchtingen
- rekening houdende met de invloed van de vorenvermelde regeling - Is door de verzekeraar, op basis van de
evenredig-deelmethode, berekend op ƒ 12,3 miljoen per balansdatum (ultimo 1978 ƒ 15,3 miljoen).
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Personeelskosten

Toelichting op de staat van baten en
lasten over 1979

1978 1979

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

Af: vergoed door derden

48.039.346
11.964.859
9.069.964
1.858.526

46.676.010
12.347.277
9.043.361
2.026.501

70.932.695
3.619.913*

70.093.149
300.577

67.312.782 69.792.572

Materialen,
hulpstoffen en
diensten van derden

Bedrijf*-en
algemene koeten

ê

Deze post ad ƒ 17.484.255(1978/17.166.349) omvat de kosten van de in het verslagjaar aangeschafte
materialen, kleine apparatuur, hulpstoffen, chemicaliën enz. en van de door derden verleende diensten.
H iervan heeft ƒ 6.870.453 (1976 ƒ 6.670.114) betrekking op voornamelijk door derden berekende kosten in
het kader van de nationale energieonderzoekprogramma's.

Exploitatie- en onderhoudskosten onderzoekcentrum Petten
- Onderhoud en wijzigingen van bedrijfsgebouwen, -installaties,

-inrichting en terreinen
- Elektrische energie, gas, water en brandstoffen
- Verzekeringen, belastingen en erfpacht
- Huur en overige kosten technologiehal ca.
- Schoonhouden en diversen

Exploitatie- en onderhoudskosten kantoorpanden Den Haag

Overige kosten
- Bureaukosten
- Kosten van technische en wetenschappelijke informatie en van voorlichting
- Reis-en verblijfkosten
- Octrooikosten
- Diversen

1978 1979

1.550.867
1.727.041
731.617
418.855
949.415

5.377.795

147.897

861.713
598.837

1.101.783
74.222

452.269

8.614.516

1.249.876
1.979.755
520.502
283.047
635.418

4.668.598

156.776

946.857
731.079

1.330.879
22.449

403.768

8.260.406

* hiervan heeft ƒ 3.348.647 betrekking op ten behoeve van het ullracentrilugelaboratorium Ier beschikking gesteld
personeel, dat per 1 januari 1979 in dienst van UCN is getreden
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1978 1979

Bijdrage in de kosten van het reactorproject te Halden, Noorwegen
Bijdrage inde kosten van de tezamen met het If A in Kjeller, Noorwegen,
geëxploiteerde reactorschool

Bedrijfsgebouwen, -installaties, -inrichting en terreinvoorzieningen
Instrumenten en overige inventaris
Woningen
Boekverliezen en -winsten op afgestoten activa etc, per saldo

ƒ

414.458

29.000

443.458

1978

ƒ

2.155.077
4.279.057

5.886
•/. 162.233

6.277.787

ƒ

509.167

16.177

525.344

1979

ƒ

2.112.030
4.180.639

5.886
116.390

6.414.945

inainunior
Atomanargllnda
kostenvan da
samenwerking in

Afschrijvingen op
vasta activa

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

Als voorschot op de voor 1979 berekende bijdrage ad ƒ 59.647.079 is ƒ 59.500.000 ontvangen; het ExploltaHabijdragan
verschil ad ƒ 147.079 is in de balans per ultimo 1979 onder de post Vorderingen en overlopende posten Staal dar
opgenomen. Nadariandan
De algemene bijdrage over 1978 is inmiddels vastgesteld op het voor 1978 berekende bedrag ad ƒ 58.235.892. Algemene bijdrage

Als voorschot op de voor 1979 berekende bijdragen ad ƒ 7.620.344 is ƒ 6.998.264 ontvangen; het verschil ad Bestemmings-
ƒ 622.080 is in de balans per ultimo 1979 onder de post Vorderingen en overlopende posten opgenomen. bijdragen
De specificatie hiervan luidt als volgt:

Gerekende
bijdrage

Ontvangen
voorschot

Nog te
ontvangen

Nationaal programma Windenergie
Nationaal programma Zonne-energie
Nationaal programma Energieopslag in vliegwielen
"Loss Of Fluid Test" (LOFT-) onderzoek in de
Verenigde Staten
Energiemodelstudies
Studie energiebesparing in gebouwde omgeving

subtotaal (in opdracht van ministerie van Economische Zaken)
Onderzoek kleinschalige toepassingen van windturbines
(in opdracht van het ministerie van Onderwijs
en Wetenschappen)

ƒ

4.626.845
2.104.497

175.831

356.649
124.009
72.500

7.460.331

160.013

7.620.344

ƒ

4.500.000
1.500.000

375.000
120.000
72.500

6.567.500

430.764

6.998.264

ƒ

892.831

•/. 270.751

622.080

De bijdragen over 1978 zijn inmiddels vastgesteld op de voor 1976 berekende bedragen ad in totaal ƒ 7.407.832.
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Varpoadinoan
varatraktdoorda
Commiaalavanda
Europa»»
Gamaanachappan
Inzak» h«t cwilrum te
Patten, batraffanda:

- de bedrijfsvoering
van de HFR

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 hulpafdelingen en algemene voorzieningen
Overige verleende diensten

1978

ƒ

5.738.098
1.738.667
5.063.000
1.099.485

13.639.250

1979

6.218.296
2.080.068
5.066.000

869.847

14.234.211

- verleende diensten 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.

Opbrangatenvan
dardan voor advlazan
an warkzaamhadan
an andara baten

Bijdrage in de kosten van de hulpafdelingen en algemene voorzieningen
Overige verleende diensten

ECN-NSP-Rekencentrum v.o.f.
BV Philips-Dupharresp. Byk-MallinokrodtCIL BV
Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH
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 inzake
- verwerking radioactief afval
- bestralingsopdrachten
- diensten afdeling Gezondheidsbescherming
- activerings-, chemische en radiochemische analyses
- diversen

Andere baten
- opbrengsten uit octrooien en licenties
- bijdragen van het bedrijfsleven
- cursussen, publikaties, documentatiewerkzaamheden

Af: in bovenstaande begrepen bedragen welke betrekking hebben op de
toekomstige verwerking van vloeibaar organisch radioactief afval

1978

ƒ

1.536.000
1.290.189

2.826.189

1978

1979

ƒ

1.567.835
1.153.384

2.721.219

1979

4.411.650
980.892
121.500
616.430
213.024
265.071
355.002

405.659

1.337.452
84.575

207.071
83.750

403.249

13.588
200.000
122.020

4.228.214
981.012
219.914
413.452
87.536

309.143
282.574

522.927

1.696.322
65.839

205.975
28.753
80.041

13.710
202.500
50.431

9.620.933

667.776

9.388.343

248.052

9.153.157 9.140.291



65

Ter toelichting op de baten uit hoofde van de dienstverlening aan ECN-NSP-Rekencentrum v.o.f. word; het
volgende opgemerkt.
Ingevolge een overeenkomst met het Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation (NSP) zijn de computer-
faciliteiten per 1 januari 1976 samengevoegd en ingebracht in de ECN-NSP- Rekencentrum v.o.f. no 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 de huurtermijneh van de computer-
installatie) zijn niet onder de post Materialen, hulpstoffen en diensten van derden opgenomen doch
rechtstreeks doorberekend aan de v.o.f.
Het door dr v.o.f. aan ECN In rekening gebrachte aandeel in de exploitatiekosten Is begrepen onder de post
Materialen, i. Jpstoffen en diensten van derden. Tevens wordt onder deze post opgenomen de vennoot-
schapsbelasting, verschuldigd over het aandeel van ECN in de winst op voor derden uitgevoerde computer-
berekeningen.

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

werkplaatsen
vervaardigde activa
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Accountantsverklaring

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 1979 van de Stichting Energieonderzoek Centrum Neder-
land te 's-Gravenhage gecontroleerd.
Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel, dat deze jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en
de samenstelling van het vermogen van de Stichting op 31 december 1979 en van de baten en lasten over 1979.

's-Gravenhage, 9 april 1980.

KLYNVELD KRAAYENHOF & CO.
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