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Voorwoord

In verband met het bereiken van de statutaire leef-
tijdsgrens zal dit Voorwoord het laatste zijn waaraan
ondergetekende heeft mogen bijdragen. Het zij hem
daarom vergund om naast opmerkingen die direct
het werk van het ECN betreffen ook enkele meer per-
soonlijke beschouwingen te doen over energieont-
wikkelingen in het algemeen.

Ik roep graag in de herinnering terug, dat onze Stich-
ting op 1 oktober een bijeenkomst in Utrecht belegde
ter viering van zijn 25-jarig jubileum. Bij die gelegen-
heid vatte de minister van Economische Zaken zijn
visie op de positie van ECN in het energieonderzoek
als volgt samen:
'De naam suggereert al een centrale positie. Dat be-
tekent niet dat het ECN het monopolie heeft voor
energieonderzoek. Bij TNO, universiteiten en hoge-
scholen wordt ook energieonderzoek verricht. ECN
zou mijns inziens, méér nog dan heden het geval is,
een centrale rol in Nederland dienen te vervullen met
betrekking tot de uitvoering van het energieonder-
zoek dat in relatie staat tot het diversificatiebeleid op
korte en middellange termijn. In concreto: het ECN
zou het voortouw moeten hebben bij het onderzoek
niet alleen op het gebied van kernenergie en kernfu-
sie (deze rol wordt reeds vervuld) maar ook op de
gebieden steenkool, zonne-energie en windenergie'.
Met deze woorden is een u'tdaging gesteld waaraan
ECN de komende jaren de handen vol zal hebben.
De achtergrond daarvan wordt gevormd door de No-
ta's Energiebeleid.

Daarbij moet worden opgemerkt dat de energievoor-
ziening van Nederland voor ECN niet het enige refe-
rentiekader is. Andere zijn het hoger onderwijs, dat
op vele wijzen gebruik maakt van de faciliteiten die
ECN in Petten biedt, de opleiding in het algemeen en
het industriebeleid.

Met voldoening constateer ik dat de bedoelde ac-
centverschuivingen in het ECN-werkprogramma dui-
delijk gestalte hebben aangenomen. Naast een ver-

Dr, ir. H. Hoog,
voorzitter bestuur
ECN,

minderde activiteit aan kernsplijting - een gebied
waarop de competentie van het ECN onbetwist is! -
(het uiteindelijk niveau zal bepaald worden door wat
voor het in stand houden van deze kennis en open-
houden van de kernenergie-optie nodig wordt ge-
acht) valt in ons centrum van onderzoek te Petten
thans een levendige activiteit op het gebied van wind-
energie waar te nemen en zal binnenkort een met
kolen gestookte relatief milieuvriendelijke verwar-
mingsinstallatie in bedrijf worden genomen. Zowel
de zeer zichtbare windturbine en kleinere windmo-
lens als de kolenstookinstallatie zullen naar wij ver-
wachten verschillende aspecten van deze energie-
bronnen helpen demonstreren. Speciaal op steen-
koolgebied gebeurt er reeds en zal er nog veel meer
minder 'zichtbare' research in de Pettense laborato-
ria gebeuren. Voorts heeft het Energie Studie Cen-
trum in de afgelopen jaren zijn competenties vergroot
en verdiept. Het levert nu belangrijke bijdragen op
het terrein van de sociaal-economisch onderbouwde
energiemodellen zowel in nationaal als internationaal
verband. Ook genoemd dient te worden het beheer
van door de Overheid gesubsidieerde energieonder-
zoekprojecten waarbij ECN's BEOP een goede
greep heeftop, bij voorbeeld, de tientallen projecten,
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i De 22 meter hoge windturbine op het ECN-terreln.



thans in gang zijnde op het gebied van de zonne-
energie.

In het licht van het voorgaande mag ondergetekende
met voldoening vaststellen dat directie, stat en
overige medewerkers in staat zijn gebleken hun grote
competenties flexibel te gebruiken en hij is er van
overtuigd dat dit ook in de toekomst in onze zo snel
veranderende maatschappij het geval zal zijn. Dank
aan hen allen alsook aan de leden van de Weten-
schappelijke Advies-Raad en van de Programma
Commissie van het Energie Studie Centrum voor de
toewijding waarmee zij zich hebben ingezet.

Het Bestuur heeft het gebeuren met grote belangstel-
ling gevolgd en door zijn pluriforme samenstelling
vaak interessante accentverschuivingen teweegge-
bracht. In het verslagjaar zijn als lid van het bestuur
afgetreden de heren mr. J. van der Brugge, mr. A. A.
T. van Rhijn en prof. dr. ir. J. C. Vlugter. Wij zijn hen
erkentelijk voor de vele bijdragen aan onze organisa-
tie.

Terugkomend op aspecten van de energievoorzie-
ning in het algemeen constateert ondergetekende
dat er, sinds hij het Voorwoord over 1979 schreef,
veel gebeurd is doch aan de essentie van de bood-
schap weinig is veranderd: meer dan ooit is het dui-
delijk geworden, dat èn een grote inspanning om een
rationeler verbruik van energie te realiseren èn sub-
stitutie van olie (en gas) door andere energiedragers
onverminderd noodzakelijk zijn. Dat dit nu juist moet
gebeuren in een situatie waarbij de economische
groei duidelijk stagneert, maakt het geheel nog preg-
nanter. Terecht - naar de mening van ondergete-
kende - zet ECN zich daarom in zijn werkpro-
gramma in:
1e. voor het in stand houden van het kennispoten-

tieel op het gebied van de nucleaire technologie
2e. het leveren van een bijdrage aan de her-

introductie van steenkolen, en
3e. het leveren van een bijdrage voor het invoeren

van een windenergie-component in onze
energie-economie.

Wat het eerste punt betreft: ook al maken allerlei ont-
wikkelingen het onwaarschijnlijk dat een uitbreiding
van de nucleaire bijdrage aan de Nederlandse ener-
gievoorziening vóór het einde van deze eeuw van be-
tekenis zal worden, een beslissing over de bouw van
nieuwe kerncentrales zal toch zo spoedig mogelijk
en in elk geval direct na de Brede Maatschappelijke
Discussie dienen te worden genomen; dit om onder
meer het ECN de nodige duidelijkheid te geven om
een gericht onderzoeksbeleid te kunnen voeren. Het
lijkt mij voorts weinig zinvol de beide in bedrijf zijnde
kerncentrales te sluiten terwijl zij als plaats van
training en het in stand houden van bedrijfs- en be-
drijfsveiligheidervaring voor een wellicht onvermijde-
lijke ontwikkeling in de volgende eeuw van onschat-
bare waarde zijn. Dat sluiting bij ongewijzigd gasbe-
leid tot extra invoer van een grote hoeveelheid olie
zal leiden met een negatieve invloed op de betalings-
balans en daarmee op de werkgelegenheid, lijkt mij
een zaak van groot belang.

Over het tweede punt denkend lijkt het mij dat de
mondiale vraag aan de orde komt in hoeverre ver-
branding van fossiele brandstoffen een plafond kan
ontmoeten doordat de uitstoot van CO2 de meest be-
langrijke beperkende factor zal blijken.

Ten aanzien van het derde punt, kan ik slechts
hopen dat de Nederlandse industrie actief zal inspe-
len op dat deel van de stromingsenergieën waar Ne-
derland bij uitstek een rol kan vervullen en waar zo-
wel een nationale als Internationale markt aanwezig
is, nl. de windenergie.

De hierboven gestelde punten raken elk het werkge-
bied van ECN, dat ook in de toekomst zal voortgaan
bij te dragen tot de beantwoording van deze vragen
en zijn kennis tot nut van de gehele Nederlandse
samenleving ter beschikking zal weten te stellen.

Dr. ir. H. Hoog
Voorzitter van het Bestuur

l

I



Inleiding
i

In dit jaarverslag zijn de werkzaamheden van ECN
die in het onderzoekcentrum bij Petten worden ver-
richt op het gebied van de energievoorziening onder-
gebracht in vier hoofdstukken, te weten:
- kernsplijtingsenergie
- kernfusie en supergeleiding
- verbrandingsenergie
- stromingsenergie.

Bij deze indeling, die overeenkomt met de huidige
opzet van het werkprogramma, moeten twee dingen
worden opgemerkt. In de eerste plaats dat na de
grote verschuivingen die sinds de statutenwijziging
en naamsverandering van 1976 zijn opgetreden van
het eerstgenoemde aandachtsgebied naar de
overige voorlopig een nieuw evenwicht lijkt te zijn
bereikt. Thans wordt soms de vraag gesteld of
ECN zijn krachten niet over teveel onderwerpen ver-
snippert. In dat verband is het goed erop te wijzen
dat de indeling betrekking heeft op de doelstellingen
die worden nagestreefd, niet op de middelen die
daarbij worden gebruikt. Bij doorlezing van de be-
treffende hoofdstukken zal men op verschillende
plaatsen kunnen constateren dat apparatuur en me-
thoden toegepast worden op probleemstellingen in
meer dan één aandachtsgebied (overigens veelal
ook door dezelfde mensen).

Genoemde vier hoofdstukken worden voorafgegaan
door de rapportage over het Energie Studie Centrum
en het Bureau Energie Onderzoek Projecten. Ze
worden gevolgd door een hoofdstuk over het gebruik
dat ECN, uit hoofde van zijn statutaire doelstelling,
maakt van de in Petten aanwezige installaties voor
onderzoek dat niet betrekking heeft op de energie-
voorziening.

Om het beschreven onderzoek te kunnen uitvoeren
beschikt ECN over een aantal technische en admini-
stratieve diensten. Een aantal daarvan treedt ook
naar buiten op. Met de verslaggeving daarover, en
een financieel verslag, wordt deze publikatie beslo-
ten.

Minister G. M. V. van Aardenne tijdens de jubileumconferentie.



Energie Studie Centrum
i

Nadat in de periode 1978/79 het ESC een relatief
grote uitbreiding had ondergaan, is gedurende 1980
de interne organisatie aangepast. Doel is daarbij het
bereiken van een efficiënte en effectieve samenwer-
king tussen uiteenlopende disciplines (technisch,
economisch, gedragswetenschappelijk).
Algezien van bepaalde dienstverlenende werkzaam-
heden voor het ESC als geheel v.orden de studies
thans georganiseerd en verricht binnen de volgende
drie, multidisciplinair samengestelde, groepen van
ongeveer dezelfde omvang:
- Energiemodellen en Integrale Energie Scenario's.
- Energie-aanbodstudies.
- Energie-vraagstudies.

Hoofdtaak van de eerstgenoemde groep is het ont-
wikkelen van diverse voorstelbare scenario's ter
voorziening in de Nederlandse energiebehoeften en
het toetsen van zulke scenario's op belangrijke con-
sequenties. Hoofdtaak van de beide andere groepen
is het uitvoeren van studies naar belangrijke knel-
punten en mogelijkheden van respectievelijk ener-
gievoorzieningssystemen en ontwikkelingen in de
vraag naar energie in diverse sectoren. Speciale zorg
krijgt de integratie van de onderscheiden studies en
onderzoekingen tot een convergent lange termijn
studieprogramma.

In de loop van 1980 is een begin gemaakt met het in-
halen van enige achterstand. In de eerste plaats ging
het daarbij om een krachtiger pubiikatiebeleid, zowel
met betrekking tot het onderhanden zijnde studie-
werk als tot het al eerder afgeronde werk (1978/79).
In nauwe samenhang daarmee zijn de voorbereidin-
gen getroffen voor een gerichter en vollediger ver-
spreiding en bekendstelllng van de studieresultaten.
Dit heeft al in 1980 vrucht afgeworpen.

De substitutie van aardolie in Nederland

Tegen het eind van het jaar kwam een rapport ge-
reed waaruit blijkt dat vervanging van olie in ons land
een moeilijk te realiseren doelstelling is. De mogelijk-
heden om kolen als alternatieve brandstof snel te in-
troduceren blijken beperkt, De industrie (daarbij niet
inbegrepen de elektriciteitsbedrijven) zal onder gun-

stige omstandigheden in de komende twintig jaar niet
verder komen dan een dekking van 10 tot 15% van
het industrieel energieverbruik door kolenstoken.
Hierdoor zal de stijging van het olieverbruik In Neder-
land nog hoger uitkomen dan de ramingen In de
Nota Energiebeleid deel II. Deze ramingen voorzien
thans voor de komende 20 jaar een absolute toene-
ming van het Nederlandse olieverbruik met 40 tot
100%.

Oorzaken van de beperkte mogelijkheden om olie
door kolen te vervangen moeten worden gezocht in:
- De bestaande overcapaciteit als gevolg van een

trendbreuk in de economische groei. Deze Is im-
mers aanzienlijk lager geweest dan werd ver-
wacht, zodat de industrie en de elektriciteitscen-
trales nu met een overcapaciteit te maken heb-
ben.

- De noodzaak tot het gebruiken van andere kolen-
stooktechnieken als gevolg van de huidige milieu-
normen. Deze technieken zijn mogelijk alleen ren-
dabel in grotere installaties.

- Het aantal bestaande installaties voor stoomop-
wekking en industriële ovens dat tegen redelijke
kosten op kolenstoken kan overgaan, is aanzien-
lijk kleiner dan oorspronkelijk werd verondersteld.

Uitbreiding van de koleninzet zal in veel gevallen op
een andere wijze moeten geschieden dan via kolen-
stoken. Een goed alternatief is de kolenvergasslng In
de buurt van industriële lokaties.
Dit heeft als bijkomende voordelen:
- Kleine afnemers kunnen wel kolengas stoken,

maar geen kolen.
- Het afvalprobleem kan gecentraliseerd worden

aangepakt.

Voorts zou een herziening van het Plan van Gasafzet
kunnen bijdragen tot een groter kolengebruik. Het
plan dient dan zov9el mogelijk aandac ht te besteden
aan de benutting van mogelijkheden voor centrale en
meer decentrale kolenvergassing. Door de specifiek
Nederlandse omstandigheden, waar aardgas reeds
op grote schaal wordt gebruikt, heeft de industrie met
een relatief geringere verandering te maken dan het
geval zou zijn bij omschakeling naar kolenverbran-
dlng. Dit levert een investeringsvoordeel op, dat ge-
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makkelijk ƒ 500 miljoen per miljoen ton kolenver-
bruik kan bedragen. Een juiste schatting van dë mate
van vervanging van olie en gas door kolen is belang-
rijk om te bepalen in hoeverre de ongewenste af-
hankelijkheid van ruwe olie kan verminderen. Ook de
macro-economische en milieutechnische con-
sequenties zijn groot.

Een betekenende mate van omschakeling naar kolen
heeft effecten op patroon en omvang van toekom-
stige Investeringen in de Nederlandse economie.
Omgekeerd, hebben verschillende sociaal-econo-
mische ontwikkelingen en een te voeren industrie- en
werkgelegenheidspolitlek zeker belangrijke reper-
cussies voor de mate van vervanging van olie en gas
door kolen. Het Is dan ook noodzakelijk, dat de toe-
komstige vervanging van olie en gas door kolen ver-
der wordt uitgewerkt In een breed opgezette, lande-
lijk georganiseerde studie.
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Scenario voor tie mogeliike inzet van steenkool in de Nederlandse industrie (dus exclusief de toepassing in elektriciteitscentrales) bij een veronderstelde
groei van de economie, evenals van het totale energieverbruik binnenland, van 2% per jaar. Verdere aannamen:
- nieuw te installeren stoomopwekkingscapactteit in eenheden van 2S MWth of groter zal van 1985 af met steenkool worden gestookt;
- andere nieuw te installeren verwarmingsapparatuur welke steenkool zou kunnen gebruiken, er, een capaciteit van meer van 25 M Wth heeft, zal van 1985

at steenkool gebruiken;
- de vervanging van bestaande installaties door kolengestookte nieuwe installaties zal gebeuren bil een gemiddelde ouderdom van 25 laar;
- de bouw van één kolenvergasser voorstookgas in 1990.
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De toekomst van zonneboilers in Nederland

In de eerste helft van 1980 is door het ESC de studie
'Introductie-scenario's Zonneboilers, Energetische
en economische gevolgen van de introductie van
zonneboilers en andere verbeterde warmwaterappa-
ratuur in Nederland', uitgevoerd in opdracht van het
Bureau Energie Onderzoek Projecten (BEOP). De
studie is verricht in het kader van de eerste fase van
het Nationaal Onderzoekprogramma Zonne-energie
(NOZ). Hierin zijn voor het ESC twee taken voorzien:

- Het opstellen van een reafetisch scenario, geba-
seerd op de nieuwste gegevens en inzichten, voor
de grootscheepse implementatie van zonneboi-
lers in Nederland, de hiervoor benodigde pro-
duktie-capaciteitsopbouw en het analyseren van
de consequenties hiervan voor de werkgelegen-
heid.

- Het analyseren van de consequenties van een
grootscheepse introductie vc\\ zonneboilers voor
de energievoorziening en de economie, zowel na-
tionaal als in de private sfeer.

Bij de uitvoering is besloten niet alleen zonneboilers
maar ook andere warmwaterapparaten die tot ener-
giebesparing kunnen leiden in de beschouwingen te
betrekken. Er zijn een tweetal introductie-scenario's
voor zonneboilers opgesteld: een scenario met maxi-
male penetratie, dat leidt tot 2,2 miljoen zonneboilers
in het jaar 2000 en een scenario dat leidt tot 450 dui-
zend zonneboilers in hetzelfde jaar. Het tweede
scenario lijkt vooralsnog realistischer dan het eerste,
het wordt dan ook aangeduid als scenario met nor-
male penetratie. Dat het scenario met maximale pe-
netratie te optimistisch geacht moet worden is ook
gebleken uit berekeningen. Hierbij werd de penetra-
tie op de markt afhankelijk verondersteld van de
snelheid waarmee de extra investeringen voor zon-
neboilers worden terugverdiend uit de resulterende
besparingen op het verbruik aan gas en/of elektrici-
teit. Gasgestookte warmwaterapparatuur met verbe-
terd rendement komt momenteel of binnenkort op de
markt tegen sterk concurrerende prijzen. Deze appa-
raten kunnen tussen nu en 2000 de gehele markt
(4,9 miljoen stuks In 2000) van gasgeisers en
-boilers overnemen. Uit de resultaten van een groot

aantal berekeningen zijn de volgende conclusies te
trekken:

- Per toegepast apparaat besparen zonneboilers de
meeste fossiele energie van alle in beschouwing
genomen opties.

- Bij introductie van zonneboilers volgens het
scenario met normale penetratie is de totaal be-
reikte besparing aai fossiele energie ca. 2,5 maal
zo klein als bij de algehele invoering van verbe-
terde warmwaterapparaten.

- Bij introductie van zowel 450.000 zonneboilers als
verbeterde geisers en boilers voor de rest van de
markt treedt de grootste besparing aan fossiele
energie op: cumulatief ca. 8 miljard m3 aardgas tot
2000. Dit Is dan 15 tot 20% meer dan wanneer uit-
sluitend verbeterde warmwaterapparaten zouden
worden toegepast.

- Bij de huidige prijs van zonneboilers kunnen zij
niet concurreren met momenteel gebruikelijke ap-
paraten, behalve met elektrische boilers en dan
nog slechts bij sterke stijging van de brandstof-
prijs: 8% reëel per jaar.

- Concurrentie met bij' voorbeeld gasboilers Is al-
leen mogelijk als door verdere ontwikkeling en
serie- of massatabricage een sterke kostendaling
optreedt, zodat een zonneboiler minder dan
ƒ 2.000,- zou kosten.

- Een positief effect op de werkgelegenheid van 10,
c.q. 48 duizend manjaren over de periode 1980-
2000 kan optreden bij introductie van zonneboi-
lers volgens respectievelijk normale en maximale
penetratie.

Indien het gezien de eerste conclusie gewenst ge-
acht wordt een grootscheepse introductie van zon-
neboilers te realiseren, zullen een aantal voorwaar-
den en maatregelen noodzakelijk zijn. Als de belang-
rijkste voorwaarde, nl. een sterke kostprijsdaling, niet
op korte termijn vervuld kan worden, zullen stimule-
ringen noodzakelijk zijn. Te denken valt aan speciale
financiële regelingen voor de woningwetsector, sub-
sidies bij aanschaf e.d. Nadere bestudering van de
aard en het effect van zulke stimulerende maatrege-
len zouden kunnen plaatsvinden binnen de multi-
disciplinair samengestelde ESC-groep 'Energie-
vraagstudles'.



Op een aantal punten, heeft het hiervoor omschreven
onderzoek geen klaarheid Kunnen brengen, zoals bij
voorbeeld ten aanzien van het eventuele nut van
extra beloningen voor besparend gedrag. Meer on-
derzoek is nodig. Het werk wordt voortgezet door at-
titudes te onderzoeken naar meningen en opvattin-
gen ten aanzien van energiebesparing. Opdrachtge-
ver is hier de Rijksvoorlichtingsdienst die zich tot
doel heeft gesteld het voorlichtingsbeleid beter te on-
derbouwen. Tevens vindt verder onderzoek plaats
naar het bevorderen van energiebesparend gedrag
in woongemeenschappen. Kenmerkend voor de be-
nadering Is hier de participatie van de bewoners
door deelneming in zg. energiecomlté's die energie-
besparende maatregelen uitvoeren.

11 l

Energiebesparing door gedragsbeïnvloeding

Een onderzoek onder ca, 80 huishoudens door het
ESC in samenwerking met de vakgroep sociale en
organisatiepsychologie aan de RU Leiden toonde
aan dat informatie over het eigen energieverbruik
kan leiden tot een energiebesparing tot ca. 18%, af-
hankelijk van de omstandigheden. Het doel van dit
onderzoek was het vinden van effectieve methoden
om consumenten tot energiebesparing te bewegen.
Bijna alle deelnemers aan het onderzoek die infor-
matie kregen over het eigen verbruik ten opzichte
van het eigen verbruik in aen voorafgaande periode,
gingen minder gas en elektriciteit gebruiken. Het
bleek dat informatie over het eigen verbruik zo vaak
mogelijk moet worden verstrekt en zo snel mogelijk
op het feitelijke verbruiksgedrag moet volgen. Naar-
mate er meer tijd verstrijkt wordt er minder verband
gelegd tussen het gedrag en de gevolgen daarvan.
Voorts moet die informatie de consument voldoende
inzicht geven, door bij voorbeeld het energieverbruik
te vermelden in percentages meer of minder verbruik
(gecorrigeerd voor temperatuurs- en seizoeninvloe-
den) ten opzichte van een voorafgaande periode.
Ook de financiële gevolgen moeten snel worden te-
ruggekoppeld. Er zijn ook experimenten gedaan
waarbij deelnemers informatie kregen over het ener-
gieverbruik van anderen onder vergelijkbare om-
standigheden. Alleen indien een proefpersoon zich
werkelijk vergelijkbaar achtte met bepaalde anderen,
bleek deze informatie energiebesparend gedrag uit
te lokken.

Ongeveer tweederde van de proefpersonen gaf aan,
extra energiebesparende maatregelen getroffen te
hebben naar aanleiding van het onderzoek. De drie
belangrijkste maatregelen waren: minder warm sto-
ken, de verwarming een uur voor het naar bed gaan
lager zetten en een kleiner aantal lampen laten bran-
den.

De belangrijkste maatregelen die men als oplossing
voor het energieprobleem zag, bleken voornamelijk
op het gebied van de tariefstellingen te liggen: ho-
gere prijzen voor personen die meer elektriciteit of
gas verbruiken dan een bepaald normverbruik.

Andere activiteiten

Alhoewel in dit verslag niet naar volledigheid wordt
gestreeft en hier geen uitgebreide opsomming van
activiteiten van het ESC in 1980 zal worden gegeven,
behoren enkele punten kortte worden vermeld.
- De werking en de exacte invulling met gegevens

en verbanden van het door het ESC ontwikkelde
integrale model van de Nederlandse energiesec-
tor: SELPE-2, is neergelegd in een serie interne
werkrapporten. In 1981 zullen diverse scenario's
m.b.v. dit model worden doorgerekend en geana-
liseerd.

- Er bleek van diverse zijden belangstelling te be-
staan naar de resultaten van een in 1980 afge-
ronde studie naar de mogelijkheden voor de op-
wekking van elektriciteit uit waterkracht in Neder-
land. Daarom is deze studie alsnog geactuali-
seerd zodat hi] kan worden gepubliceerd.

- In het kader van uitgebreider onderzoek naar de
relaties tussen de energievoorziening en de werk-
gelegenheid is begin 1980 een studie verricht
naar de werkgelegenheidseffecten van het Natio-
naal Isolatie Programma. Als één van de voor-
naamste conclusies kwam naar voren dat het dif-
ferentiëren van subsidiepercentages in beginsel
zowel vanuit werkgelegenheidsoogpunt als vanuit
energiebesparingsoogpunt aantrekkelijk is. Om-
dat de overheid medio 1980 reeds overwoog, de
subsidiepercentages te wijzigen, kreeg deze con-
clusie extra belangstelling, reden waarom werd
besloten het onderwerp gedurende het laatste
kwartaal van 1980 verder uitte werken en hierover
te publiceren.

- In mei verscheen het hoofdrapport van de
WOCOL-studie: 'Coal, bridge to the future'. Aan
de samenstelling ervan is meegewerkt door verte-
genwoordigende landenteams uit 16 kolenprodu-
cerende en kolen-verbruikende landen, waaron-
der Australië, Canada, China, Polen, Japan en de
Verenigde Staten. Het ESC maakte deel uit van
het Nederlandse team. Doel van het rapport was
een verkenning van de markt voor ketelkolen, zo-
wel qua omvang als ook qua knelpunten. Voor de
Nederlandse situatie is ondersteuning gekregen
van een werkgroep uit het bedrijfsleven. Tevens
werd gebruik gemaakt van de meest recente
CPB-scenario's. Deel II van de studie, met de sa-
menvattende verslagen van de landenteams ver-
scheen in september.
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Bureau Energie Onderzoek Projecten i

In het Jaarverslag 1979 is uitvoerig ingegaan op de
rol van het Bureau Energie Onderzoek Projecten
(BEOP) bij de programma-coördinatie en het re-
search-management van een aantal nationale onder-
zoek- en ontwikkeingsprogramma's op energiege-
bied. Aangezien het functioneren van BEOP en de
erbij gevolgde werkwijzen niet wezenlijk zijn veran-
derd, hoeft op deze zaken hier niet opnieuw te wor-
den ingegaan. Wel is in het verslagjaar de omvang
en complexiteit van de door BEOP beheerde pro-
gramma's sterk toegenomen, waardoor er een sterke
groei is geweest in de omvang van de werkzaamhe-
den van BEOP.

Het overzicht geeft aan welke programma's door
BEOP worden beheerd met de daaraan verbonden
bedragen en contracten.

Gezien de rol van BEOP bij de coördinatie van de
nationale programma's, is BEOP veelal de meest ge-
schikte partij om een aantal afgeleide taken voor haar
rekening te nemen. Zo wordt Nederland door BEOP
vertegenwoordigd in de internationale samenwerking
in EG-en IEA-verband (International Energy Agency)
op die terreinen, waarop het Nederlandse aandeel in
die samenwerking onderdeel uitmaakt van door
BEOP beheerde nationale programma's. De BEOP-
vertegenwoordiger vervult momenteel het voorzitter-
schap van het 'Executive Committee' van het IEA So-
lar Heating and Cooling Programme.

Voor het Kabinet Nederlands-Antilliaanse Zaken

werd in samenwerking met de Technisch Physische
Dienst TNO-TH, een voorstel voor de ontwikkeling
van alternatieve energiebronnen aldaar opgesteld.

Over de toepassing van alternatieve energiebronnen
werd veel informatie verstrekt. Hierbij wordt In vele
gevallen een beroep gedaan op het Bureau Voor-
lichting van ECN, de Stichting Voorlichting Energie-
besparing Nederland of de Stichting Energie Anders,
die specifiek op het geven van voorlichting in brede
kring zijn ingericht.

Een belangrijke activiteit is het bevorderen van het
belang van de Nederlandse industrie, niet alléén
door bedrijven zoveel mogelijk te betrekken bij de
uitvoering van de programma's, maar ook door
voortdurende attendering op de zich ontwikkelende
binnen- en buitenlandse markt. Zo wordt momenteel
in opdracht van BEOP een eerste fase van een
exportmarktverkenning uitgevoerd voor apparatuur
voor toepassing van zonne- en windenergie in het al-
gemeen. Een andere studie onderzoekt de techni-
sche merites van zon en wind als energiebron bij ver-
schillende waterontzoutingsprocessen.

Ook internationale of bilaterale samenwerking tussen
verschillende onderzoekprogramma's kan aan-
knopingspunten geven voor industriële activiteiten in
de exportmarkt. Zo is door BEOP een samenwerking
met Indonesië tot stand gebracht op het gebied van
windenergie. Hieruit kunnen te zijner tijd gezamen-
lijke onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten voor

Contracten Tot 1980 afgesloten In 1980 afgesloten Eind 1980 in voorbereiding

Windenergie
Zonne-energle
Kolentechnologie
Vliegwielen
MHD

(24) 11.307
(14) 7.787

( 7) 776

(12) 3.680
(18) 1.237
( D 187

( 2) 227
(18) 8.540
( 9) 20.643

( 2) 646

(..) = aantal contracten
Bedragen i n / 1.000,-
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Luchtgekoelde
zonnecollectoren op
het dak van het
architectenbureau
Bakker en Boots
te Schagen.
Metingen aan ceze
installatie worden
uitgevoerd als
onderdeel van het
Nationaal

Onderzoekprogramma
Zonne-energle.

l

ECN en het Indonesische Instituut voor Lucht- en
Ruimtevaart (LAPAN) voortvloeien. Sinds november
1980 zijn twee Indonesische ingenieurs verbonden
aan het Nederlandse programma windenergie en
gedetacheerd In Petten.

In het navolgende zal worden volstaan met het ver-
melden van de meest in het oog lopende ontwikke-
lingen in de diverse programma's.

Energie-opslag in vliegwielen

Een eerste fase van dit programma Is afgerond en
een evaluatie van de verkregen resultaten wordt
thans opgesteld. Het ziet ernaar uit, dat mogelijkhe-
den voor toepassing alléén In de mobiele sector lig-
gen. Nagegaan moet worden in hoeverre het nodig is
de verdere ontwikkeling van vliegwieltoepassingen in
de mobiele sector in het kader van een nationaal
programma te doen plaatsvinden. Wellicht verdient
een directe ondersteuning door de overheid in de
vorm van gerichte ontwikkelingskredieten de voor-
keur.

Zonne-energie

Het Nationaal Onderzoekprogramma Zonne-energie
richt zich tot nu toe uitsluitend op de omzetting van
zonne-energie in warmte. Het omvat naast
onderzoek- en studieprojecten ook ontwikkeling van
componenten en systemen, veldexperimenten en
technische demonstraties. Ook maatschappelijke en
economische aspecten komen aan de orde, zoals
bouwvoorschriften, richtlijnen voor installateurs, nor-
men, keuringseisen, etc. Zo werd tegen het eind van
het verslagjaar een Informatief overzicht over zonne-
boilers uitgegeven in samenwerking met het Bouw-
centrum en de Technische Vereniging voor Verwar-
ming en Luchtbehandeling (TVVL). Via de ca. 50
projecten die thans zijn afgerond, dan wel in uit-
voering of in voorbereiding zijn, en via de ca. 25
concept-projectvoorstellen, zijn een groot aantal par-
tijen bij het zonne-energie programma betrokken.

Met behulp van de zonne-simulator, bij de Tech-

nisch Physische Dienst TNO-TH te Delft, worden
testmethoden ontwikkeld en In lEA-kader Ingebracht
om te komen tot een systeem van keuringen en certi-
ficaten, dat op internationaal aanvaarde richttlijnen
is gebaseerd. Met de Pilot Test Facility, eveneens
bij de Technisch Physische Dienst TNO-TH te
Delft, worden verschillende typen collectoren, an-
dere componenten en regelstrategieën voor zonne-
installaties beproefd. Verder is de PTF een goed in-
strument voor de verificatie en verbetering van reken-
modellen gebleken. Er is een nauwe samenwerking
met de overige zeven PTF's, die binnen de EG thans
staan opgesteld. Dit geeft vergelijkingsmogelijkhe-
den voor verschillende klimaatomstandigheden. Re-
kenmodellen voor zonneboilers en zonne-
verwarmingsinstallaties zijn getoetst door middel van
goed gekwalificeerde metingen en in internationaal
verband vergeleken met andere rekenprogramma's.
De modellen voldoen thans dermate goed, dat ze
zullen worden ingebracht in de programma-
bibliotheek van VABI, de Vereniging voor het
Automatisch Berekenen van Installaties. Seizoenop-
slag van ronnewarmte heeft bij het einde van het ver-
slagjaar oen belangrijke stimulans gekregen door de
toezegging van het ministerie van Economische Za-
ken additionele middelen beschikbaar te stellen voor
een project voor de opslag van zonnewarmte in de
grond. In een eerste experimentele fase wordt de
grondopslag kunstmatig opgewarmd en afgekoeld
om het gedrag van het grondpakket te bestuderen.
Het project wordt echter zodanig gesitueerd dat, bij
gebleken succes, uiteindelijk circa 100 nieuwbouw-
woningen met zonne-energie installaties op de op-
slag kunnen worden aangesloten. Dit project is een
vervolg op een voorstudie die in 19B0 werd beëin-
digd.

De prijsontwikkeling van zonne-installaties, en daar-
mee de marktontwikkeling, valt tegen. Vanuit het na-
tionaal programma wordt ondersteuning gegeven
om desondanks een aantal demonstratieprojecten
op het gebied van zonneboilers van de grond te krij-
gen. Gestreefd wordt naar een tiental projecten van
ieder 25 tot 200 woningen. De Nationale Woning
Raad heeft medewerking toegezegd bij de selectie
van deze projecten en de begeleiding tijdens de uit-
voering van dit programma-onderdeel.

I
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Het plaatsen van de
metalen toren van de
25 m HAT op het
betonnen voetstuk.
De hiermee bereikte
hoogte i's 20 meter
boven het maaiveld

1
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Windenergie

Het lopende Nationaal Onderzoekprogramma Wind-
energie bevond zich in 1980 in de laatste fase,
waarin naast de bouw van de windturbine met hori-
zontale as en 25 meter wiekdlameter (25m HAT) op
het ECN-terrein, veel aandacht is besteed aan de de-
centrale toepassing van windenergie. Zo kwamen
studies gereed voor toepassing van windenergie in
de glastuinbouw, bij polderbemaling, bij een koel-
huis voor tuinbouwprodukten en bij een nieuwe
woonwijk. Deze onderwerpen worden thans uitge-
werkt in concrete ontwerpen en verwacht mag wor-
den, dat in 1981 de realisatie van deze projecten kan
beginnen. Decentrale toepassing van windenergie
ontmoet een sterk stijgende belangstelling. Om le-
veranciers van kleinere windmolens de gelegenheid
te geven hun produkten te testen, maar ook om de
veiligheid van de installaties te kunnen beoordelen Is
op het ECN-terrein een testveld ingericht, waarop
windmolens kunnen proefdraaien en kunnen worden
doorgemeten. Hieruit kunnen suygesties voor wijzi-
gingen voortvloeien.

Het meetprogramm3 met de 5 m diameter Darrleus-
turbine met vertlcMe as, bij Fokker op Schiphol-
Oost, is thans afgesloten. De turbine Is overgebracht
naar het ECN-terrein, Is nu ingericht voor het aandrij-
ven van een generator en zal worden opgesteld voor
een nieuwe korte meetperiode. Daarna zal, in het ka-
der van de samenwerking met Indonesië, de
Darrieus-turbine worden overgedragen aan het LA-
PAN. De bouw van een Darrieus-turbine met 15 m
diameter zal in 1981 plaatsvinden. Het ontwerp hier-
voor wordt thans gemaakt.

De bouw van de 25 m HAT Is ondanks enige vertra-
ging naar bevrediging verlopen. Een belangrijke oor-
zaak voor de vertraging was gelegen in het feit, dat
het beter werd geoordeeld de standtrillingsproef aan
de gondel met wieken uit te voeren vóór de montage
op de toren. Hierdoor werden enige weken uit het
meetprogramma in de bouwfase ingelast. Bij de
standtrillingsproef bleek bovendien, dat de trillings-
opnemers in de wieken een gestoord signaal afga-
ven, waardoor zij moesten worden vervangen. De
montage van de gondel met wieken heeft inmiddels
begin februari 1981 plaatsgevonden.

Het huidige onderzoek loopt formeel op 1 maart
1981 ten einde. Thans wordt een evaluatie gemaakt
van de bereikte resultaten en de stand van zaken op
dit moment. Hieruit zullen aanzetten komen voor on-
derwerpen die, naast het bedrijf van de 25 m HAT, in
een vervolgprogramma aan de orde moeten komen.
Hieronder zullen zeker vallen de tot nu toe succes-
volle tipvane-ontwikkeling en de metingen aan zog-
effecten in windturbineparken.

Vooruitlopend op het tot stand komen van een
compleet voorstel voor een vervolgprogramma werd
in november 1980 bij het ministerie van EZ een voor-
stel ingediend voor de verdere ontwikkeling van de
decentrale toepassing.

Magneto-hydrodynamlsche conversie

In 1980 werd in het kader van de eerste fase van het
Nederlands MHD-programma een 1200 MWth ko-
lengestookte open cyclus MHD-stoomcentrale be-
studeerd, gevolgd door studies en ontwerpen van
een aantal belangrijke componenten. De resultaten
zullen worden ingebracht in een vergelijking met een
kaliumdampvoorschakelsysteem en met een STEG-
eenheid. Aan een ingenieursbureau is opgedragen
te zorgen voor uniformiteit voor wat betreft de techni-
sche uitgangspunten en de vergelijkbaarheid van de
drie systemen. Inmiddels is gebleken, dat de om-
vang van de eerste fase van het MHD-programma te
gering was in vergelijking met de overige twee syste-
men. Een uitbreiding is thans voorgesteld,

Een belangrijke mijlpaal voor het MHD-onderzoek In
Nederland was de Ingebruikneming In december
van de Physical Demonstration Facility (PDF) blj de
Technische Hogeschool te Eindhoven. In het kader
van de samenwerking met het Department of Energy
van de VS zal hier In 1981 een Amerikaans MHD-
kanaal worden getest. De opening van de PDF trok
daarom tevens belangstelling vanuit de VS en werd
gekoppeld aan een Amerlkaans-Nederlandse MHD-
worksnop. De gezamenlijke DOE-ECN Joint Com-
mittee vergaderde driemaal in 1980.

Steenkool

De door de ministeries van Economische Zaken en
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne ingestelde
Programma Voorbereidings Commissie (PVC), die
een voorstel voor het Nationaal Onderzoekpro-
gramma Kolen (NOK) moet formuleren, is in decem-
ber 1979 haar werkzaamheden begonnen. BEOP
draagt zorg voor het secretariaat van deze Commis-
sie. Er werden vele vergaderingen gehouden en er
vonden consultaties plaats over de verschillende
schakels in de kolenketen. In het bijzonder kan ver-
meld worden een uitvoerige consultatie over de ver-
werking van steenkoolresiduen.

Er is een goed inzicht verkregen in lopende en ge-
wenste activiteiten op het gebied van onderzoek, ont-
wikkeling en demonstratie. Aan het eind van het ver-
slagjaar werd begonnen met de eindredactie van het
uit te brengen programmavoorstel. Parallel hiermee
werden door BEOP samenwerkingsovereenkomsten
voorbereid en deels ook afgesloten voor een aantal
projecten die reeds, vooruitlopend op het NOK, zijn
begonnen, zoals bouw, installatie, beproeving en on-
derzoek van en rondom de AFBC-installatie bij TNO
te Apeldoorn, de haalbaarheidsstudie naar toepas-
sing van PFBC door Neratoom, het ontwerpen van
een PFBC-testinstallatie bij de TH-Delft en het geza-
menlijk onderzoek van eer. aantal instellingen van
hoger onderwijs, in het kader waarvan onderzoek zal
worden uitgevoerd naar karakterisering, vergassing
en vervloeistoffing van stePiikool.

1
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Kernsplijtingsenergie

Water-
gekoelde
reactoren

Hoewel de brede maatschappelijke discussie for-
meel nog niet is begonnen heeft het bestaan van
beide kerncentrales in ons land en de publikatie van
deel 3 van de Nota Energiebeleid in juli afgelopen
jaar reeds voor veel gespreksstof gezorgd. In ciat
stuk heeft de Regering zich, evenals de vor'ge, er-
voor uitgesproken het nucleaire potentieel uit te brei-
den met 3000 MWe. Gezien de termijn nodig voor de
discussie en voor de besluitvormingsprocedure
daarna, zal dit voornemen niet eerder dan in de jaren
negentig tot een werkelijke uitbreiding van het aantal
kerncentrales kunnen leiden. De consequenties hier-
van voor de omvang en inhoud van het onderzoek
heeft de minister van Economische Zaken aangestipt
op het 25-jarig jubileumcongres van ECN: 'Het on-
derzoekprogramma zal er op gericht dienen te zijn
de kennis en ervaring in Nederland op peii is houden
om te zijner tijd de bouw en het bedrijven van kern-
centrales mogelijk te maken, respectievelijk in de
exportmarkt mee te kunnen doen'.

Hieronder wordt eerst het werk besproken dat ver-
band houdt met de typen kerncentrales die thans in
Nederland worden toegepast of in aanmerking ko-
men daarvoor in het komende decennium te worden
besteld. Daarna volgt het onderzoek aan natriumge-
koelde kweekreactoren en ten slotte het werk met be-
trekking tot de splijtstofcyclus.

Rechtstreekse contacten met de bedrijfsleiding van
de beide Nederlandse kerncentrales betreffen vooral
het onderzoek van splijtstofstaven, regelstaven en ra-
dioactieve materiaalmonsters in de meetopstellingen
te Petten. Het meeste werk met betrekking tot deze
centrales vindt echter momenteel plaats In opdracht
van de vergunningverlenende overheidsinstanties.

Metingen in Borssele

Afzonderlijke vermelding verdienen de fluctuatieme-
tingen in de kerncentrale Borssele die worden uitge-
voerd in nauwe samenwerking met de PZEM. Gedu-
rende de bedrijfscyclus werden fluctuaties van tem-

peratuur en druk in het primaire systeem gemeten bij
het starten van de reactor, vanuit de koude tosstand
tot aan bedrijf op vol vermogen.

Tijdens het daarop volgende stationair bedrijf zijn pe-
riodiek de fluctuaties in neutronenflux en druk geme-
ten waarmee een beeld is verkregen van kernbewe-
gingen en reactiviteitsoscillaties. Aan het eind van
deze bedrijfscyclus is de reactor nog tien weken be-
dreven bij geleidelijk teruglopend vermogen (zgn.
'stretch-out' bedrijf). Ook in die periode is een reeks
ruisexperimenten uitgevoerd. Gemiddelde ruisver-
mogens en vermogensspectra werden bepaald en in
een atlas vastgelegd om deze te kunnen vergelijken
met signalen ingeval van bedrijfsstoringen.

Veiligheidsanalyse

Een aanzienlijke hoeveelheid werk was gemoeid met
de uitvoering van opdrachten van de KFD die vooral
betrekking hebben op een aanvraag tot vermogens-
verhoging van de centrale te Dodewaard. Een aantal
van die opdrachten konden worden afgerond, waar-
onder de bepaling van de uitstroming uit een breuk-
opening, de bepaling van de responsie van de veilig-
heidsomhulling en de interne delen van het reactor-
vat na een koelmiddelverliesongeval, alsmede een
betrouwbaarheldsstudie van het reactorbeveiligings-
stuursysteem. Voorts werden analyses gemaakt van
de opslingering van water in het drukvereffeningsvat
met het doel belastingen op deze vaten te kunnen
berekenen.

In het kader van de beoordeling van de reactorvellig-
heid is begonnen met de installatie van onder meer
het uit de Verenigde Staten ontvangen rekenpro-
gramma RELAP4mod7, waarmee behalve de pro-
cescondities na grote dan wel kleine pijpbreuken ook
de daardoor veroorzaakte splijtstofstaafcondities
worden berekend.

Bij het operationeel maken en toepassen van deze
programma's wordt profijt getrokken van het LOFT-
project te Idaho, waar afgelopen jaar opnieuw een
ECN-medewerker is gedetacheerd. Zodoende wer-
den rechtstreeks resultaten ontvangen van experi-
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Tijdens bestraling van splijtstofpennen bij vermogens groter dan c'jca 45 kW.nf' treedt herstructurering van de splijtstof op. Door de grote
temperatuurgradiënt van ongeveer 3000 K. cm'1 ontstaan hierbij kalvmvormige kristallen. Deze hersti ncturering werd tot nu toe uitsluitend met behulp van
de lichlmicroscoop bestudeerd aan gepolijste oppervlakken. Me{ de rasterelektronenmlcmscoop, die een grotere diepte-scherpte bezit, kunnen
nu tijdens het nabestralingsondenoek ook breukvlakken van de splijtstof worden bestudeerd. Bovenstaande loto geeft het beeld van
een breukvlak van de kolomvormige kristallen, vergroting 168x.De splijtstof bestond in dit geve;,1 oorspronkelijk uiteen dichte pakking van splijtstol bolletjes.
Op de breukvlakken van de kristallen zijn de grillig gevormde holtes zichtbaar, die door gasvormiya spMjtlngsproduMen zijn gevormd. In deze
holtes kunnen hier en daar bolvormige deeltjes worden waargenomen. D=*e bevatten de metallische spliltingsprodukten molybdeen, ruthenium,
palladium, rhodium en technetium.

menten betreffende kleine breuk ongevallen en gesi-
muleerde bedrijtsstoringen in LOFT. Deze en andere
resultaten uit het LOFT-programma worden regel-
matig met medewerkers van de KFD sn PZEM uitge-
wisseld en besproken met het doel na té gaan welke
consequenties hieruit zouden kunnen worden ge-
trokken voor de bedrijfsvoering van de kerncentrale
Borssele.

In OESO-verband wordt deelgenomen aan de werk-
groepen 'Emergency core cooling' en 'Containment
related safety problems'. In laatstgenoemde werk-
groep werd medegerekend aan een aantal stan-
daardproblemen, terwijl voorts in samenwerking met
de KFD en NUCON een overzicht is gemaakt van de
punten die belangrijk zijn bij het ontwerp van veilig-
heidsomhullingen. Een advies aanvrage van de KFD
heeft geresulteerd in een 'voorlopige richtlijn inzake
de lekdichtheidswaarborg van reactorinsluitingen'.

Ten slotte kan hier nog een meer incidentele activiteit
worden genoemd die is voortgekomen uit een ver-
zoek van de ministeries van Economische Zaken en
Sociale Zaken om Informatie te verzamelen en te be-
oordelen over de veiligheid van reactoren van het
type CANDU. De resultaten zijn verwerkt in het tege-
lijk met de Nota Energiebeleid verschenen ZEGIN-
rapport over de mogelijke toepassing in Nederland
van de zwaarwater en gasgekoelde reactoren.

Experimenteel onderzoek van storingen
indewarmte-afvoer

Bij de Europese Commissie werd in februari afge-
lopen jaar een voorstel ingediend voor deelname aan

het onderzoek dat door ECN wordt verricht aan de
warmteoverdracht in een bundel (gesimuleerde)
splijtstofstaven aan een stoom/water mengsel onder
noodkoelomstandigheden en aan de snelheid waar-
mee de staven onder die omstandigheden weer on-
der water komen te staan.

Ter voorbereiding van dit project werden vier verwar-
mingselementen met een totale lengte van vier meter
- waarvan drie meter wordt verwarmd - gekocht en
met succes beproefd. Elk heeft ongeveer 100 cycli
doorstaan van opwarmen en snel afkoelen in het
temperatuurgebied van 300-1000°C. Aan de hand
hiervan zijn specificaties opgesteld voor bundels met
36 verwarmingsstaven.

Gedrag van splijtstofstaven

De consultatie van instellingen met interesse voor het
aandachtsgebied kernsplijtingsenergie had dit jaar
speciaal betrekking op onderzoek dat informatie
moet verschaffen over het gedrag van splijtstof. Een
belangrijk deel daarvan komt daaruit voort dat splijt-
stofetaven die eertijds zijn gefabriceerd door ECN
daarna zijn, of nu nog worden bestraald in de HFR,
in de reactoren te Dodewaard en Halden en in de
reactor van het schip 'Otto Hahn'. Die staven zijn ge-
vuld met tabletten of bolletjes ÜO2 of (U/Pu)02.
Na bestraling worden zij te Petten onderzocht op
dimensie-veranderingen, wijzigingen in de splijt-
stofstructuur, migratie van gasvormige en vaste
splijtingsprodukten, herverdeling van de splijtstof,
lokale effecten op de splijtstofomhulling en op ver-
anderingen in de materiaaleigenschappen.
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De POwer TflAns/ent
(POTRA)-capsule is
een omhulsel waarin
een al of niet gebruikte
splijtstofstaat met
afmetingen zoals
toegepast In de Oode-
waardreactor in zijn
geheel kan worden
verpakt Deze

over een willekeurig te
kiezen derde deel
(60 cm; van zijn lengte
worden blootgesteld
aan neutronen van de
HFR Tijdens
deze bestraling kan
het te leveren
vermogen van het
bestraalde spliitstotge-
deelte worden
gevarieerd. Daartoe is
do capsule voorzien
van een mantel
die gevuld kan worden
met gasvormig, sterk
neutronen
absorberend borium-
tritluorido.

leidingen koelwater onder druk

splijtstofpen
HFR 0,6 m
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Het vergelijkend nabestralingsonderzoek aan splijt-
stofstaven gevuld met trilverdichte splijtstofbolletjes
en aan pennen gevuld met splijtstoftabletten van een
destijds in de HFR bestraalde bundel werd voltooid.
Dit onderzoek is verricht in een samenwerkingsver-
band met Europese Commissie en de werkzaamhe-
den betroffen in het bijzonder de bepaling van de
gasvormige splijtingsprodukten xenon en krypton in
de splijtstof. Gebleken is dat uit de bolletjes een aan-
zienlijk groter gedeelte van de gasvormige splijtings-
produkten xenon en krypton ontsnapt naar de vrije
ruimte in de splijtstoistaal dan uit de tabletten. Deze
waarneming Is van belang voor veiligheidsbeschou-
wingen met betrekking tot het toelaten van hogere
versplljtingsgraden dan thans gebruikelijk Is.

De bestraling van twee door ECN vervaardigde splijt-
stofbundels in de Halden-reactor werd voortgezet.
Ook in deze experimenten wordt het gedrag van tril-
verdichte UCybolletjes vergeleken met dat van
splijtstoftabletten, echter bij hogere versplljtings-
graad.

De contacten op werkniveau met het OESO-Halden-
project waaraan ECN voor Nederland deelneemt,
zijn aanzienlijk verbeterd nadat medio afgelopen jaar
opnieuw een ECN-medewerker te Halden werd ge-
detacheerd. In augustus werd door het Halden-
project bij de KEMA een presentatie gegeven van het
concept voor een werkprogramma voor de jaren
1982 tot en met 1984, die veel belangstelling trok.

Voor de bestudering van radioactieve preparaten
werd een raster-elektronen-microscoop geïnstal-
leerd die geheel nieuwe mogelijkheden heeft ge-
opend voor de bestudering van bestraalde splijtstof.
In het Laboratorium voor Sterk-radioactieve Objec-
ten, het LSO, zijn drie meetbanken geïnstalleerd en
in gebruik genomen voor de uitvoering van de gam-
maspectrometrie, de diameter-meting en de wervel-
stroommeting aan twee meter lange splijtstofstaven.
De banken zijn inmiddels volledig operationeel en
worden gebruikt voor metingen aan regelstaven van
de kerncentrale Dodewaard. Daarna is begonnen
met onderzoek van een aantal splijtstofpennen af-
komstig uit de Dodewaard-reactor met zowel splijt-
stoftabletten als trilverdichte splijtstof bolletjes.

In het verslagjaar werden samenwerkingscontracten
getekend met Battelle Memorial Institute inzake deel-
name van ECN in het 'High Burnup Effects Program'
(HBEP). Met dit programma, waaraan een groot aan-
tal instellingen in Europa en de Verenigde Staten
en cok Japan deelneemt, wordt beoogd het gedrag
van splijtstof te leren kennen indien de ver-
splijtingsgraad wordt verhoogd van de huidige ca.
30 MWd/kg U tot 50 a 60 MWd/kg U. De ECN-
bijdrage betreft een serie van acht splijtstofstaven die
in de kerncentrale Obrigheim werden verspleten tot
20, 30 of 40 MWd/kg U. Deze zijn inmiddels visueel
onderzocht. Daarna worden zij door het GCO te Pet-
ten enige tijd in de HFR op een hoger linéfek vermo-
gen bestraald in een zogenaamd 'bumping' experi-
ment. Na afloop zal ECN deze staven opnieuw, maar
dan ook destructief, onderzoeken.

Wat het overige experimentele werk in Petten betreft
is de beproeving van zircaloy pijpjes in de HFR on-
der zowel uitwendige als inwendige gasdruk afgeslo-

Voor het ontwerp van
de capsule, waarin de
zircaloy pijpjes onder
drukbelasting
werden blootgesteld
aan neutronen van
de HFR, is aan de
'eider van dit
project een 'Reward at
Recognition'
toegekend door de
American Nuclear
Society.

l

ten. Na ontmanteling van de laatste capsule en de
rapportage van de neutronenmetrologie zijn de ECN-
activiteiten geheel afgerond. In totaal acht capsules
werden bestraald en alle experimentele gegevens
zijn doorgegeven aan het ORNL waarmee ECN op
grond van een overeenkomst met de US-NRC dit
werk heeft uitgevoerd. De eindrapportage is inmid-
dels met ORNL doorgesproken en zal begin 1981
worden gepubliceerd. Als technische spin-off heeft
ECN de beschikking gekregen over de wervel-
stroominstrumentatie die bij de bestralingen in de
HFR werd toegepast.

Radioactiviteits berekeningen

De laatste jaren zijn ten behoeve van diverse projec-
ten berekeningen gemaakt van de hoeveelheden in
een watergekoelde reactor of in gebruikte splijtstof-
elementen aanwezige splijtingsprodukten en de
daarmee verbonden afgifte van straling en warmte.
In het verslagjaar is een verbeterde versie van het
daarvoor beschikbare programma ORIGEN geïn-
stalleerd op de rekenmachine te Petten. Met de daar-
bij ontvangen bibliotheken van kernfysische gege-
vens kunnen nu 820 splijtingsprodukten worden
meegenomen en 670 nucliden uit de groep van
lichte elementen en constructiematerialen. Van de
actiniden zijn de gegevens betreffende de verval-
warmte vernieuwd en aangevuld. Met deze verbete-
ringen en uitbreidingen kan de warmteproduktie,
vooral bij korte vervaltijden, nauwkeuriger worden
berekend, terwijl de vele nucliden het ook mogelijk
maken nauwkeuriger de radioactieve inventaris te
evalueren hetgeen van belang is voor het berekenen
van eventuele lozingen in geval van een ernstig reac-
torongeval.

De radiologische consequenties van dergelijke on-
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gevallen voor het milieu kunnen worden berekend
met een bij ECN aanwezig programma dat eerder
gebruikt is voor berekeningen ten behoeve van de
Gezondheidsraad, Dit jaar is hiermee voor het RIZA
de te verwachen neerslag bepaald na een extreem
ongeval op en in oppervlaktewateren. Ook is en
wordt op dit gebied deelgenomen aan een door het
Nuclear Energy Agency (NEA) gecoördineerde in-
ternationale benchmark-studie waarin resultaten van
een aantal standaard ongevalsberekeningen onder-
ling worden vergeleken.

Afgezien van het succesvol bedrijf van een aantal
prototype snelle reactoren, met name van de Phénix-
centrale van 1250 MW in Frankrijk, was internatio-
naa'In 1 9 8 C de belangrijkste gebeurtenis het In be-
drijf komen van de Fast Flux Test Facility (FFTF) In
de Verenigde Staten met een thermisch vermogen
van 400 MW, Ook de bouw van de Super-Phénix
reactor, die een centrale van 250 MW van warmte
moet voorzien, vordert goed en deze zal zonder al te
veel vertraging in 1983 gereedkomen.

Bij de bouw van de kerncentrale Kalkar is het tempo
evenwel nog steeds gering. Wel zijn er nu deelver-
gunningen verleend om een aantal systemen te
monteren en is er na indringend overleg tussen alle
betrokken partijen in het Projekt Komitee Schnelle
Bruter (PKSB) enig inzicht gekomen op verbetering
in de uiterst trage afhandeling van de nog resterende
vergunning-aanvragen. De commissie die namens
het PKSB het begeleidend onderzoekprogramma
beheert vierde inmiddels in november jl. haar 10-
jarig bestaan. Van de 820 onderzoektaken die in ver-
band met de SNR-300 waren geformuleerd zijn er
thans 530 afgewerkt. Het ECN-aandeel daarin is
weliswaar gering van omvang, maar heeft wel be-
langrijks resultaten opgeleverd.

Stralingsbeschadiging van constructiematerialen

Een van die resultaten kwam voort uit het in de HFR
uitgevoerde onderzoek naar het effect van neutro-

Sterkte-eigenschappen
van tien charges
roestvast staal DIN
1.4948. Verticaal de
kruipbelasting die in
1000 uur tot breuk
leidt, horizontaal de
treksterkte (bij een
reksnelheid van
4xio~4s~1). De open
symbolen hebben
betrekking op proef-
stukken die zijn bloot-
gesteld aan neutronen
bli550'C, de tempera-
tuur waarbij ook de
trek- en kruipproeven
zijn uitgevoerd.

300 lëstraald materiaal

25Q ; * 8 l g B t u , ^

onoeatraaiamateriaal
. CV,

200 - -rter
bagjpaaia materiaal

••••.-f-

••I V I I I I I I/I I L I 'I I ' l 'Tv;
,250 300 3S0 v 400

— - ¥ trekaterkteiMPa ; - .,.'••

nenbeschieting op de mechanische eigenschappen
van het in Kalkar toegepaste constructiestaai. Hierbij
is gebleken dat de bruikbare levensduur van dit staal
voorshands op vijftien jaar moet worden gesteld. Het
onderzoek is in 1980 voortgezet aan verschillende
charges plaatmateriaal zowel als lasverbindingen,
waarbij grote onderlinge verschillen werden gevon-
den met name in het kruipgedrag.

Om het effect van relatief kleine neutronendoses op
de mechanische eigenschappen vast te stellen werd
in de HFR een groot aantal staalmonsters twee uur of
nog korter bestraald, waarbij de moeilijkheid was de
temperatuur van de monsters binnen de gewenste
grenzen van 525 en 570°C te houden. Ook werd een
groot aantal monsters bestraald ten behoeve van het
onderzoek naar vermoeling en scheurgedrag van
staal bij variërende belasting. Inmiddels heeft metal-
lografisch onderzoek Informatie opgeleverd over de
aard van de veranderingen In breuktaaiheid ten ge-
volge van neutronenbeschieting onder verschillende
condities. Om beter inzicht in scheurgedrag te krij-
gen zijn twee- en driedimensionale elastoplastische
spanningsanalyses uitgevoerd waarvan de uitkom-
sten zijn vergeleken met de resultaten van trekproe-
ven aan zogenaamde 'Compact Tension' proefstuk-
ken. Verder is ook begonnen met een vereenvou-
digde kruipanalyse van door PNC In Japan op kruip
belaste pijpbochten.

Overbelasting van splijtstofpennen

Een lange serie experimenten waarin het gedrag van
splijtstofpennen wordt onderzocht, door uitgaande
van nominaal vermogen abrupt de koeling van de
met natrium gevulde capsule met pen te onderbre-
ken ('Loss of Cooling' experimenten), naderen de
eindfase. Moeilijkheden met de ruim 10 jaar oude
apparatuur voor registratie en verwerking van de vele
meetsignalen hebben ruim een half jaar vertraging
gegeven. In de tweede helft van het jaar konden
evenwel vier LOC-experimenten worden gedaan. Er
staat nu nog één LOC-experiment op hst pro-
gramma met een splijtstofpen die bij de jaarwisseling
de helft van de gewenste voorbestraling van 40
MWd/kg UOj had ondergaan. Het splijtstofpenon-
derzoek zal worden voortgezet met een serie overbe-
lastingsexperimenten waarbij, onder overigens ge-
lijkblijvende nominale bestralingscondities, het ver-
mogen van de pen in korte tijd met een factor 3 è 4
wordt verhoogd. De voorbereidingen voor dit zoge-
naamde HFR-TOP-project vorderen gestaag. Na
succesvolle beproeving van de afzonderlijke compo-
nenten van een testcircuit is thans een complete
dummy-bestralingsinrichting praktisch gereed voor
beproeving buiten de reactor op stationair en dyna-
misch gedrag. Het omvangrijke HFR-TOP gege-
vensverwerkingssysteem werd In de HFR-hal geïn-
stalleerd. Er is een begin gemaakt met de aanmaak
van de splijtstofpoeders welke voldoen aan de eisen
voor de eigen fabricage van de UCX,-tabletten. De 60
splijtstofomhullingsbuizen welke door KfK gefabri-
ceerd werden zijn alle binnen de gevraagde nauwe
toleranties afgeleverd.

1



Warmte-overdracht in natrium

De voortgezette evaluatie van de lokale kookproeven
die afgelopen jaren in samenwerking met KfK in Pet-
ten werden uitgevoerd heeft tot interessante resulta-
ten geleid. Het ging daarbij om temperatuur- en
stromingsmetingen in twee gedeeltelijke geblok-
keerde bundels van elk 28 elektrisch verhitte staven,
waarmee een deel van een SNR-splijtstofelement
wordt gesimuleerd. Gebleken is nu dat in het terug-
siroomgebied achter de blokkering de staven als re-
gel nog altijd met een film natrium bedekt zijn, zodat
oververhitting uitblijft. Treedt deze wel op dan zijn er
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aanwijzingen dat dit een gevolg is van het meesleu-
ren van deze natriumfilm door snel Iangsstromende
natriumdamp, dit in overeenstemming met theorieën
ontwikkeld in onder meer de Sovjet-Unie en de Ver-
enigde Staten. De analyse van de vele interessante
gegevens die dit project heeft opgeleverd zal weldra
voltooid zijn. Met de uitvoering van een aantal refe-
rentiemetingen in oen niet-geblokkkeerde 28-pens
bundel en de publikatie van al het werk zal het 500
kW natriumcircuit buiten bedrijf worden gesteld en
het natriumtechnologiewerk bij ECN tot het verleden
behoren,

I

bassin-
bestralings-
ruimte

elektrische
verwarming

gamma-
verwarming

capsule met
splijtstofstaai

Om er zeker van te zijn
dat in de HFR-TOP-
experimenten het
gewenste vermogen
wordt ontwikkeld en
ook kan worden
gemeten Is eerst een
callbratle uitgevoerd.
In de daartoe gemaakte
dummy-capsule kon
een splijtstofstaaf
worden geplaatst
zoals die ook In de
eigenlijke
experimenten zal
worden gebruikt,

een stalen staaf
(waarmee men meet
hoeveel warmte
ontstaat door
absorptie van y-strallng
uit de reactor) en een
elektrisch
verwarmingselement
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Werkzame doorsneden van splijtings- en
corrosieprodukten

Hoewel de inspanning die ECN kan besteden ter ver-
dere verbetering van de kennis van werkzame door-
sneden voor splijtingsprodukten en andere nucliden
nog steeds afneemt, worden daarmee belangrijke
bijdragen aan de kennis geleverd. Dit blijkt onder
meer uit het grote aantal, deels op verzoek van bui-
ten, door de betrokken medewerkers gegeven voor-
drachten en gepubliceerde resultaten. In 1980 is
vooral gewerkt aan de revisie van de bibliotheek
RCN-2 van doorsneden van splijtingsprodukten. De
gereviseerde RCN-3 bibliotheek bevat Inmiddels
doorsneden van 30 materialen, waarvan de meeste
aangepast zijn aan integrale metingen in STEK
(ECN) en CFRMF (VS). Verder werd de door de
DeBeNe-partners gevraagde evaluatie voltooid van
werkzame doorsneden van nucliden in het primaire
koelcircuit van een natrlumgekoelde reactor (S9Cr,
M F e , s8Ni, B2Ni, M Ni , S8Co en 5 8 m Co).

Studies aan pre-equllibrium modellen voor kern-
reacties zijn dit jaar voortgezet met de studie van
hoekverdelingen en emissiespectra en verder is be-
gonnen aan een uitbreiding van het gebruikte model
in de richting van meer-deeltjes emissie. Dit werk is
mede van belang voor de evaluatie van doorsneden
van corrosieprodukten in splijtingsreactoren en heelt
tevens geleid tot studievoorstellen in het kader van
de ontwikkeling van toekomstige fusiereactoren.

Gedrag van aerosolen

Afgerond zijn thans de lekmetingen van aerosol-
deeltjes door spleten in betonmonsters van de sa-
menstelling zoals deze gebruikt wordt in Kalkar. Oor-
spronkelijk, dat wil zeggen bij het begin in 1967, ging
het bij dit onderzoek meer algemeen om het gedrag
van aerosolen bestaande uit splijtstof, splijtingspro-
dukten en/of natrium(oxide) die zouden kunnen ont-
staan bij een ernstig reactorongeluk. Afhankelijk van
de stabiliteit en transporteigenschappen zouden
zulke aerosolen een bijdrage kunnen geven tot de
verspreiding van radioactiviteit in de omgeving. Hier-
over is door ECN In de loop van de jaren interessante
informatie gegenereerd en dit deel van het werk ZRI
nu met de publikatie over het aerosolgedrag in lek-
wegen worden afgesloten. Vanaf 1972 worden de bij
dit onderzoek verworven kennis en apparatuur In
toenemende mate ook gebruikt voor onderzoek aan
aerosolen in de atmosfeer, dat nu geheel is onderge-
bracht onder het hoofdstuk Verbrandingsenergie.

Het thans afgesloten onderzoek heeft mede de basis
gevormd voor het proefschrift 'Investigations into the
dynamics of aerosols in enclosures as used for air
pollution studies' waarmee de projectleider J. f. van
de Vate op 24 september 1980 in Wageningen de
waardigheid «rwlerf van doctor In de landbouwwe-
tenschappen.

t

Een mogelijk
belangrijke lekweg in
een reactorveilig-
heidsomhulling, nl,
aen scheur in een
betonwand, werd
nagebootst door aan
betoncylinder
overiangs te splijten
en de helften tegen
elkaar te klemmen. De
penetratie door een
dergelijke kunstmatige
scheur werd
bestudeerd mat
polystyreen
aerosolbolletjes. In de
figuur wordt de
penetratie P
(verhouding tussen de
concentraties aan
uitgang en Ingang van
de spleet) gegeven als
functie van hat debiet
q (in crrP.s'1) door de
scheur met
verschillende wijdtes
en met verschillende
bolletjesdlameters.
Het verloop van Pmetq
is in grote lijnen
overeenkomstig de
theorie van
traagheidsafzetting in
turbulente stroming
door een kanaal.
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Thermohydraulica

Met Laser Doppler Anemometrie werden plaatselijke
snelheden en snelheidstluctuaties gemeten in een
tolueen-ethermengsel dat stroomde door een bundel
van vier staven en in een rechthoekig kanaal waarin
een plaat kon worden aangebracht die een versto-
ring oplevert in het ontwikkelde stromingspatroon.
Veel tijd is besteed om in de testsectie optimale on-
gestoorde stromingscondities te realiseren door het

variëren van diverse onderdelen aan de Instroom-
zijde hiervan. Na plaatsing van de obstructie zullen
metingen worden gedaan die mede dienen ter verifi-
catie van het thermohydrauiisch rekenprogramma
VITESSE dat afgelopen jaar werd uitgebreid om ook
niet-volledig ontwikkelde turbulente stromingen te
kunnen berekenen.
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Met onderzoek binnen de splijtstofcyclus bestreek
drie onderdelen daarvan, het opbergen van radioac-
tieve reststoffen, de splijtstofbewaking en de moge-
lijke winning van uranium uit ruw fosforzuur, waar-
voor vloeistof-vloeistofextractie met diverse reagentia
wordt onderzocht. Dit laatste onderzoek wordt ge-
daan onder contract met de Commissie van de Eu-

ropese Gemeenschappen, Ook de werkzaamheden
aan splijtstofbewaking en de afvalopberging vonden
goeddeels in internationaal verband plaats. Zo na-
men bij voorbeeld medewerkers deel aan discussies
ov.?r splijtstofbewaking van internationale pluto-
niumopslagsystemen, tot de opzet waarvan de
INFCE-studie aanbevelingen deed.

Splijtstofcyclus

l
I

Voor het bepalen van de themodynamisehe stabiliteit van
verbindingen en legeringen worden aan reversibele
galvanische cellen EMK-metingert verricht Het EMK-
apparaat bestaat uit een in een oven geplaatste kwartsbuis,
met toe- en afvoer van een gasstroom, met daarin de
galvanische cel, links vergroot weergegeven. Deze EMK-cel
bestaat uitstroomgeleiders van nikkel (A), een meetelektrode
(E), het vaste elektrolyt CaF2(D)eneen referentie-elektrode,
een geperst mengsel van Ni+NiF2 (C). Het thermokoppel (F)
dient voor de temperatuurmeting.

De afgelopen /aren Is onderzoek gedaan aan de zeer stabiele
Intermetallische verbindingen van uranium met de lichte
platinametalen van het type UMe3 (Me= flu, Rh en Pd).
Ze worden in snelle reactoren in de splijtstofmatrix gevormd
a/s vaste oplossingen met plutonium (U, Pu) Me3 Doordat
ze nietoplosbaarzijn in zuren leveren ze bij de opwerking een
onoplosbaar residu dat verliezen van plutonium veroorzaakt
Voor inzicht in de vorming en het gedrag van deze inter-
metallische verbindingen werden via EMK-metingen
de thermochemischepotentialen gemeten mb.v, een bij
circa 650 - 800'C werkende cel, waarvan de meetelektrode
uit een geperst mengsel van UF4, URn3 en Rh bestaat
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Het opbergen van radioactieve reststoffen

Resultaten van het onderzoek naar opberging van
radioactief afval in zoutformaties, dat eveneens ver-
richt werd onder contract met de Commissie van de
Europese Gemeenschappen, werden gepresenteerd
tijdens de internationale conferentie die door de
Commissie in mei te Luxemburg werd georgat
seerd.

In de loop van het jaar werd de rapportage over de
contractperiode 1978-1979 afgesloten en werden
aan de Commissie voorstellen gedaan voor voortge-
zet onderzoek, voor een belangrijk deel experimen-
teel werk in de Asse-zoutmijn in Duitsland, waartoe
de eigenaar, de Gesellschaft für Strahlen- und Um-
weltforschung weer medewerking verleent. De voor-
stellen werden alle door de EEG geaccepteerd. Han-
gende de contractbesprekingen kon het ontwerp-
werk aan de verhitte sonde, waarmee de convergen-
tie van het eind 1979 in onze opdracht gemaakte 300
m lange boorgat in deze zoutmijn bij verhoogde tem-
peratuur zal worden gemeten, reeds een aanvang
nemen evenals voorstudies en berekeningen voor de
gesteentedrukmetingen. De uitkomsten van de
krulpmetingen onder in het bovengenoemde boorgat
bij de omgevingstemperatuur van 40° C, werden ge-
bruikt voor het afleiden van het verband tussen be-
lasting en kruip. Bij het ontwerp van een opbergmijn
zijn het mechanisch en thermisch gedrag van een
zoutkoepel essentiële punten. Een begin werd ge-
maakt met een literatuurstudie van de materiaalei-
genschappen, die van belang zijn voor het bereks-
nen van de vervorming van een zoutkoepel waarin
warmte producerend afval is opgeborgen. Deze zijn
nodig voor verdere vervormingsberekeningen, waar-
bij ook plastische en kruipeffecten in rekening ge-

Diameterverandering
van het experimentele
boorgat in de zoutmijn
Asse-ll. De cirkeltjes
tonen de uitkomsten
van de door ECN op
een diepte van 1050 m
uitgevoerde metingen.
Uit deze metingen is
de in het diagram
vermelde 'kruipviet
afgeleid, die resulteert
in de getrokken lijn.
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bracht zijn, in aansluiting op de reeds uitgevoerde
elastische berekeningen.

Risico-analyses van de opberging in een zoutforma-
tie werden voortgezet. Door het ITAL werd, onder
subcontract, een onderzoek afgesloten naar de con-
sequenties van het vollopen met water van de mijn
tijdens de bedrijfsperiode. Onder de tamelijk on-
waarschijnlijke veronderstellingen in het ontsnap-
pingsmodel bleken, de berekende radionucliden-
concentraties In het grondwater rondom de zoutkoe-
pel, voor alle bestudeerde parameterwijzigingen, bij
permanente consumptie daarvan als drinkwater, niet
tot overschrijding van de door de ICRP aanbevolen
jaarlijkse opnamelimieten te leiden.

De in opdracht van KfK voltooide vergelijkende stu-
die van het lange-termijnrisico van de opberging van
resp. verglaasd kernsplijtingsafval en afgewerkte
splijtstofelementen, leidde tot de conclusie dat de
periode waarover de zoutkoepel intact zou dienen te
blijven in de orde van duizend jaar ligt en dat zowel
de kwaliteit van het glas als van de bus daaromheen
vrijwel geen Invloed hebben op het
termljnrisico,

Splijtstofbewaking

Onder contract met het GCO-lspra werden studies
voortgezet van diverse bemonsteringsprocedures
voor verificatie van de boekhoudgegevens en de be-
monsteringschema's voor inspectie van een be-
staande mengoxide splijtstofelementenfabriek. Met
betrekking tot de attribuutbemonstering is goede
voortgang gemaakt. Voor de verwerking van de ge-
gevens van de 'Physical Inventory Lhting (PIL)' zijn
rekenprogramma's beschikbaar gekomen, waarmee
berekeningen zijn gedaan aan een reële PIL.

Werkzaamheden binnen de ESARDA-werkgroep
voor niet-destructief onderzoek zijn voortgezet. In het
raam van een internationaal vergelijkend onderzoek
naar niet-destructieve analyse van plutoniummon-
sters zijn in de splijtstoffabriek van Belgonucleaire te
Mol gamma-spectrometrische metingen uitgevoerd
van plutoniummonsters van 0,5 en 3 kg van verschil-
lende isotopensamenstelling.

Begonnen werd met een serie uitgebreide metingen
met nieuw aangeschafte draagbare apparatuur in "ie
URENCO-fabriek te Almelo. De resultaten zullen In-
gebracht worden in het 'Hexapartite Safeguards Pro-
ject', waarin naast de Troika, Australië, Japan on de
VS ook IAEA en Euratom deelnemen.

Analytisch-chemlsch onderzoek aan de bepaling
van uranium met de Davies- en Gray-methode werd
voortgezet. Tevens werd een analoge plutoniumbe-
paling in studie genomen. Deelname aan het door de
VS opgezette Safeguards Analytical Laboratory
Experiment betrof dit jaar de analyse van diverse U
en Pu houdende monsters op hoeveelheid en iso-
topensamenstelling van beide elementen. Veel aan-
dacht is besteed aan de uranium-isotopenbepaling
met een massaspectrometer met thermische ionisa-
tie, speciaal ten aanzien van het verdampingsgedrag
van het uraniumoxide op de gloeidraad.

1
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Kernfusie en supergeleiding
i

Op 13 maart werd door de Europese Raad van Minis-
ters het programma voor thermonucleair onderzoek
in de jaren 1979 tot en met 1983 goedgekeurd,
waarna ook de associatie-overeenkomst tussen de
Commissie en FOM vernieuwd kon worden. De as-
sociatie regelt voortaan de totale Nederlandse deel-
name, die ca. 4% op het geheel uitmaakt. Daarvan is
80% plasmafysisch onderzoek van FOM en 20%
meer op reactortechnologie gericht werk, dat ECN
zal uitvoeren onder een met FOM afgesloten sub-
contract. Dezelfde verhouding tussen plasmafysica
en technologie vindt men ook terug in het Europese
vijfjarenplan.

Systeemstudies fusiereactoren

Kenmerkend voor de huidige fase is de toenemende
invloed van ontwerpstudies v&n elektrische centrales
op de voortzetting van het plasmafysisch onderzoek
en op de aanzet tot ontwikkeling van reactorcompo-
nenten. Binnen Nederlands bestek geeft de reeks
van ontwerpstudies, gebaseerd op het schroef-pinch
principe, hiervan een goed voorbeeld. Dit systeem
voor opsluiting en verhitting van plasma wordt door
het FOM Instituut voor Plasmafysica te Nieuwegein al
geruime tijd in het SPICA-experiment onderzocht.
Toen gezamenlijke ontwerpstudies van ECN, FOM

880
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Energiestroomdiagram van het door FOM,
KEMA en ECN gezamenlijk bestudeerde
ontwerp van een middelgrote fusle-
reactorcentrale, berustendophetschroef-
plnch principe niet nlet-clrkelvormlge
doorsnede van de plasmakolom.
De gegeven getallen hebben betrekking
opeen reactor niet supergeleidende
spoelen: de tussen haakjes vermelde
getallen hebben betrekking op een uit-
voering niet koperspoelen. Per cyclus
wordt gestart met een kleine hoeveelheid

.. brandstof: Tlldena detrandduur wordt de
vérder benodigde brandstof toegevoerd.
Ultdekweèkmantelkomttotaai2500 MW

. aan warmte beschikbaar. De turbo-
generatoren leveren 1080 MWean bruto
elektrisch vermogen. Bij het gebruik van
, supergeleidende spoelen Is In totaal
.200 MW nodig voorhetëlgenverbrulk van

•• de reactoren ter compensatie van de ver-
'Hezen. Ingeval van koperspoelen Is dit ca.
400MW.Hetnettorendementvan35%ln
geval van supergeleiding Is aanzienlijk
gunstiger dan bil koperspoelen.
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'Black dots' in
niobium

Dislocatielussen
in niobium

Dlslocatlenetwerk
in vanadium

Holten (licht) en preclpitaten
(donker) in aluminium

Verschillende typen roosterdefecten in metalen veroorzaakt door neutronanbestraling en zichtbaar gemaakt m.b.v, elektronenmicroscople (ca. SO.OOOx),
Aluminium is naast staal favoriet als eerste-wand materiaal voor de eerste generatie experimentele fusiereactoren. Minder conventionele materialen,
zoa/s vanadium en niobium zijn aantrekkelijk voor de eerste-mnd van rond de eeuwwisseling te verwachten vermogensreaotoren, vanwege de hoge
toelaatbare bedrijfstemperahiur en de relatie» geringe gevoeligheid voor stralingsbeschadiging.

en KEMA uitwezen dat een centrale hierop geba-
seerd een hoger rendement zou kunnen halen bij
een langgerekte doorsnede van de plasmarlng, werd
overgestapt op de belt-screw-pinch (BSP). Om de
plasmafysische aspecten daarvan nader te onder-
zoeken wordt de proefopstelling In Nieuwegein om-
gebouwd tot SPICA-II. Een ECN-medewerker werd
daar gedetacheerd om deze ombouw technisch te
begeleiden.

Door verdere systeemstudies werd aangetoond, dat
met een BSP-reactor zelfs een gunstig elektrisch
rendement gehaald kan worden ten opzichte van het
algemeen favoriete Tokamak-principe. Daarbij werd
verondersteld dat men een zodanige cyclus kan rea-
liseren, dat slechts een kleine fractie van de te ge-
bruiken hoeveelheid deuterium-tritium mengsel
magnetisch tot ontbranding gecomprimeerd wordt,
waarna de rest geleidelijk als kleine bevroren korrel-
tjes wordt toegevoegd. Wanneer men met enig opti-
misme - ten aanzien van stabiliteit bij de benodigde
opregelsnelheid - ook aanneemt dat supergelei-
dende magneetspoelen toegepast kunnen worden,
kan een rendement van ruim 35% gehaald worden
en daalt de directe investering per eenheid elektrisch
vermogen met 20% door een compactere bouw.

De hoofdlijn van het Europese programma blijft ech-
ter vooralsnog gericht op een proefreactor volgens
het Tokamak-principe in opvolging van het JET-
experiment te Culham. Vorig jaar begon een voorstu-
die voor de Next European Torus (NET), die vrijwel
samenvalt met de Europese Inbreng In de definitie
van het INternational TOkamak Reactor (INTOR)
project onder auspiciën van het International Atomic
Energy Agency (IAEA). Op twee punten werd door

ECN-medewerkers een bijdrage geleverd. De eerste
betrof thermomechanische analyse van de eerste-
wand bij ongevallen, zoals wegvallen van koeling,
oververmogen in het plasma en plasmadisruptie
waarbij de totale energie op de wand inbrandt. De
tweede studie had betrekking op de ruimtelijke ver-
deling van de neutronenfluxdichtheid in afhankelijk-
heid van vorm en positie van de plasmaring en werd
uitgedrukt in afhankelijke grootheden zoals tritium-
kweekfactor, thermische belasting en stralings-
schade.

Materiaalonderzoek

Een bijzonder punt van stralingsschade in de con-
structiematerialen van fusiereactoren is de gelijktij-
dige produktie van helium (In n, a reacties) tenge-
volge van het harde neutronenspectrum, naast de
gebruikelijke schade door elastische verstrooiing.
Om deze combinatie enigszins te benaderen werd in
voorgaande jaren een reeks metalen achtereenvol-
gens in een cyclotron met heliumionen en in de HFR
met neutronen bestraald. In 1980 werd een deel van
deze monsters met de elektronenmicroscoop onder-
zocht op veranderingen in de microstructuur. Daarbij
werd het ontstaan van roosterfouten zoals dislokaties
en voids waargenomen. Het totaal van die uiterst
kleine holtes kan op den duur oplopen tot aanzien-
lijke volume veranderingen en de levensduur van
componenten beperken. Het effect van mechani-
sche belasting en bestraling op de levensduur van
de eerste wand van fusiereactoren vormde het thema
van een tweedaagse workshop, die begin november
in Petten gearrangeerd werd om de gezamenlijke
Europese inspanning op dit gebied te analyseren.
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Supergeleiding

Uit de NET/INTOR-studie blijkt dat een zo sterk to-
roïdaal magneetveld opgewekt moet worden, dat
men waarschijnlijk gebruik moet maken van super-
geleiders gebaseerd op niobium-tin. Dergelijk multi-
filamentdraad wordt in samenwerking met het Me-
taalinstituut TNO en Holec ontwikkeld. Afgelopen
jaar werden op laboratoriumschaal proeflengtes ge-
maakt, die zeer hoge waarden v?n de kritieke
stroomdichtheid toonden, De belangrijkste inspan-
ning werd echter door Holec-Draad geleverd op het
gebied van extrusle.

Voor fabricage van grote supergeleidende magneten
kan men niet volstaan met multifilamentdraad, maar
dient men met het oog op quench-beveiliging sterk-
stroomgeleiders toe te passen van 2 a 10 kA. Er werd
een voorstudie gemaakt voor een fabricagegang ge-
baseerd op kabeling van multifilamentdraad en sol-
deren op een koperen buis voor geforceerde koe-
ling. Hierbij werd gebruik gemaakt van het voortge-
zette stablliteitsonderzoek, dat richtlijnen opleverde
voor de toelaatbare afmetingen van de supergelei-
dende kernen en voor toelaatbare mechanische ver-
vorming tijdens fabricage. Verder werd een methode
gevonden voor het maken van laag-ohmige draad-
verbindingen op een wijze die past in de kabelpro-
duktie.

Om sterkstroomgeleiders te kunnen beproeven
wordt in samenwerking met het Italiaanse Comitato

Nazionaie per l'Enargia Nucieare (CNEN) en het
Schweizerische InstitutfUr Nuklearforschung een be-
proevingsinstallatie SULTAN te Villigen, Zwitserland,
gebouwd. ECN en Holec maken hiervoor gezamen-
lijk een niobium-titaan solenoïde met een inwendige
diameter van 108 cm. en een hoogte van 113 cm.
Geplaatst in de Italiaanse magneetspoel, zal hij de
veldsterkte in SULTAN van 6 Tesla opvoeren tot 8
Tesla. In 1980 werd het ontwerp van deze solenoïde
en de opbouw van de benodigde wikkelstraat vol-
tooid en startte de aanmaak van onderdelen. Mo-
menteel wordt bij Holec-Transformatoren een
dummy van koperdraad gewikkeld om de fabricage-
gang te testen.

Toepassing van supergeleiding is geenszins beperkt
tot ontwikkeling van kernfusie-energie. Zo zijn ook
voor magneto-hydrodynamische generatoren super-
geleidende magneten nodig om een economisch
verantwoord rendement te halen. In het kader van
het Nederlandse MHD-project, dat uitvoeriger aan de
orde komt in het volgende hoofdstuk, werd in het af-
gelopen jaar gewerkt aan een gedetailleerd ontwerp
van een 5 Tesla dipool voor een I MWe kanaal.

Ten slotte kan gemeld worden dat een plan werd uit-
gewerkt voor een Landelijk Onderzoekprogramma
Toegepaste Supergeleiding (LOTS) dat gericht is op
industriële innovatie; een initiatief waaraan Holec,
Lips, FDO, MI-TNO, ECN en researchgroepen aan
de Technische Hogescholen te Delft, Twents en
Eindhoven deelnemen.

l

Voor fabricage van de
8 Tesla supergelei-
dende magneetspoel
voor het SULTAN-
project is bij Holec-
Transformatoren te
Nijmegen een
wikkelstraat opge-
bouwd. Voordat de
kostbare supergeleider
wordt ingezet,
doorloopt men eerst
het hele fabricagepro-
ces met een koperen
dummy geleider. De
5 km geleider wordt
aangevoerd op 2 m
diameter haspels en
passeert dan een
reminstallatle om de
voorspanning te
regelen. De foto toont
daaropvolgende
componenten voor
oppervlaktebehan-
deling van de geleider,
de spinkop voor het
omwikkelen met
glasvezelisolatie en
de wlkkelbank met de
dummy waarop de
eerste wikkellaag
wordt aangebracht



Verbrandingsenergie i

In februari 1980 maakte de overheid in de Nota
Energiebeleid deel 2 Kolen, het streven openbaar
naar een sterke uitbreiding van het gebruik van
steenkool, De wereldwijde behoefte aan vaste
brandstof als voornaamste drager van de groei van
het wereldenergiegebruik op middellange termijn Is
geschetst in het eindrapport van de wereldkolenstu-
die, 'Coal, bridge to the Future', dat op 12 mei 1980
aan de minister van Economische Zaken werd aan-
geboden.

De nationaal en internationaal gesignaleerde proble-
men ten aanzien van de te verwachten toename van
het steenkolengebruik vormen de basis voor de acti-
viteiten van ECN in het programma Verbrandings-
energie. Het werkterrein beslaat het merendeel van

de nationale prioriteitsgebieden die door de minister
van Economische Zaken tijdens het jubilleumcon-
gresvan ECN op 1 oktober 1980 werden opgesomd:
bestrijding van milieu-effecten, toepassing van ge-
avanceerde verbrandlngs- en conversietechnolo-
gieën, en mogelijke ontginning van de Nederlandse
steenkoolvoorkomens. Blijkens de Kolennota wordt
van ECN een belangrijke rol verwacht in het beno-
digde onderzoek- en ontwikkelingswerk, dat door het
Bureau Energie Onderzoek Projecten (BEOP) en de
NEOM zal worden gecoördineerd in een Nationaal
Onderzoekprogramma Kolen. Vooruitlopend op de
totstandkoming van dit NOK heeft ECN in het ver-
slagjaar naar een programmaontwikkeling gestreefd
waarmee tegemoet wordt gekomen aan de eerste
behoeften aan kennis, aan de beoogde afstemming

Fotometrische
microscoop-opstelling
voor structuur-
onderzoek van
steenkool.
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Ten behoeve van warmte-overdrachtsonderzoek In koude modellen van wervellaagbedden wordt een beldetectiesysteem ontwikkeld De detector bestaat
uit een thermokoppel dat elektrisch wordt verwarmd. De mate van koeling van het koppel is afhankelijk van de plaats van de bel. De figuur toont
hetdetectorsignaalvanéênbeltdieopstligtineengetluidiseerdbed.OpwarmenvanhBtkoppBlvindtplaatsinsUlstaandzandBnlnaenbeHzIefoto). Afkoelen
wordt veroorzaakt door bewegend zand vöör en nh de bel.

op het werk bij andere organisaties waarin het gere-
gelde overleg met TNO een overwegende rol speelt,
en aan de noodzaak tot internationale samenwer-
king. Voor de vorming van het meerjarenbeleid werd
bovendien weer gebruik gemaakt van de inbreng van
overheid en industrie in de jaarlijkse consultatie over
dit programmahoofdstuk. De Wetenschappelijke Ad-
vies Raad van ECN gal dit jaar ook nog speciale aan-
dacht aan het deel van het werk dat betrekking heeft
op de milieu-aspecten.

Steenkoolkarakteristieken

De wisselende samenstelling en eigenschappen van
diverse steenkoolsoorten spelen een belangrijke rol
in de verbrandings- en vergassingstechnologie en In
de milieu-effecten van rookgassen en vaste afval-
stoffen.

Voor de bepaling van het gehalte aan anorganische
verontreinigingen staat ECN een ruime ervaring met
de neutronen-activeringsanalyse ten dienste. De
mogelijkheden tot snelle gelijktijdige bepaling van
hoofd- en spoorelementen in steenkool, rookgas-
deeltjes en reststoffen werden belangrijk uitgebreid
door de installatie van nieuwe huipfaciliteiten bij de
reactoren en verbetering van werkprocedures. Daar-
naast werd de ervaring met de toepassing van an-
dere beschikbare analyse-methoden, zowel
chemisch-analytisch als elektronenmicroscopisch,
verder ontwikkeld. De bekendheid die deze werk-
zaamheden hebben gekregen, leidde tot een toene-
mende vraag naar analyses van steenkool- en
asmonsters van de zijde van de industrie. ECN is in
dit kader ook betrokken W) de karakterisering van
monsters uit de collectie van de Stichting Steenkool-
bank Nederland.

In 1980 is een aanvang gemaakt met de analyse van
de maceraal-samenstelling van de steenkoolmatrix
die de technologische eigenschappen van de steen-
koolsoort bepaalt. Deze analyse is gebaseerd op re-
flectiemicroscopie. De eerste ervaring werd verwor-
ven door middel van opleiding van personeel in
West-Duitsland. Inmiddels werd een fotometrische
microscoop-opstelling geïnstalleerd en een automa-

tisch Textuur Analyse Systeem besteld,

De bouw van de kolen gestookte installatie te Petten
opent de mogelijkheid tot onderzoek naar de relatie
tussen steenkoolkarakteristieken, procescondities en
eigenschappen van de afvalstoffen. Daarmee wordt
beoogd een beter inzicht te verkrijgen in het belang
van diverse karakteristieken en de methoden, beno-
digd voor hun bepaling. Met de werkzaamheden in
het verslagjaar is de basis gelegd om te voorzien in
de sterk toegenomen behoefte aan kennis op dit ge-
bied.

Wervellaagverbranding

In 1979 werd een subsidie-toezegging verkregen
voor de bouw van een installatie voor de wervellaag-
verbranding onder atmosferische druk (AFBC) van
steenkool en olie. Het project behelst de demonstra-
tie van een industrieel verkrijgbare ketel van 2
MWth als basislasteenheid in het heetwatervoorzie-
ningssysteem van ECN te Petten. Op een vijftal offer-
teaanvragen waren begin 1980 twee aanbiedingen
ontvangen. In overleg met NEOM als participant in
het project werd Bronswerk Utrecht als leverancier
gekozen. Tegen het einde van het verslagjaar waren
de ketelbouw bij Bronswerk en de benodigde werken
in het ketelhuis te Petten gevorderd in overeenstem-
ming met de voorziene inbedrijfstelling vóór de zomer
van 1981. In het definitieve ontwerp zijn voorzienin-
gen getroffen voorde door ECN en NEOM beoogde
meting van bedrijtskarakteristieken, die zowel betrek-
king hebben op de technische en economische
prestaties als op de milieu-effecten van het systeem.
De resultaten van dit op continu-bedrijt gerichte de-
monstratieproject worden in het kader van het NOK
door BEOP gekoppeld aan die van het experimen-
tele AFBC-onderzoek bij TNO en de TH Twente. De
betekenis van het project is nog beduidend
vergroot met de andertekening door ECN van een
ItA-overeenkomst die voorziet in de informatie-
uitwisseling over een tiental AFBC-demonstra-
tieprojecten in diverse deelnemende landen.

De voorbereiding van experimenteel onderzoek op
het gebied van de wervellaagverbranding betrof sy-
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Installatie van de
2 M l * verwar-
mingsketel met
wervellaagverbranding
in het ketelhuis te
Petten.

sternen waarbij het proces onder verhoogde druk
plaatsvindt (PFBC). De potentiële voordelen daar-
van ten opzichte van vergassingssystemen die even-
eens voor een gecombineerde cyclus met gastur-
bines worden ontwikkeld, liggen in de relatieve een-
voud en een hoger systeemrendement. De interna-
tionale ontwikkelingsstand van PFBG-systemen
biedt bovendien meer kansen voor de Nederlandse
ketel- en apparatenbouwindustrie. Op grand hiervan
heelt de industrie onder leiding van Neratoom een
ontwikkelingsplan ter subsidiëring aan de overheid
voorgelegd, waarvan de eerste studie-fase in 1980 is

uitgevoerd. Voor ECN geeft dit aanleiding tot onder-
zoek waarmee de ontwikkelingskansen beter kunnen
worden beoordeeld en een industriële ontwikkeling
kan worden gesteund. Met het oog hierop is de over-
heid verzocht medewerking te verlenen aan de bouw
van een kleine beproevingsinstailatie. Voor de uit-
werking van dit voorstel is in november 1980 aan de
Koninklijke Maatschappij de Schelde opdracht ver-
strekt tot het uitvoeren in samenwerking met ECN
van een ontwerpstudie voor een 5 MWth PFBC-
installatie.
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Opengewerkte
tekening van de
'nmiddels in het
ketelhuis van het
Reactorcentrum
geplaatste 2 MW
stoomketel met
wervellaagverbranding.
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Eerder werd de kennisopbouw op dit gebied aange-
vangen door middel van systeemstudies en de ont-
wikkeling van rekeningmodellen in samenwerking
met de TH Delft. Activiteiten op het gebied van de
warmte-overdracht werden ingeleid met onderzoek
van beldetectie in een koud wervelbed. Om snel on-
der meer realistische omstandigheden ervaring op te
doen met methoden voor de bepaling van bedge-
drag, bedtemperaturen, warmte-overdrachtscoëffi-
ciënten en rookgaseigenschappsn, werd een AFBC-
proefopstelling met een maximale koiendoorzet van
7 kg per uur (35 kWth) van FDO-Technische Advi-

seurs overgenomen en in bedrijf gesteld. Een bijzon-
der accent werd gelegd op de voorbereiding van on-
derzoek betreffende de stofvangst uit hete rookgas-
sen. Een commerciële toepassing van PFBC-
systemen staat of valt met de adequate reiniging van
het gas dat de gasturbine aandrijft. Ook voor de ren-
dementsverhoging van vergassingssystemen met
aangeschakelde gasturbine is de ontwikkeling van
noge-temperatuurfilters van groot belang. Aanslui-
tend hierop is onderzoek aangevangen naar de stof-
samenstelling en de mogelijke beïnvloeding daar-
van, mede ter bestrijding van luchtverontreiniging.



In het Hatter van hat
Nederlandse MHD-
project is een
systeemstudie uit-
gevoerd met een
gesloten-cyclus
MHD-systeem. In de
figuuuijn de resultaten
van thermodyna-
miserie berekeningen
van de MHD-cyclus in
een MoMer-diagram
aangegeven. Het
medium is argon met
1°/oo cesium. Het
lijnstuk 1 - 2 geeft de
expansie in het kanaal
weer, S - 3 de aikoeling
van het gas in de
nageschakelde
stoomketel, 3 - 4 de
compressie van het
gas, 4-1 de
verwarming van
het gas dmv.
keramische
warmtewisselaars
welke op hun beurt
telkens warmgestookt
worden met een
poederkoolbrander.
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Magneto-hydrodynamische conversie (MHD)

Op 5 februari 1980 werd de studiefase van het Ne-
derlandse MHD-project aangevangen. De door
FDO, Holec en ECN gezamenlijk uitgevoerde studies
beogen het opstellen van systeemspecificaties en de
beoordeling van ontwikkelingsmogelijkheden voor
de industrie aan de hand van ontwerpstudies van
componenten en systeemdelen. De overheid heeft
hiertoe subsidie aan de betrokken industrieën ver-
schaft met de bedoeling de resultaten te vergelijken
met die van enkele andere In uitvoering zijnde stu-
dies van geavanceerde voorschakelsystemen voor
elektriciteitsproduktie, Daarop zullen prioriteiten voor
technologisch ontwikkelingswerk In ons land worden
gebaseerd.

ECN leverde gedurende de eerste helft van 1980 een
aandeel in de specificatie van een met kolenge-
stookte open-cyclus MHD/stoomcentrale van 600
MWe. Het betrof de beschrijving van deelsystemen
en het opstellen van een rekenprogramma voor de
optimalisatie van de generatorparameters. Op basis
daarvan konden de industriële partners de ontwerp-
studies van componenten aanvangen. In de tweede
helft van het verslagjaar werd door ECN een reken-
programma geschreven waarmee de procescondi-
ties van een vergelijkbare MHD/stoomcentrale met
gesloten cyclus werden berekend. Hiermee werden
wederom uitgangsgegevens verschaft voor studies
van componenten als branders en warmtewisselaars
door de industrie.

Van belang voor het gehele programma Verbran-
dingsenergie was de verwerving van een rekenpro-
gramma van de NASA, op het gebied van de ther-
modynamische en chemische eigenschappen van
rookgassen. Dit geschiedde op grond van de sa-
menwerkingsovereenkomst die in 197Ö sussen ECN
en het US Department of Energy is gesloten. In dit
kader organiseerde ECN in december 1980 een
workshop waarin de diverse betrokken bedrijven en
instellingen uit de VS en Nederland hun onder-
zoekresultaten en -plannen bespraken.

ECN kon hierbij mede rapporteren over het onder-
zoek van keramische materialen voor toepassing bij
de zeer hoge temperaturen die in MHD-generatoren
heersen. In het verslagjaar werd nieuwe apparatuur
operationeel voor de bepaling van temperatuurveref-
feningscoëfficiënten en van mechanische eigen-
schappen van materiaalmonsters. Om hiervoor goed
gedefinieerde monsters te maken werd het plasma-
spuitproces verbeterd waarmee keramische dekla-
gen op een metaalsubstraat worden aangebracht.
Tevens werd onderzoek aangevangen betreffende
de prepareertechniek voor de poeders die als grond-
stof dienen. Ervaring op dit gebied is van belang voor
de beoordeling van de fabricage-mogelijkheden van
diverse keramische stoffen - ferrieten, chromieten,
zirkoonoxiden - als hittebestendige deklaag.

Internationaal bestaat een gebrek aan materiaalkun-
dige en ontwerpgegevens waarop de materiaalkeuze
voor hete elektroden in MHD-kanalen kan worden
gebaseerd. Op initiatief van ECN is daarom een in-
terdisciplinaire actie voorbereid in het kader van het
Nederlandse MHD-project.

l

Milieu-effecten van reststoffen

Het onderzoek naar de samenstelling en uitloogei-
genschappen van reststoffen van kolengebruik is in
1979 aangevangen met het oog op het gebrek aan
gegevens voor de beoordeling van de eisen die aan
de opslag van dit vaste afval moeten worden gesteld.
Het gehalte aan toxische elementen' en de mate
waarin deze door oplossing in regen- en grondwater
kunnen worden verspreid, bepalen het risico van
bodem- en waterverontreiniging en de maatregelen
die daartegen moeten worden genomen. In 1980
werd duidelijk, dat in ons land de aandacht vooral zal
worden gericht op de verwerking van de afvalstoffen
in bouwmaterialen en in de civiele techniek. Op
lange termijn gezien vormt dit echter slechts een tij-
delijke bescherming tegen de blootstelling aan in-
vloeden die tot verspreiding van de toxische stoffen
zouden kunnen leiden.

Tegen deze achtergrond werd in het verslagjaar een
aanvang gemaakt met het onderzoek van materialen
waarin het afval is verwerkt. Uit proeven met een as-
granulaat bleek de sintering, in strijd met de alge-
mene verwachting, voor een aantal elementen geen
positieve invloed op het uitlooggedrag te hebben ge-
had; korrels van dit materiaal vertoonden zelfs een
beduidend hogere uitloging van arseen en antimoon
dan de uitgangsas.

Intussen werd in het kader van het onderzoek naar
de betekenis van de uitloging in het algemeen de
eerste langeduurproef met een groot vliegaspakket
afgerond. De belangrijkste conclusie is, dat de uitlo-
ging van deze basisch reagerende as van belang
was voor wat betreft SOf, Br, Mo en W, en dat deze
as pas bij sterk aanzuren van het percolatiewater
uiteindelijk zijn retentievermogen voor sommige an-
dere elementen als arseen verloor. Verwacht mag
worden dat de benodigde hoeveelheid zuur onder

Metalen proefplaatjes
worden bedekt met
een laag die
bescherming biedt
tegen aantasting bij
hoge temperatuur
zoals die bij voorbeeld
optreedt in een
MHD-kanaal. Dit
gebeurt door middel
van een plasma-
spuitpistool.
Links de elektrische
voeding- en
regelapparatuur en de
poederdoseer-
inrichting.
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Vergelijking van as afkomstig uit een poederkool gestookte ketel (toto rechts) en van atmosferische wervellaagverbrandlng
<toto links). Opvallend zijn de gelijkmatige, ronde bolletjes van poedefkoolas die t,g.v. de hoge keteltemperatuur een
smelttase hebben doorlopen, temijl het hoekige, scherpe uiterlijk van tie AFBC-as een lage bedrijlstemperatuur weerspiegelt
Deze verschillen hebben consequenties voor het atvangen van de as, de erosieve werking bij transport, het uitlooggedrag
en de toepassingsmogelijkheden.
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natuurlijke omstandigheden nooit beschikbaar zal
zijn. Gezien het belang van de uitgangseigenschap-
pen werden schudproeven uitgevoerd met een ini-
tieel zuur reagerende as. Daarbij bleek deze na ver-
loop van tijd toch basisch te gaan reageren waarna in
eerste instantie vrijgekomen As en Sb weer werden
gebonden.

De betekenis van uitloogproeven is ook voor andere
instellingen aanleiding tot betreden van dit gebied. In
het verslagjaar werden voorbereidingen getroffen
voor het bereiken van standaardisering, waaraan
ECN zijn medewerking verleent.

Uit onderzoek van de samenstelling van reststoffen
uit AFBC-, PFBC- en kolenvergassingsinstallaties
kon de voorlopige conclusie worden getrokken, dat
het gehalte aan verschillende spoorelementen daarin
niet onbeduidend atwijM van heigeen in de as van
poederkoolinstallaties wordt aangetroffen. Een ana-
lyse van de relatie tussen de samenstelling van
steenkool en vliegas van een kolencentrale leverde
als resultaat dat de bepaling van de verontreiniging
in de steenkool een redelijk nauwkeurige voorspel-
ling van de samenstelling van de vliegas toelaat.

De resultaten van de door ECN gebruikte analyse-
methoden bleken goed overeen te stemmen met be-
palingen die aan gelijke vliegasmonsters werden uit-
gevoerd bij KEMA en TNO.

Luchtverontreinigingsonderzoek

De bepaling van de mate van luchtverontreiniging
door rookgassen en de kennis over de stoffen en
reacties die daarin een rol spelen vertonen grote on-
zekerheden en lacunes. Op dit gebied levert ECN
gespecialiseerde bijdragen aan de veelheid van na-
tionaal en in het buitenland uitgevoerd onderzoek,
veelal in samenwerking met IMG-TNO, KEMA,
KNMI, MT-TNO, RIDenRW.

De activiteiten op het gebied van luchtverontreiniging
door rookgassen hebben betrekking op de bepaling
van zwavelzuur, salpeterzuur en hun ammoniumzou-
ten, op de analyse van regenwater en op het gedrag
van aerosolen.

In samenwerking met de Universiteit van Dortmund
werden de uitkomsten van de door ECN ontwikkelde
meting in één systeem van HZSO„ HNO3, NH« NO3

en (NH4)2SO4 vergeleken met de Duitse analysere-
sultaten; zij bleken goed overeen te komen. In 1980
werd de apparatuur voor buitenmetingen volgens dit
systeem gebouwd en getest.

Het onderzoek van de depositie van luchtverontreini-
ging in regenwater werd vervolgd met de opstelling
op een nieuwe lokatie van de 'normale' en de
sequentiële regenvangers die door ECN en het Insti-
tuut voor Meteorologie en Oceanografie van de Rijks-
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luchtinlaat

60 cm

40 cm

6 mm

HNOj-denuder

NH3-denuder

SO,-denuder

40 cm

NHj-denuder

Apparatuur voorde meting van HNO3. H23O4 en de
corresponderende ammonlumzouten in de buitenlucht De
lucht wordt Wa een teflon Inlaatsysteem door zeven
achtereenvolgende ditluslebulzen gezogen. In de kist zijn de
ovens zichtbaar die buizen verwarmen tot 150°C (bepaling
van H2SO4 en NH4NOJ en tot 225°C (bepaling

H2SO4/NH4NO3-denuder

60 cm

' 60 cm

225°C

NH,-denuder

naar pomp

(NH4)jSO,/NH,HSO,-denuder

van ammoniumaulfaat). De bepaling berust op het verschil in
ditfuslesnelheld tussen gassen en deeltjes. Gassen worden
aan de buiswand geabsorbeerd terwijl deeltjes de buis
passeren. Door gebruik te maken van buizen met
verschillende temperatuur en voorzien van een zuur of
ammoniakabsorberende laag is een selectieve bepaling van
de zuren en hun ammonlumzouten mogelijk dank zij het
verschillend thermisch gedrag van HN03, H2$O4 en
hun emmoniumzouten.
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universiteit te Utrecht (IMOU) zijn ontwikkeld. Deze
lokatie is gevonden op het vliegveld van Lelystad,
nadat het vliegveld Soesterberg ongeschikt was ge-
bleken. Een verbeterd ontwerp voor de regenvan-
gers waarin droge depositie wordt vermeden, kwam
In 1980 bij ECN gereed. Bij vergelijkend regenwater-
onderzoek door ECN, RIV en RID in het kader van
de coördinatie van de landelijke meetnetten, bleek
de analyse van SOf en NO3" alleen betrouwbaar te
kunnen worden uitgevoerd met behulp van de door
ECN toegepaste ionchromatische methode. In de
gebruikelijke uitvoering kost de bepaling echter 25
minuten, hetgeen te traag is voor de verwerking van
grote aantallen monsters. Bij ECN is daarop een
lonchromatograaf gebouwd met een analyseduur
van slechts enkele minuten per monster.

Het milieuhygiënisch aerosolonderzoek beoogt een
verbetering van het inzicht in de betekenis van de
verontreiniging van de Noordzee, van de luchtveront-
reiniging boven Nederland, de omzetting van SO,
in de maritieme atmosfeer, en de rol van zeezout-
deeltjes in lotochemlsche smogvorming.

In het verslagjaar Is de uitrusting van de meteorologi-
sche meetwagen gecompleteerd met automatische
besturing van de apparatuur voor meting en gege-
vensverwerking. Daarmee is de routine-meting van
de luchttemperatuur en -vochtigheid lichtsterkte, hel-
derheid van de atmosfeer en windgegevens mogelijk
geworden, parallel aan de luchtstotbemonstering en
radonmetingen.

Uit de analyse van buitenluchtmonsters met zeezout-
deeltjes is gebleken dat in de submicrone fractie een
lager gehalte aan Cl" en een hoger gehalte aan SOJ"

wordt aangetroffen dan op grond van de zeewatersa-
menstelling mocht worden verwacht. Dit verschijnsel
kon worden verklaard aan de hand van de resultaten
van het laboratoriumonderzoek naar de fotochemi-
sche omzetting van SO2. Deze toonden aan dat deze
omzetting onder invloed van (otolytisch gevormde
OH-radicalen leidt tot uiterst kleine H2SO4 aerosol-
druppeltjes die bij voorkeur op (zeezout) aerosol
condenseren. De hierop volgende substitutie van Cl~
door S O f blijkt preferent in de kleinste deeltjes te
geschieden.

De koppeling van deze resultaten aan luchttrajecto-
riënanalyse bleek te wijzen op de invangst van SO2

en NOX in industriegebieden, waarna tijdens het
luchttransport een omzetting plaatsvindt In H,SO„
die traag verloopt, en in HNO,, die snel optreedt.
Deze zuren zetten zich op maritieme trajecten af op
de aerosoldeeltjes onder vorming van Na,SO, en
NaNo, en onder uitdrijving van MCI.

De invloed van aerosolen op de radicaal-reacties die
bij fotochemische smogvorming optreden, is een
nog vrijwel onbekend terrein, dat ECN onderzoekt
met gebruik van een tweeling-smogkamersysteem.
Bij de meting van de verandering van smogproflelen
onder toevoeging van aerosolen gaat het om zeer
lage concentraties van de te onderzoeken stoffen. In
1980 werden daarop aangepaste meettechnieken
ontwikkeld en werd de invloed van wand-effecten
onderzocht. Als testatmosfeer werden NO/tolueen-
mengsels in lucht gebruikt, waaraan NaC-aerosol
werd toegevoegd. De resultaten doen, bij extrapola-
tie naar natuurlijke stofconcentraties in de buiten-
lucht, "irmoeden dat de invloed van aerosolen bij de
fotochemische smogvorming te verwaarlozen is.

1

Resultaten van het
regenwateronderzoek
door ECN en IMOU
Met behulp van clus-
teranalyse kon door
vergelijking van de re-
sultaten verkregen per
monsterperiode wor-
den vastgesteld of
monsterperiodes in
groepen kunnen wor-
den ingedeeld Hoe
dichter de horizontale
verbindingslijn tussen
twee monsters bil de
x-as ligt. des te meer
lijken ze op elkaar.
Er blijken vier groepen
te verschijnen:
Groep 1: regens hootd-
zakelljk van continen-
tale herkomst maar
met maritieme bijmen-
ging; Groep 2: regens
van continentale her-
komst GroepS: regens
hoofdzakelijk van mari-
tieme herkomst maar
met continentale bij-
menging; Groep 4: re-
gens van maritieme
herkomst

cluster

groept groep 2 groep 3 groep 4

tr" 04

windrichting

^ o* co 5 u> to £ co d> g *̂  81 S3 8

K s a;« w as a s;§ § '*£ i I i sg l M
De Kooy 2,3,4 14 elementen 26 perioden

1

De hoeveelheid zuur in de regen blijkt afhankelijk te zijn van de herkomst; groep 2 (supercontinentaal) en groep 3 (gemengd
maritiem) bevatten de hoogste zuurconcentraties, resp. 3 en 2,5 maal zo hoog als groep 4. De grootste depositie
(produkt van concentratie en hoeveelheid regen) van H + geschiedt bij de regens van groep 3 (de helft van de totale
zuuidepositie), dit in tegenstelling tot vroegere hypotheses die een samenhang aannamen tussen verzuring van regenwater
in Nederland en de belangrijke continentale verontreinigingsbronnen (Ruhr-gebied, Polen).
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Absolute hoeveelheden sulfaat en chloride In
aerosoldeelties van een gegeven grootte in de lucht boven
Petten op twee dagen met westelijke wind. Op de kaart is de
herkomst van de lucht aangegeven, een trajectbeginnend24
uren voor de monstername. Voor de grote deeltjes is de
sulfaat-chloride verhouding op beide monsterdagen gelijk
aan die in zeswater, bij de kleinere deeltjes blijkt een grote
hoeveelheid sulfaat aanwezig en chloride afwezig te zijn
indien de lucht over zuidelijk Engeland is getransporteerd.
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Stromingsenergie

De werkzaamheden in dit programmahoofdstuk om-
vatten bijdragen aan de nationale onderzoekpro-
gramma's op het gebied van windenergie, zonne-
energie, en energie-opslag in vliegwielen, die door
het Bureau Energie Onderzoek Projecten worden
beheerd.

Sinds 1976 ligt het accent bij ECN op het windener-
gieonderzoek. In het verslagjaar zijn voorbereidingen
getroffen voor een uitgebreidere verwerving van ken-
nis over grote zowel als kleine windturbinesystemen
en hun toepassingen. Dit bleek in overeenstemming
met de vraag om aandacht voor dit gebied, die door
de minister van Economische Zaken werd uitgespro-
ken tijdens het jubileumconngres van ECN op 1 ok-
tober 1980.

Bij dezelfde gelegenheid werden tevens als moge-
lijke werkgebieden in het kader van het zonne-
energieonderzoek genoemd: zonnecollectoren, zon-
necellen en geavanceerde opslagsystemen. De mo-
gelijkheden van ECN om zich in sterkere mate op dit
gebied te richten en de nationale behoefte daaraan
worden jaarlijks geëvalueerd bij de formulering van
het meerjarenbeleid. Eerdere bevindingen terzake
hebben geleid tot werkzaamheden van zeer beperkte
omvang op het gebied van zonne-energie en
energie-opslag.

Windenergie

In het kader van het Nationale Onderzoekpro-
gramma Windenergie (NOW) is ECN steeds betrok-
ken geweest bij de voorbereidingen voor de bouw en
het bedrijf van een grote experimentele windturbine
met horizontale as en een wiekdiameter van 25 meter
(HAT-25). In 1980 kwam de toren met de elektrische
installatie en bedrijfsapparatuur gereed op het terrein
van ECN te Petten. De fabricage van de daarop te
plaatsen gondel met rotorbladen, overbrengingsme-
chanisme en generator vond plaats bij de industrie.

Na voltooiing kon eind 1980 een standtrillingsproef
van de complete bovenbouw worden uitgevoerd bij
de leider van het bouwproject, FDO-Technische Ad-
viseurs te Amsterdam.

Bij deze eerste beproeving werkte ECN mee als partij
die verantwoordelijk zal zijn voor het bedrijf en de uit-
voering van meetprogramma's ter bepaling van on-
der meer de energie-opbrengst en de dynamische
eigenschappen van de Installatie, met het doel de
constructie-eisen van nog grotere windturbines te le-
ren kennen. De voorbereiding op deze taken omvatte
in het verslagjaar de ontwikkeling en bouw van appa-
ratuur voor het meet- en regelsysteem, het ontwerp
van een computerprogramma voor de regeling en
sturing, en onderzoek naar het gebruik van winclsnel-
heidsmetlngen als stuursignalen voor het turbinebe-
drijf. Bij het laatste wordt gebruik gemaakt van
signaal-correlatietechnieken die bij ECN zijn ontwik-
keld voor de bewaking van het bedrijt van kernreac-
toren. Deze taken werden uitgevoerd op basis van ei-
sen en specificaties die zijn opgesteld in frequent
overleg met FDO, het Nationaal Lucht- en Ruimte-
vaartlaboratorium en de TH Eindhoven.

In 1980 werden voorts nieuwe activiteiten aangevan-
gen, die betrekking hebben op de studie van de in-
passing van windenergie in de openbare elektrici-
teitsvoorziening, de beproeving van kleine windtur-
bines en de evaluatie van het nationale onderzoek-
programma.

De inschakeling van windenergiecentrales in het
elektriciteitspioduktiesysteem brengt in elk geval een
besparing mee aan brandstoffen en mogelijk aan het
overige op te stellen vermogen in het landelijke sy-
steem. De omvang van deze besparingen wordt in
eerste instantie beschouwd voor het geval van recht-
streekse levering aan het net en blijkt afhankelijk van
de regelingsmogelijkheden In het nationale produk-
tiesysteem. In samenwerking met de KEMA, waar de
brandstofbesparing onderwerp van studie Is, onder-
zoekt ECN met behulp van statistische methoden de
mogelijke vermogensbesparing. In dit kader is even-
eens contact onderhouden met de Universiteit van
Regensburg. Daar worden dezelfde onderwerpen In
Duits verband bewerkt als onderdeel van de in 1977
door ECN getekende IEA-overeenkomst voor wind-
energieonderzoek, waarin de op windenergiegebied
toonaangevende landen samenwerken. De eerste
door ECN bereikte resultaten wijzen erop dat de
doorwerking van een grootscheeps gebruik van wind-
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Hef proeheld te
Petten, waar bestaande
en nieuwe ontwerpen
van turbines wordan
beproefd.



40

Een Darrieus-
windturbine van 5 m
diameter, die eerst op
Schiphol-Oost heelt
gewerkt, zal, na revisie
en beproeving in
Patten, in Indonesië
worden opgesteld
In verband hiermee
waren 2 Indonesische
ingenieurs bij ECN
gedetacheerd.

energie op de inzet van het overige vermogen voor-
al de basislast zou treffen. Hierdoor zou het gebruik
van kolen worden verminderd en de benodigde inzet
van olie en gas zelfs kunnen doen toenemen. Dit
lijkt slecht te rijmen met het nationale energiebeleid
en zou een grotere betekenis geven aan de moge-
lijke toepassing van energie-opslag om wind-
energie- en conventionele produktie onderling min-
der afhankelijk te maken.

Het is nog nte\ duidelijk hoe een grootscheepse ge-
decentraliseerde toepassing van kleine windturbines
zich, wat opbrengsten en inpassingsproblemen be-
treft, op lange termijn zal verhouden tot de bouw van
windenergiecentrales. Wel wordt op korte termijn een
toename van het particuliere gebruik van kleine in-
stallaties zichtbaar. In het verslagjaar is een groei-
ende behoefte aan beoordeling van individuele pro-
jecten gebleken, waaraan ECN nog slechts in zeer
beperkte mate kon voldoen. Voorbereidingen zijn
getroffen om hiervoor een ruimere capaciteit te
scheppen.

In dit verband werd tevens de vraag naar beoorde-
ling van prestaties en veiligheid van bestaande en
nieuwe tutblne-ontoretpen utgent. Hierop Is titoot
ECN gereageerd met de inrichting van een testveld te
Petten, waarop in 1980 de eerste beproevingen aan-
vingen. Hier zal ook de door Fokker gebouwde en
eerder op Schiphol geïnstalleerde verticale-as tur-
bine met een rotordiameter van 5 m worden opge-
steld, voordat de Installatie aan Indonesië wordt
overgedragen in het kader van een samenwerking
op het gebied van windenergie. Twee onderzoekers
uit dat land zijn te Petten gedetacheerd om ervaring
voor het werk met deze windturbine te verwerven.

ECN verzorgt ook de eindrapportage van het natio-
nale onderzoekprogramma. Begin 1980 werd daar-
toe de evaluatie aangevangen van de bereikte resul-
taten. Vastgesteld moet worden in hoeverre met deze
resultaten een beeld is te verkrijgen van de mogelijke
betekenis van windenergieproduktie in ons land, en
welk onderzoek nog nodig is. De rapportage zal wor-
den uitgebracht na de afsluiting van het huidige na-
tionale programma op 1 maart 1981. Intussen heeft
de evaluatie echter reeds geleid tot de formulering
van benodigde aanvullende werkzaamheden die
deels nog in het lopende programma konden wor-

den uitgevoerd en deels zijn opgenomen in voorstel-
len voor vervolgprogramma's voor onderzoek op het
gebied van gecentraliseerde en gedecentraliseerde
toepassingen van windenergie. Hiertoe behoort uiter-
aard ook de uitvoering van het programma voor me-
tingen aan de HAT-25 te Petten.

Zonne-energie en energie-opslag

In het Nationale OnQerzoBkptogiamma Zonne-
energie worden de activiteiten gecoördineerd van
een groot aantal Instanties, instituten en bedrijven.
Gezien de omvang van het elders uitgevoerde
onderzoek- en ontwikkelingswerk verricht ECN
vooral taken die een algemene ondersteuning inhou-
den van het nationale programma en de rol van het
Bureau Energie Onderzoek Projecten daarin.

In het verslagjaar werden in het kader bijdragen ge-
leverd op het gebied van de beoordeling van voor-
stellen voor demonstratieprojecten, de uitvoering van
opbrengstmetingen bij proefprojecten en de analyse
van kosten en baten van de toepassing van zonne-
energie en andere brandstofbesparende maatrege-
len In zwembaden, De beschouwde resultaten met
betrekking tot zwembadverwarming bevestigden de
mening dat energiebesparing daar primair moet wor-
den gezocht in bouwkundige voorzieningen en te-
rugwinning van afvalwarmte. Eerst wanneer het con-
ventionele energiegebruik daarmee voldoende is te-
ruggebracht kan de toepassing van zonne-
verwarming betekenis krijgen voor het lokale voorzie-
ningssysteem.

ECN verzorgde voorts weer een nationale rapportage
over het onderzoek en ontwikkeling betreffende
zonne-energiesystemen voor verwarming en koeling
in het kader van de internationale uitwisseling van in-
formatie op dit gebied. Deze taak vormt onderdeel
van de lEA-samerwetkingsoveceenkomst, die in
1976 door ECN werd getekend en waarbij ook ver-
schillende andere Nederlandse instellingen zijn be-
trokken.

De toepassingsmogelijkheden van wind- en zonne-
energie met hun van nature fluctuerend produktiepa-
troon kunnen beduidend worden uitgebreid met be-
hulp van energie-opslag. Bij het zoeken naar
economische aanvaardbare opslagmethoden wordt
In ons land de aandacht voornamelijk gericht op
energie-opslag in de vorm van warmte, in het kader
van de nationale onderzoekprogramma's Zonne-
energie en Aardwarmte, en van mechanische ener-
gie In geavanceerde vliegwielsystemen. Voor het
laatste, waarvan overigens de toepassing vermoede-
lijk vooral In de transportsector zal liggen, is in 1979
een afzonderlijk programma tot stand gekomen, dat
onderzoek- en ontwikkelingswerk omvat voor diverse
toepassingsgebieden waarin de tijdelijke opslag van
mechanische energie of elektriciteit in een vliegwiel
besparingen in een energiegebruikend systeem op-
levert. Bij ECN is in dit kader de ontwikkeling van een
vliegwiel-motor/generatorsysteem in uitvoering. In
1980 werd het ontwerp, dat gericht Is op minimalise-
ring van energieverliezen door weerstand en zelfin-
ductie, voltooid en de fabricage van componenten
aangevangen.

1
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De twee op het onderzoekcentrum in Petten aanwe-
zige onderzoekreactoren worden mede toegepast bij
werk dat niet betrekking heeft op de energievoorzie-
ning. Daarbij worden neutronen uit deze reactoren
gebruikt voor de bereiding van radioisotopen en voor
onderzoek in de chemie, fysica en biologie.

Produktie van radioisotopen

Radioisotopen vinden een belangrijke toepassing in
ziekenhuizen voor medische diagnostiek. Daarnaast
worden radioisotopen toegepast in de industrie en bij
natuurwetenschappelijk onderzoek. Voor de berei-
ding ervan worden de uitgangsprodukten aan neu-
tronen blootgesteld in de Hoge Flux Reactor.

De voornaamste opdrachtgever in Nederland voor
deze bestralingen is het Cyclotron en Isotopenlabo-
ratorium van de firma Byk-Mallinckrodt BV, dat op
het onderzoekcentrum in Petten is gevestigd. Dit jaar
trad bij ECN een stabilisering in naar de vraag voor
radioisotopen. De grootste vraag was er weer naar
radioactief molybdeen en iridium. In kleinere hoe-
veelheden werden radioactieve isotopen van cal-
cium, goud en kwik gemaakt. In één van de bassins
van de HFR bevindt zich een inrichting waarin afge-
werkte splijtstofelementen worden geplaatst. Met be-
hulp hiervan werden produkten van verffabrikanten
beproefd op hun resistentie tegen gammastraling.

Radiochemische analyse

Dit jaar kwamen vier academische proefschriften tot
stand waarbij voor radiochemische analyses gebruik
was gemaakt van neutronen In de Hoge Flux Reac-
tor. Twee van deze promoties betroffen ECN-
medewerkers in tijdelijke dienst. Het waren C. A.
Weers die op 24 september promoveerde aan de
Universiteit van Amsterdam op het onderwerp 'Multi
trace analysis of dry biological materials by neutron
activation analysis including a chemical group sepa-
ration' en P. C. A. Ooms die op 30 september aan de
Vrije Universiteit de doctorsgraad verwierf op het
proefschrift 'Displacement and exchange reactions
in radioanalysis'. De beide andere promovendi wa-

ren medewerkers van de Universiteit van Amsterdam
en wel een geoloog en een radiochemlcus. Ander
promotieonderzoek dat vrijwel werd afgesloten be-
treft de verbetering van de detectie van bottumoren
door middel van een organische verbinding die met
radioactief technetium is gemerkt. Dit laatste onder-
zoek heeft plaats in samenwerking met het Interuni-
versitair Reactor Instituut in Delft. Ander onderzoek
had plaats om analysemethoden te verbeteren, dan
wel om deze beter toe te spitsen op specifieke pro-
blemen. Daarnaast werden veel analyses uitgevoerd
in samenwerking met of ten behoeve van andere in-
stellingen.

Eerder in dit verslag is melding gemaakt van de toe-
passing van neutronenactivering in de analyse van
steenkool en as en bij uitloogproeven van as-pak-
ketten. In samenwerking met het haematologisch la-
boratorium van de Vrije Universiteit werden spoor-
elementen in menselijk serum bepaald om na te
gaan of eiwit-fracties biologisch belangrijke elemen-
ten bevatten.

Eveneens in samenwerking met de VU werd gewerkt
aan een verbeterde scheiding van organo-tin verbin-
dingen bij de analyse van milieumonsters. Onder
contract met IAEA en in samenwerking met het Coro-
nel laboratorium van de Universiteit van Amsterdam
is een werkwijze voor de bepaling van spoorelemen-
ten in menselijk haar afgesloten.

Voor de Werkgemeenschap voor Analytisch Che-
misch Onderzoek van Mineralen en Gesteenten van
ZWO werden veel analyses uitgevoerd aan gesteen-
ten, sedimenten en watermonsters.

In samenwerking met het Nederlands Instituut voor
Onderzoek der Zee werden reeksen watermonsters,
slib en sedimenten uit Nederlandse estuaria geana-
lyseerd.

Met het Rijks Instituut voor de Zuivering van Afvalwa-
ter, het Keurings-lnstituut voor Waterleiding Artikelen
en het Rijks Instituut voor Drinkwatervoorziening
werd samengewerkt voor het opstellen van analyse-
voorschriften van bepaalde anionen In drinkwater.
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Kernfysica

Kernfysisch onderzoek wordt met neutronenbundels
van de Hoge Flux Reactor uitgevoerd in samenwer-
king met de Stichting FOM. Dit jaar, het eerste van
een nieuwe contractperiode van drie jaar, verscheen
het vijftiende proefschrift dat uit dit werk Is voortgeko-
men: "Investigation of thermal neutron capture in
23Na, 138Ba, 1"°Ce and 142Ce", waarmee de FOM-
medewerker J, R, Balder in Utrecht de doctorstitel
verwierf.

Met een paarspectrometer werd de (n,y)-reactie on-
derzocht van een zestal nuclldsn bij bestraling met
een Intense neutronenbundel. Eén van deze nucli-
den is45Sc, In het gammaspectrum werden 425 lij-
nen gevonden. Voor 125 van deze lijnen kon de
energie met een nauwkeurigheid van 200 eV worden
bepaald. Deze analyse werd uitgevoerd samen met
een medewerker van het Instituut voor Kernfysisch
Onderzoek in Swierk (Polen). Circulaire polarisatie-
metingen werden verricht aan de reacties23 Na (ny)
en47'49!1! (n,y).

Bij een nieuwe kernoriëntatie-opstelling is een super-
geleidend magneetsysteem van 7,8 T in gebruik ge-
nomen en een demagnlsatle-koeltrap aangebracht.

In samenwerking met fysici van het Instituut voor
Theoretische en Experimentele Fysica in Moskou is
bij een van de HFR bundelkanalen een snelle spinro-
tator aangebracht ter voorbereiding van metingen
aan de 10B (n, ay)-reactie.

Fysica van de vaste-stof

Onderzoek van de vaste-stof dat in Petten met neu-

l

Het niveauschema
van de kern
scandium-46 zoals dat
bepaald is door vangst
van neutronen uit de
HFR in natuurlijk
scandium

Foto van een nieuwe
kernoriëntatie-opstel-
ling voor kernfysisch
onderzoek in
aanbouw bij de HFR.
Rechts op de
voorgrond staat de
cryostaat opgesteld
met aan de onderzijde
de supergeleidende
magneet Rechts
daarvan de
gedemonteerde
vacuümatsluiting van
de magneet Links van
de cryostaat bevindt
zich de pneumatisch
afgeveerde
stralingsafschprming
waar de gehele
opstelling in
geplaatst zal worden.
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tronen en positronen wordt uitgevoerd heeft een
nauwe samenhang met onderzoek aan universiteiten
en hogescholen en wordt dan ook in samenwerking
daarmee uitgevoerd. Dat heeft dit jaar bijgedragen
aan het tot stand komen van een viertal proefschrif-
ten aan universiteiten in Amsterdam, Leiden en
Utrecht,

Ten behoeve van het toenemende gebruik van eon
drie-asspectrometer voor diffuse neutronenstrooiïng
bij één van de bundelkanalen van de HFR werd een
positiegevoelige lijndetector met bijbehorende in-
strumentatie geïnstalleerd.

Met behulp van de door ZWO gefinancierde neutro-
nendiffractometer werden kristalstructuren onder-
zocht ten behoeve van kristallografische laboratoria
in Groningen, Twente en Leiden.

Voor ander kristallografisch onderzoek werden ruim
honderd diffractiedlagrammen opgenomen.

Onderzoek van de structuur van vloeibare legeringen
van alkalimetalen werd uitgebreid met experimenten
aan de Na-K en K-Cs systemen. Hieruit konden ge-
detailleerde partiële structuurfactoren worden afge-
leid.

Onderzoek van structuur en faseovergangen in
antiferromagnetische stoffen werd in samenwer-
king met de TH Eindhoven uitgevoerd aan de
gemengde antiferromagnetischeplanaire fase van
CoBr2.6/0.48D20,0.52H20/, Neutronenstrooiïng aan
de grenzen van die fase leverde informatie over het
karakter van de overgangen en vormde een verifica-
tie van het bestaan van zulk een Intermediaire fase.

CuCI4 werd een tweede structurele fase-overgang
vastgesteld. De magnetische voorkeursrichting en
met name het verschil ervan met die in de overeen-
komstige waterstofverbinding is onderzocht maar
kon nog niet op een bevredigende wijze worden ver-
klaard.

In samenwerking met het Institute of Nuclear Physics
te Krakau heeft onderzoek plaats aan legeringen van
overgangsmetalen. De theoretische fundering van de
methode voor analyse van experimentele gegevens
werd verbeterd. Het onderzoek leverde een beter in-
zicht in de ruimtelijke verdeling van de magnetisatie-
dichtheid In deze legeringen.

Onderzoek aan de ontmenging van binaire en ter-
naire legeringen werd voortgezet. De resultaten kon-
den op een bevredigende wijze worden begrepen
met behulp van een nieuw uitgewerkte theoretische
beschrijving. In het splnglassysteem palladium-
mangaan, waarin palladium het hoofdelement is,
werd de temperatuurafhankelijkheid van de korte-
afstandsordening bepaald teneinde de invloed op
het magnetische gedrag van het spinglas te onder-
zoeken.
Metingen van positronenannihilatie in Co092FeQQB

konden worden afgerond. Berekeningen van de
elektronenbandenstructuur en de impulsdichtheid
leidden tot een bevredigende interpretatie, maar
werden nog niet geheel voltooid. Door de samen-
werking met Northeastern University in Boston werd
de ontwikkeling van programmatuur voor deze bere-
keningen mogelijk gemaakt. Ook werd meer inzicht
verkregen in het gedrag van het positron als functie
van de wanorde en de temperatuur in ongeordende
legeringen.

1

In de ferromagnetische ketenstructuur (CD3ND3)2 Begonnen werd met de bouw van een door ECN en

Drie-as neutronen-
spectrometer bij de
HFR voorzien van
positiegevoelige
lijndetector bestaande
uit twee 3He
proportionele telbuizen.
Door de op deze wijze
sterk verhoogde
telefiiclëntie is de
spectrometer meer
geschikt voor.
onderzoek met behulp
van diffuse
neutronenstrooiïng.
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Overievingscurven van stamcellen na bestraling met
splijtingsneutronen (N, 10 rad/min) o/ röntgenstraling (R, 30
rad/min). In de figuur zijn weergegeven de curven voor
staucellen in bloedvormend weefsel (1) en darmepithsel
[2), de stralingsresistente stamcelpopulatie (3) en
de stralingsgevoelige stamcelpopulatie (4) van het
spermatogene epitheel van de muis, alsmede de stamcellen
van het maagepitheel (5).

•1

de Stichting FOM gezamenlijk gefinancierde opstel-
ling voor twee-dimensionale metingen van posltro-
nenannihllatie. Dit omvat onder andere de ft'iricage
van detectoren, convertoren en cryomagnetisch sy-
steem. Voor de ontwikkeling van detectoren werd
een samenwerkingsovereenkomst met CERN geslo-
ten. De bouwkundige voorzieningen voor deze op-
stelling werden voltooid.

Radiobiologie

Door een kwantitatief onderzoek van het aantal rege-
nererende klierbuisjes in het bestraalde maagepi-
theel van de muis zijn de overievingscurven van de
stamcellen in dit weefsel bepaald voor splijtingsneu-
tronen en röntgenstraling. De neutronenbestralingen
vonden plaats in de Lage Flux Reactor. De stamcel-
len van het maagepitheel blijken minder stralingsge-
voelig te zijn dan die van de bloedbereidende weef-
sels en het epitheel van de dunne darm.

Begonnen werd met een onderzoek van de effecten
van splijtingsneutronen en röntgenstraling in de thy-
mus van de muis. Dit gebeurt in samenwerking met
de afdeling Celbiologie en Genetica van de Erasmus
Universiteit Rotterdam.

Uit onderzoek over de inductie van myeloiede leuke-
mie in CBA-muizen is nu gebleken dat splijtingsneu-
tronen een grote effectiviteit hebben. Dit onderzoek
wordt uitgevoerd in samenwerking met de Radioblo-
logy Unit van de Medical Research Council in Har-
well.

Onderzoek van de effecten van de splijtingsneutro-
nen op de spermatogenese bij de muis is voortgezet
met een bepaling van zowel de groeisnelheid van de
regenererende spermatogene klonen als de differen-
tiatie in de klonen. Het onderzoek wordt verricht in
samenwerking met het Laboratorium voor Histologie
en Celbiologie van de Medische Faculteit van de
Rijksuniversiteit Utrecht.

m
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Bedrijfsvoering van onderzoekreactoren
i

De Hoge Fiux Reactor

De HVR was in 1980 gedurende ca. 275 dagen in
bedrijf. De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door
ECN, in opdracht van het GCO-Petten. Technische
problemen van grote omvang deden zich niet voor.
Wel vertonen sommige mechanische componenten,
na ruim negentien jaar bedrijfstijd, beperkte verou-
deringsverschijnselen, hetgeen een toeneming van
het onderhoudswerk met zich meebrengt. In de toe-
komst zal rekeninc moeten worden gehouden met de
vervanging van enkele grote componenten. In eerste
instantie betreft dit het reactorvat, dat het GCO in
1983 wil vervangen door een nieuw vat met een gro-
tere flexibiliteit aan experimentele mogelijkheden.
Het ontwerp hiervoor kwam in 1980 gereed en ver-
wacht mag worden dat medio 1981 een aanvang zal
worden gemaakt met de fabricage.

Ook de hoofdwarmtewisselaars, welke weliswaar
nog geen gebreken toonden maar waarvan be-
paalde vibratieverschijnselen als voorboden voor
mogelijke defecten kunnen worden opgevat, zullen
in de komende jaren vermoedelijk aan vervanging
toe zijn. Het reactorgebouw werd in 1980 aan de
voorgeschreven vierjaarlijkse lekbeproeving onder-
worpen. Bij deze meting, waarbij het. gebouw gedu-
rende enkele dagen op 0,5 bar inwendige overdruk
gehouden wordt, werden voor het eerst nieuwe meet-
methoden en nieuwe apparatuur toegepast die in
samenwerking met de toezichthoudende instanties,
i.e. de KFD en het DVS, waren ontwikkeld. De geme-
ten lek viel ruimschoots binnen de toegedane limiet.

Een gecentraliseerde installatie voor de verzameling
en verwerking van meetsignalen uit bestralingsexpe-
rimenten kwam in 1980 gereed. Hiermee werd een
belangrijke stap gezet naar een meer effectieve en
minder arbeidsintensieve rapportage van bestralings-
gegevens.

Verdere technische ontwikkelingen omvatten een
nieuwe installatie voor niet-destructief onderzoek
door middel van neutrografie aan bestraalde splijt-
stofpennen uit kerncentrales, alsmede de specifica-
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Ook in 1980 werd zeer intensief van de bestralings-
mogelijkheden van de HFR gebruik gemaakt, waarbij
een zekere stabilisatie rond 80% van de praktische
haalbare bestralingscapaciteit valt waar te nemen.
Dit komt overeen met het gebruik van gemiddeld 25
è 30 bestralingsposities. Het gebruik voor Neder-
landse doelstellingen omvatte ook in 1980 weer on-
derzoek aan splijtstofelementen en constructiemate-
rialen voor thermische en snelle kernreactoren als-
mede fundamenteel onderzoek aan materiaalstruc-
turen en atoomkernen. Verschillende belangrijke be-
stralingsprogramma's, waaronder het onderzoek aan
Zircaloy-splijtstofomhullingsbuizen (in samenwer-
king met de US-NRC) en het onderzoek naar het

Bezettingsgraad van
de Hoge Flux Reactor.

V
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De Lage Flux Reactor
met op de voorgiomi,
de nieuwe
bedieningsconsole.
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taalgedrag, onder extreme belastingcondities, van
snelle reactor splijtstofpennen (in DeBeNeLux-
verband) werden in 1980 voltooid.

Nieuwe belangrijke bestralingsprojecten, wederom
gericht op beide reactortypen, kwamen tot een ver
gevorderd stadium van voorbereiding. Voor wat be-
treft de door ECN gebruikte neutronenbundei-
faciliteitan valt de verdere voltooiing van de nieuwe
kernoriëntatie-opstelling voor kernfysische experi-
menten, alsmede de installatie, door splitsing van
een reeds gebruikte bundel, van een faciliteit voor
activeringsanalyse te vermelden. De toepassing van
de verschillende opstellingen voor activeringsana-
lyse toonde een toenemende gerichtheid op de po-
tentiële milieuconsequenties van het gebruik van ko-
len voor energieopwekking. Het gebruik van de HFR
door de Europese Gemeenschap en door de Bonds-
republiek Duitsland omvatte ook in 1980 een breed
spectrum, zowel qua doelstelling als omvang, van
materiaalbestralingen.

Vooral het in opdracht van de Duitse reactorindustrie
uitgevoerde onderzoek naar de faalkans van splijt-
stofstaven van watergekoelde kerncentrales en het in
opdracht van KFA-Jülich uitgevoerde onderzoek
naar het gedrag van constructie- en splijtstofmateria-
len voor hoge-temperatuur reactoren namen een be-
langrijk deel van de beschikbare bestralingscapaci-
teit in beslag. Voor dit laatste onderzoek vormde de
gereedkoming - eind 1980 - van een automatische
spoel- en analyse-installatie voor gasvormige splij-
tingsprodukten een belangrijke mijlpaal.

Oe Lage Flux Reactor

Op 28 september was de Lage Flux Reactor 20 jaar
in gebruik, langer dan enige andere reactor in Ne-
derland. De LFR wordt bedreven op vermogens tus-
sen 10 Watt en 10 kWatt en heeft thans in totaal 4
MWd aan warmte geproduceerd. Nog steeds wordt
de oorspronkelijke splijtstof gebruikt.

Gedurende de 20-jarige gebruiksperiode is de in-

stallatie voortdurend verbeterd en gemoderniseerd
zodat deze nog steeds In goede staat verkeert. De
uitgevoerde verbeteringen behelsden:
- de vernieuwing van de nucleaire instrumentatie-

kanalen;
- de vervanging van de bedieningslessenaar;
- de vernieuwing van de veiligheidsvergrendelings-

sy sternen;
- de vervanging van het aluminium binnenvat;
- de verbetering van de biologische afscherming;
- de uitbreiding en verbetering van de bestralings-

faciliteiten.
In voorbereiding is nog een verbetering van het koel-
systeem door de installatie van een nieuwe warmte-
wisselaar.

Het gebruik van de LFR

In de lange historie is de LFR voor een groot aantal
verschillende doeleinden gebruikt. De belangrijkste
toepassingen van de LFR zijn momenteel:
- Het onderzoek naar de effecten van snelle neutro-

nen op weefsel. In het kader van dit onderzoek
worden muizen bestraald. De snelle neutronen-
bestralingsfaciliteit is voor dit soort onderzoeken
zeer geschikt en uniek in de wereld.

- Het niet-destructief onderzoek van materialen en
objecten door middel van neutrografie. Bij deze
methode wordt door middel van een neutronen-
bundel een afbeelding van het object gemaakt,
waarbij vooral voor materialen met verschillende
neutronenabsorberende en verstrooiende eigen-
schappen een zeer goede contrastwerking wordt
verkregen.

- De activeringsanalyse, waarbij gebruik gemaakt
wordt van de verschillende buizenpost-systemen.

- De opleiding van reactorbedrijfspersoneel door
middel van experimenten met de LFR. In het afge-
lopen jaar zijn cursussen gegeven aan bedrljfs-
technici van de energiereactoren te Doel en Bors-
sele en aan die van de Hoge Flux Reactor te Pet-
ten. In totaal hebben meer dan 250 bedrijfs-
technici een opleiding ontvangen bij de LFR.
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Persoonlijke controles

De collectieve stralingsdosis ontvangen door ECN-
medewerkers in Petten bedroeg dit jaar 46 manrem.
Deze dosis werd ontvangen door 276 radiologische
werkers wat neerkomt op een gemiddelde jaardosis
van 166 mrem per persoon. De individueel ontvan-
gen stralingsdoses waren als volgt verdeeld:

Deze stralingsbelastingen zijn, gezien de wettelijk toe-
gestane maxima, bevredigend laag. In het licht van
de nieuwe ICRP-aanbevelingen is het echter ge-
wenst na te gaan ol een verdere verlaging realiseer-
baar is. Hiermee is een begin gemaakt voor het per-
soneel dat belast Is met de bedrijfsvoering van de
HFR omdat deze groep een relatief belangrijke bij-
drage levert tot de jaarlijkse collectieve dosis. Met
behulp van een groot aantal extra dosismeters Is na-
gegaan of de ontvangen doses gecorreleerd konden
worden met de uitgevoerde handelingen. Voorlopig
kon worden geconcludeerd dat vooral de werkzaam-
heden gedurende korte stops van de reactor tot de
stralingsbelasting bijdragen. Verdere metingen over
langere periodes zijn echter nodig om duidelijk con-
clusies te kunnen trekken.

In het kader van het periodiek geneeskundig onder-
zoek van ECN-medewerkers werden er dit jaar 664
medische keuringen verricht. Daarnaast werden er
479 speciale onderzoeken uitgevoerd waaronder
elektrocardiogrammen en spirornetrische, ergome-
trische en audiometrische bepalingen. De bedrijfs-
geneeskundige dienst werd in totaal 642 maal ge-
raadpleegd voor diverse aangelegenheden. Er wer-
den dit jaar 34 meest kleine bedrijfsongevallen ge-
me W. Ter controle van mogeKjke towentfge besmet-
ting met radionucliden werden er dit jaar 67 metin-
gen uitgevoerd van de radioactiviteit van het lichaam
en werden er 703 urinemonsters onderzocht op mo-
gelijke uitscheiding van radionucliden. In twee geval-
len werd geconcludeerd dat een inwendige besmet-
ting een meetbare bijdrage leverde tot de bestralings-
belasting van de betrokkene. Ten behoeve van der-
den werden er dit jaar 99 medische keuringen ver-
richt. Er werden geen speciale onderzoeken uitge-
voerd. Tevens zijn er 492 lichaaamstellingen en 299
urineanalyses uitgevoerd.

Dosis-
interval
in mrem

0-50

50-200

200-500

500-1000

1000-5000

boven
5000

Aantal
personen

168

45

20

40

3

0

Lozingscontrole

De hoeveelheid activiteit die in de omgeving is ge-
loosd via de ventilatiesystemen van gebouwen en in-
stallaties bleef ook dit jaar ver beneden de hiervoor
door de overheid gestelde grenzen. Ook bij de lozing
van zwak-radioactief afvalwater in de Noordzee werd
de lozingslimiet niet overschreden. Dit werd vastge-
steld volgens de procedure die in de huidige vergun-
ning is vastgelegd. Over de aanvraag van een
nieuwe lozingsnorm voor zeelozing is door de over-
heid nog steeds geen beslissing genomen. Wel wor-
den controles op deze lozing al uitgevoerd volgens
de procedure die in de aanvang is voorgesteld.

Controle werkmilieu

Ter bevordering van de radiologische veiligheid van
het werkmilieu werd er een groot aantal stralings- en
besmetttngsmetingen uitgevoerd in ruimten waar met
stralingsbronnen wordt gewerkt. Vooral metingen tij-
dens deze radiologische werkzaamheden dragen in
belangrijke mate bij tot beperking van de stralingsbe-
lasting. Ter beoordeling van de conventionele veilig-
heid werden er geluidsmetingen, gaslekmetingen,
explosiemetingen, kwikdampbepalingen en nitriet-
bepalingen uitgevoerd. Een aantal onder druk wer-
kende installaties werd herkeurd. Het gebruik van
beeldschermen is dit jaar aanzienlijk gestegen. In de
betreffende werkruimten werd aandacht besteed aan
verlichting, reflecties, kijkafstand en zithouding.

Controle op dp lozing
van radioactief
afvalwater In zee vlntit
plaats door rf/dsns het
lozen een klein deel
van de lozingsstroom
af te tappen met
behulp van een
cylinder waarin een
zuiger met constante
kleine snelheid wordt
verplaatst In de
gedurende een week
verzamelde vloeistof
worden o,p en
yact/vite/t bepaald.
De ge/oosde
activiteiten worden
verkregen door de
concentraties
gemeten in het
monster te
vermenigvuldigen
met het geloosde
volume water.
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Rekencentrum

In dit verslagjaar zijn door het gemeenschappelijk re-
kencentrum van ECN en NSP (Nederlands Scheeps-
bouwkundig Proefstation) In totaal 437,000 opdrach-
ten uitgevoerd waarmee 3200 systeemuren waren
gemoeid; dit betekent een groeipercentage van 15%
ten opzichte van 1979. Opvallend is de zowel intern
als extern sterk stijgende vraag naar interactieve faci-
liteiten. In verband met de daaruit voortvloeiende be-
lasting op het systeem is het noodzakelijk de toeken-
ning van aansluitingen te reguleren. Desondanks zal
het aantal interactieve terminals, waaronder een
twintigtal met grafische faciliteiten, binnenkort de 120
overschrijden.

Tezamen met de circa 50 'remote batch' systemen,
voornamelijk minicomputers, vraagt dit voortdurend

aanpassingen in de communicatiesystemen. De toe-
nemende complexiteit van het communicatienetwerk
heeft uiteraard invloed op de bedrijfszekerheid van
het totale systeem. Nu de bedrijfszekerheid van de
CYBER-175 dit jaar op 99,3% is gekomen, is het
duidelijk dat alle aandacht zich richt op de betrouw-
baarheid van het netwerk. Daarnaast worden de no-
dige inspanningen verricht voor het invoeren van
meer geavanceerde communicatieprotocollen. Als
eerste stap zal in het komende jaar op de speciale lijn
naar Wageningen op het DECNET-protocol worden
overgegaan. Het DECNET-protocol wordt in eigen
beheer ontwikkeld op een daartoe aangeschafte
Modcomp Classic communicatiecomputer. Deze
computer zal het bestaande Control Data communi-

Het Rekencentrum.
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Spanningsresultaten
van NASTRAN
weergegeven door
contourlijnen die zijn
samengesteld door
het programma PING.

catiesysteem uitgerust met een verouderd communi-
catieprotocol, gaan vervangen.

Ten behoeve van het ECN zijn dit jaar in de onder-
steunende sfeer weer diverse activiteiten ontwikkeld.
In het bijzonder is wederom veel adviserend werk
verricht voor de oplossing van numeriek wiskundige
problemen ten behoeve van verschillende projecten.
Voorts zijn een aantal programma's ontwikkeld, voor-
namelijk ten behoeve van de verwerking van meet-
gegevens.

In het kader van een beleid dat steeds is gericht op
het beschikbaar stellen en ondersteunen van stan-
daardprogrammatuur, zijn dit jaar een drietal nieuwe
pakketten aangetrokken. De installatie van het
UNIPLOT-pakket is gericht op de standaardisatie
van de koppeling tussen de grafische uitvoer van de
aanwezige programmapakketten enerzijds en de di-
verse aangesloten tekenapparaten anderzijds. De
toegepaste mechanicaprograrnmatuur, NASTRAN,
MARC en PISCES wordt binnenkort aangevuld met
het ANSYS systeem. ANSYS is een programma
waarmee een grote klasse van toegepaste
mechanica- en warmtetransportproblemen kan wor-

den berekend. Het programma biedt uitgebreide
grafische mogelijkheden en wordt geleverd tezamen
met flexibele vóór- en nabewerkingsprogramma's.

De programmatheek van wiskundige routines, on-
dergebracht in het NUMRCN-systeem dat meer dan
1.400 routines met on-line documentatiefaciliteiten
bevat, is uitgebreid met de routines van de NAG
library. In het NUMRCN-systeem zijn ondermeer de
IMSL library, EISPACK en een aantal eigen ontwik-
kelingen op het gebied van grote lineaire stelsels op-
genomen.

In eigen beheer zijn de programma's PING en
GAMMA ontwikkeld. Dit laatste programma is een
meshgenerator waarmee op interactieve wijze ele-
mentenindelingen van tweedimensionale geome-
trieën worden gegenereerd. Met PING kunnen resul-
taten van NASTRAN-berekeningen, waarin gebruik
gemaakt wordt van massieve ruimtelijke elementen,
worden weergegeven in de vorm van contourlijnen.
De projectie van de knooppunten op het projectie-
vlak bepaalt het aanzicht van de doorsnede van het
model, waarin de contourlijnen worden weergege-
ven.
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Verwerking van radioactieve reststoffen

Politie op het
ECN-terrain in
verband met de afvoer
van radioactief afval
naar de Oceaan.

Er werden voorbereidingen getroffen voor een mo-
dernisering en uitbreiding van de reeds twintig jaar in
bedrijf zijnde opslagfaciliteit voor vloeibaar afval. De
volumereductiefactor van de nieuwe automatische
afvalpers bleef wat onder de oorspronkelijke ver-
wachtingen, ten dele omdat producenten zelf hun af-
val al enigszins samenpersen en ook doordat na het
wegnemen van de hydraulische druk de geperste
blokken weer enigszins uitdijen. Over een bedrijfs-
periode van een half jaar werd een gemiddelde pers-
factor van 4,53 bereikt. Door de dank zij de com-
puterregeling zeer constante vulling van de 200 liter

Transportvat van ZOO I
met samengeperste,
in beton ingesloten
100-litervaten.

dumpvaten, Is de perscyclus toch efficiënt. Uit het
buitenland wordt nog steeds veel belangstelling ge-
toond voor onze installatie.

De Nederlands/Belgisch/Zwitserse storting van vast
radioactief afval In de oceaan had wederom aan-
dacht van actiegroepen. De geweldloze manifesta-
ties hier te lande werden gevolgd door een molestac-
tie aan boord van de Andrea Smits te Zeebrugge,
gericht op de navigatiemiddelen van het schip, die
ernstige schade opliepen.

De minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
verleent het ECN telkenjare vergunning voor het uit-
voeren van een stortingsoperatie ver in de Atlanti-
sche Oceaan, waarbij de regels van het IAEA en die,
vastgelegd in het 'Internationaal Toezicht Mechanis-
me' van NEA, de basiscondities voor toestemming
vormen. Deze houden o.a. voorschriften in voor de
vervaardiging van de verpakkingen. Ook dit jaar was
een NEA-waarnemer aan boord, alsmede een verte-
genwoordiger van de vergunningverlenende minis-
ter. Binnen het beperkte doch met satellietnavigatie
nauwkeurig te bevaren dumpgebied werden uit Ne-
derland overboord gezet 2610 betonvaten en 350 B-
containers met een totale S, y (exclusief tritium) acti-
viteit van 435 curie en een a -activiteit (geheel van
radium-226) van 0,3 curie. De tritiumactiviteit was
104 curie.

De volgende numerieke gegevens over het afvalver-
werkingsbedrijf kunnen hier worden genoemd. Vla
de pijpleiding In zpe werd van het ECN-terrein 17700
m3 afvalwater geloosd met een totale standaard beta-
activiteit van 3,19 curie. De ophaaldlenst voerde uit
het land 344 m3 samenpersbare en 8,8 m3 niet sa-
menpersbare resten aan ter verwerking, alsmede
290 reeds gevulde B-containers. Het percentage
niet-persbaar afval vermindert, daar de nieuwe pers
krachtiger is dan zijn voorganger. Aan vloeibare rest-
stoffen werden 1649 vaten van 601 ontvangen die in
Petten werden gescheiden in 79,9 m3 anorganische
en 18,8 m3 organische vloeistof. Deze laatste zijn
voornamelijk telvloeistoffen die sinds kort samen met
de plastic telpotjes worden aangevoerd. Er werden
1543 voorwerpen gedecontamineerd en 35114 kg
bedrijfskleding gewassen.

' - . ' . • ' ' • * . ' . :
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Voorlichting, bibliotheek, documentatie
en opleiding

I-

Nog steeds bestaat er grote behoefte aan voorlich-
ting over de energieproblemen. Dit blijkt bij voor-
beeld uit dagelijks bij EGN binnenkomende aanvra-
gen voor documentatiemateriaal en uit vele verzoe-
ken voor een spreker voor door velerlei organisaties
belegde discussie-avonden. ECN tracht aan deze
verzoeken zo goed mogelijk te voldoen.

dens het ochtendprogramma werd door minister
G, M, V, van Aardenne vooral aandacht besteed aan
de toekomstige plaats van ECN op het gebied van
het Nederlandse energieonderzoek, Door dr, Ch, R.
van Beuge van het International Energy Agency en
R. de Bauw van de Europese Gemeenschappen
werden de internationale energieproblemen belicht

Tabel van gehouden conferenties

Datum Onderwerp In samenwerking met

20 en 21 maart Possible Utilisation of Deep
Coal Resources

9 mei Steenkool voor onze toekomst

28 mei INFCE International Nuclear
Fuel Cycle Evaluation

23 september Energiesystemen in de wereld
van vandaag en morgen

9 december MHD-onderzoek in Nederland

Kon. Ned. Geologisch en Mijnbouwkundig
Genootschap, Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KM).

Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KM),
Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT).

Koninklijk Instituut van Ingenieurs,
afd. Kerntechniek.

Stichting IIASA-Nederland, Stichting Tookomstbeeid der
Techniek (STT), Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KM).

Technische Hogeschool Eindhoven,
Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KM),
Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT).

i Conferenties

| Ook bestaat er nog steeds een grote belangstelling
| voor door ECN - steeds in samenwerking met an-
I dere organisaties - georganiseerde conferenties
6 over onderwerpen op het gebied van energieonder-
| zoek en energievoorziening. Dit jaar werd een vijftal
E van dergelijke conferenties georganiseerd.

I Op 1 oktober organiseerde ECN een jubileumconfe-
I rentie, ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan. Tij-

en prof. dr. L. H. Th. Rietjens, voorzitter van de
Raad voor het Energie-Onderzoek gaf een prog-
nose van het energieonderzoek in Nederland in de
komende 25 jaar. Dr. ir. H. Hoog, voorzitter van het
bestuur ECN, keek terug op de door ECN afgelegde
weg vanaf 1955 en keek vooruit tot het jaar 2005.

Tijdens het middagprogramma was er voor de deel-
nemers gelegenheid een rondgang te maken over de
'ECN-markt', waar door middel van kramen en de-
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De ECN-jubiieum- monstratiepanelen een presentatie werd gegeven
conferentie. van het onderzoek dat ECN verricht.

Publikaties

De resultaten van het onderzoek dat door ECN wordt
verricht worden gepubliceerd in wetenschappelijke
tijdschriften en rapporten. In de bijlage op pag. 70
is een lijst van publikaties opgenomen.

In het tijdschrift Energiespectrum werden vele artike-
len over een breed scala van onderwerpen op het
terrein van energieonderzoek en energievoorziening
gepubliceerd. Zo werd o.a. aandacht besteed aan:
- maatschappelijke discussie over (kern)energie

De ECN-markt - aardoliewinning

- energiebesparing
- de resultaten van de International Nuclear Fuel

Cycle Evaluation (INFCE)
- MHD-conversie
- Nota Energiebeleid
- Energievoorziening en welzijn
- de Nederlandse bijdrage aan de Wereldkolen-

studie
- fusiereactoren
- wervellaagverbranding van steenkolen
- foto-elektrische cellen
- warmtepompen
- de conferentie 'Steenkool voor onze toekomst'
- de ECN-jubileumconferentie
- windturbines
- zonnecollectoren
- 11 e Wereld Energie Conferentie
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ECN was ook
aanwezig bij de
presentatie van
Euronet in het
Congresgebouw te
Den Haag,

Bezoeken aan het centrum

De belangsteiiifq voor de mogelijkheid in groepsver-
band een bezoek aan het onderzoekcentrum te Pet-
ten te brengen is nog steeds zo groot dat niet aan alle
aanvragen kan worden voldaan, daar dit te storend
voor de werkzaamheden zou zijn. In totaal bezochten
op deze wijze 1361 personen het centrum. Op de
jaarlijkse 'Open Dag' werden voorts 1280 bezoekers
in de gelegenheid gesteld de installaties en experi-
menten te bezichtigen.

Op 22 januari werd een nieuwe, volledig geautomati-
seerde installatie voor het samenpersen en verpak-
ken van licht-radioactief afval in gebruik genomen.
Bij deze ingebruikstelling waren ca. 200 gasten aan-
wezig.

Op 2 en 3 juni vond op het centrum een workshop
plaats van de analytische chemle-groep van het ECN
en van de Universiteit van Dortmund over het onder-
werp 'lon-chromatography', op 4 en 5 november een
workshop over het effect van mechanische belas-
ting en bestraling op de levensduur van de eerste
wand van fusiereactoren en op 10 en 11 december
een Dutch-American workshop on MHD Electrical
Power Generation, in aansluiting op het in Eindhoven
georganiseerde MHD-symposium.

Bibliotheek

In het kader van de bibliotheekautomatisering zijn
alle uitleningen van boeken op de computer geregi-

streerd. De automatische catalogus bevat nu 13.000
boeken. Alleen een gedeelte van het boekenbestand
van voor 1976 dient nog ingebracht te worden. Er is
een duidelijke groei (85% ten opzichte van 1979) in
het aantal ontvangen rapporten in microfiche vorm.
Dit wordt vooral veroorzaakt door de microfiches van
het Power Docket Information bestand, dat uniek is
in Nederland.

Vanuit de tijdschriften werden 12.500 artikelen ge-
kopieerd voor intern gebruik. Slechts 2.187 tijd-
schriften werden uitgeleend. Dit illustreert duidelijk
de voorkeur van de gebruiker voor een eigen kopie
van een artikel.

De AM 1830 Microfiche Printer, waarmee automa-
tisch de beelden op een microfiche tot A4 formaat
vergroot en op papier afgedrukt worden, voorziet in
een grote behoefte. Een totaal van 790 rapporten op
microfiche werden op deze manier vergroot voor zo-
wel intern als extern gebruik. Slechts 10% van de
leenaanvragen voor boeken of rapporten kon niet uit
eigen bestand gehonoreerd worden. Voor aanvra-
gen op het gebied van de steenkooltechnologie be-
droeg dit 60%; geprobeerd zal worden deze lacune
in het eigen bestand op korte termijn op te vullen.

Documentatie

De documentaire informatieverzorging is in 1980 be-
langrijk toegenomen door het beschikbaar komen
van het Euronet telecommunicatienetwerk van de
Europese Gemeenschappen en de daaraan verbon-
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den computers met in totaal 102 informatiebestan-
den. Het ECN heeft contracten afgesloten met elf in-
formatiecentra, waardoor een totaal van 293 automa-
tische gegevensbestanden ter beschikking staan.

Een totaal van 972 literatuuraanvragen werden met
behulp van deze informatiesystemen beantwoord,
terwijl 111 periodieke attenderingen voor medewer-
kers hiermee werden verzorgd.

Dit jaar is voor het eerst gebruik gemaakt van de
Energy Data Base van het US Department of Energy,
doordat tijdelijke toestemming verkregen werd voor
de on-line raadpleging van dit bastand op de compu-
ter van de Fachlnformationszentrum Energie (INKA)
te Karlsruhe. Bij de presentatie van Euronet in het
Congrescentrum te Den Haag heeft de Afdeling
Technische en Wetenschappelijke Informatie demon-
straties gegeven hoe energie-informatie terugge-
zocht kan worden.

Opleiding

Voor de opleidingsactiviteiten van het ECN bestond
dit jaar wederom een grote belangsteü'ng. Het betrof
zowel cursussen voor deelnemers van Duiten als cur-
sussen voor eigen personeel. Naast de traditionele
14-daagse cursus Kerntechniek werd dit jaar ook
een vervolgcursus kerntechniek georganiseerd,
waarin onder meer de huidige stand in de ontwikke-
ling van vermogensreactoren, ontleend aan de
INFCE-studies ter sprake kwam.

In het kader van de opleiding voor reactoroperator
werd twee maal de vierweekse basiscursus reactor-
kunde gehouden voor personeel van de kerncentrale
Borssele, de in aanbouw zijnde kerncentrale Doel-4,
de H(oger) O(nderwijs) R(eactor) van het IRI en van
de HFR. De belangstelling voor ENR-cursussen: In-
troductie CYBER 175, Overgang FTN-4 naar FTN-5
en NASTRAN was eveneens groot.

In samenwerking met de NV KEMA werd dit jaar
naast een tweedaagse bedrijfsconferentie 'Kernener-

gie' ook een tweedaagse bedrijfsconferentie 'Alter-
natieve energiebronnen' gehouden. Dergelijke bij-
eenkomsten werden.georganiseerd door de Stich-
ting Contactcentrum Bedrijfsleven Onderwijs ten be-
hoeve van docenten aan hoger beroepsonderwijsin-
stellingen. De volgende externe cursussen werden

- cursus thermokoppels (wegens overweldigende
belangstelling tweemaal gehouden);

- cursus CAMAC;
- cursus windenergie in Nederland;
- cursus energievoorziening met fossiele brandstof-

fen;
- cursus kerntechniek;
- vervolgcursus kerntechniek;
- cursus warmte-overdracht;
- cursus stralingshygiëne;
- cursus statistische verwerking van meetresultaten;
- cursus inleiding magneto-hydrodynamische ener-

gieconversie;
- cursus ioniserende straling, radioactieve besmet-

ting en stralingsbescherming.
Aan sommige cursussen waren practica verbonden
van verschillende duur. Het totaal aantal niet ECN-
deelnemers aan externe cursussen bedroeg 250.
Voor eigen personeel werden een groot aantal in-
terne cursussen georganiseerd op verschillende
vakgebieden.

Daarnaast werden een aantal beknopte cursussen
stralingsbescherming en conventionele veiligheid
gehouden voor nieuwe medewerkers en een 70-tal
praktikanten, voornamelijk van middelbare en hoger
technische scholen, die hun stageperiode bij het
ECN doorbrachten. In het kader van de IAESTE (In-
ternational Association for Exchange of students for
Technical Experience) waren vier buitenlandse stu-
denten enige maanden in Petten werkzaam. Vijf
studenten van Nederlandse universiteiten en hoge-
scholen maakten in Petten een stage door ten be-
hoeve van hun doctoraal- of ingenieursexamen,
terwijl elf academici een ECN-toelage ontvingen
voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek
ter voorbereiding van een academische promotie.

1

Bibliotheek 1980 1979

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

Totaal tiidschtiftenbestand (lopende abonnementen)
Uitleningen (boeken en rapporten): t.b.v. intern gebruik

t.b.v. extern gebruik
totaal aanvragen

Niet aanwezig bij aanvraag (boeken en rapporten)

1744
2483

28526
48375

574
5927
1571
7498
917

1576
2492

22400
19200

56B
5883
1475
7358
1663

Documentatie 1980 1979

Beschikbare geautomatiseerde informatiebestanden
Literatuurvragen beantwoord d.m.v. on-line terminal
Literatuuraanvragen beantwoord d.m.v. manuele techniek
Attenderingsprofielen

293
972

20
111

193
668

59
77
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Bij voortgaande verschuivingen in het werkpro-
gramma is het ook in het verslagjaar nodig geweest
veel aandacht aan de interne mobiliteit van het per-
soneel te besteden. Geconstateerd mag worden dat
het aanpassingsproces van de herprogrammering
tot dusverre met grotere soepelheid is verlopen dan
aanvankelijk werd verwacht. Dit is vooral te danken
aan de bereidheid van vele van onze medewerkers
om zich in nieuwe aandachtsgebieden te verdiepen
en het enthousiasme waarmede zij zich in nieuwe ta-
ken inwerken.

dagconcerten gehouden in het auditorium die door
de personeelsleden konden worden bijgewoond,

De Ondernemingsraad heelt in het verslagjaar een
grote activiteit ontplooid. De leden hebben zich teza-
men met het directielid dat gewoonlijk het overleg
met de Ondernemingsraad voert en enkele stafme-
dewerkers in een conferentie-oord diepgaand bera-
den over de taak van de Ondernemingsraad en de
wijze waarop wordt samengewerkt.

Max.toegestane bezetting
in arbeidsplaatsen
per 31/12/1980

Academici 155
Techn. personeel 504,4
Adm. personeel 123,4
Hulppersoneel 101,2

Totaal 884

Den Haag

5

30,7
4,8

40,5

Petten

147,6
500,8

85,7
94,7

828,8

Elders

2
1

3

Totaal

154,6 (140,8)
501,8 (500,1)
116,4 (120,3)
99,5 (102,5)

872,3 (863,7)

Bezetting
in

personen

155
502
124
105

886

Daarnaast is het aanpassingsproces gemakkelijker
gemaakt door de toestemming van het ministerie van
Economische Zaken om in enkele sectoren het per-
soneelsbestand uit te breiden. Over de jaren 1980 en
1981 mag in totaal het aantal arbeidsplaatsen, geba-
seerd op een volle dagtaak, worden uitgebreid van
863 tot 894. Van deze uitbreiding werd in 1980 een
uitbreiding tot 872,3 gerealiseerd, hetgeen blijkt uit
onderstaand overzicht. Het sterkst is de stijging in de
categorie academici. De tussen haakjes geplaatste
getallen geven de overeenkomstige personeelsaan-
tallen eind 1979 weer.

Het 25-jarig jubileum werd op 30 oktober door per-
soneelsleden en introducé(e)s gevierd in het Forum.
Ook werden ter gelegenheid van het jubileum mid-

Het 'Georganiseerd Overleg' met de samenwer-
kende Bonden voor Overheidspersoneel werd in het
verslagjaar voortgezet. Een nieuwe regeling op het
gebied van de arbeidsvoorwaarden waarover reeds
lange tijd overeenstemming bestond kon met toe-
stemming van de overheid in het verslagjaar van
kracht worden. Verdere wijzigingen waartoe reeds In
1977 voorstellen bij het ministerie van Economische
Zaken werden ingediend konden niet tot stand ko-
men omdat het ministerie, hangende de nadere be-
paling van het arbeidsvoorwaardenbeleid jegens de
zg. trendvolgers, een definitieve standpuntbepaling
heeft aangehouden.
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Betrekkingen met buitenlandse instellingen k 1

I

Op veel gebieden van onderzoek uit het ECN-
programma worden, al dan niet getormaliseerd, con-
tacten onderhouden met buitenlandse organisaties.
Waar dit relevant is, is in dit verslag van deze contac-
ten melding gemaakt. Daarnaast hebben ECN-
medewerkers zitting in commissies en werkgroepen
van internationale organisaties. Voor de Europese
Gemeenschappen betreft dit in de eerste plaats het
Algemeen Raadgevend Comité van het Gemeen-
schappelijk Centrum van Onderzoek en daarnaast
adviescommissies voor beperktere delen van het on-
derzoekprogramma. Ook wordt deelgenomen in
werkgroepen en commissies van het Nuclear Energy
Agency (NEA), OESO, het International Energy
Agency (IEA) en het International Atomic Energy
Agency (IAEA). Voorts heeft ECN bijgedragen aan
de centrale organisatie van de Wereld Energie Con-
ferentie, aan werkcomité's daarvan en aan het voor-
bereiden en leiden van een van de Ronde Tafelzittin-
gen op o j in september in München gehouden 11de
WEC. Door het ESC werd daarbij een gewaardeerde
inbreng geleverd.

De samenwerking met het Institutt for energiteknikk
in de Nederlands-Noorse reactorschool in Kjeller
(Noorwegen) werd dit jaar beëindigd.

Contacten met onderzoekinstellingen in de Sovjet-
Unie zijn mogelijk dank zij een tripartite uitwisselings-
overeenkomst tussen de Russische Staatscommissie
voor Kernenergie, het Belgische Commissariaat voor
Kernenergie en ECN. ECN bemiddelt hiermede in
het tot stand komen van contacten tussen andere
Nederlandse instituten en Russische instellingen. Dit
jaar bracht een medewerker van het FOM-Instituut
voor Plasmafysica een bezoek van een maand aan
Rusland voor piasmafysische berekeningen, nam
een ECN-medewerker deel aan een symposium in
Leningrad over splijtstofopwerking en afvalbehande-
ling en hadden er uitwisselingen plaats van theoreti-
sche fysici van enkele Nederlandse universiteiten
met Russische instituten. Vermeldenswaard bij de
laatstgenoemde samenwerking is de promotie van
M. van de Velde op 18 januari aan de Vrije Universi-
teit in Amsterdam op een proefschrift getiteld: 'Qua-
sinuclear Resonances and Annihilation in Nucleon-
Antinucleon Scattering', waarbij een Nederlandse
hoogleraar als promotor optrad en een Russische
arts als co-promotor. Naar Petten kwamen Russi-
sche bezoekers op het gebied van systeemstudies
bij fusiereactoren en van kernfysisch onderzoek met
gepolariseerde neutronen.



Financieel verslag

Ingevolge het bepaalde in artikel 20, lid 3 van de Statuten wordt hierbij de jaarrekening
over 1980 overaetand hpetaanHo i •»•over 1980 overgelegd, bestaande uit:

Balans per 31 december 1980

Staat van baten en lasten over 1980

Toelichting op deze stukken
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Balans per 31 december 1980

Stichting
Energieonderzoek
Centrum
Nederland

31 december 1979 31 december 1980

Vaste activa

- bedrijfsgebouwen en terreinvoorzieningen

- bedrijfsinstallaties en -inrichting

- instrumenten en overige inventaris

- woningen

Immateriële activa

- octrooirechten

Deelnemingen en vorderingen op deelnemingen

Vorderingen en overlopende posten

Liquide middelen

ƒ

10.953.205

8.023.293

12.071.347

218.912

31.266.757

PM

PM

14.616.012

6.621.158

52.503.927

ƒ

10.608.354

8.142.504

12.757.991

213.026

31.721.875

PM

PM

25.286.742

2.647.033

59.655.650

• - i • <

••

. ; • j
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i
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31 december 1979 31 december 1980

Vermogen

Schulden en overlopende posten

31.266.757

21.237.170

31.721.875

27.933.775

i.;

52.503.927 59.655.650

"Mi
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Staat van baten en lasten over 1980

Stichting
Energieonderzoek
Centrum
Nederland

1979' 1960

Personeelskosten

Materialen, hulpstoffen en diensten van derden

Bedrijfs- en algemene kosten

ƒ

69.792.572

17.993.422

8.276.583

ƒ

71.944.408

24.479.631

9.625.398

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

96.062.577 106.049.437

6.414.945 6.874.752

102.477.522 112.924.189

'na herindeling
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1979 1960

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

59:647.079

7.620.344

64.038.081

12.804.815

14.234.211 14.832.152

2.721.219 2.198.757

770.747 1.011.022

Opbrengsten van derden voor adviezen en werkzaamheden en
andere baten 9.140.291 10.263.365

Waarde toegekend aan in eigen werkplaatsen vervaardigde activa

Interest

1.725.839

202.847

674.615

226.630

96.062.577 106.049.437

I'.'

t:

ï

In mindering gebracht op het vermogen tengevolge van toegepaste
afschrijvingen, etc. 6.414.945 6.874.752

102.477.522 112.924.189 I
1
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Vaste activa

Toelichting op de balans per
31 december 1980

Stand per
31 december

1979

Mutaties In 1980 ter zake van

alstollngen etc aanschaffingen

Stand per
31 december

1960

Bedrijfsgebouwen en terreinvoorzieningen

- bedrijfsgebouwen
- terreinvoorzieningen

Kantoorpanden Den Haag

Afschrijvingen

Bedrijfsinstallaties en -inrichting

Aanschaffingswaarde
Afschrijvingen

26.090.357
2.175.315

950.801
45.388

27.041.158
2.220.703

28.265.672

346.248

28.611.920

17.658.715

10.953.205

32.940.156

24.916.863

8.023.293

180.869

180.869

—

996.189

996.189

1.341.040

•/. 344.851

1.164.824

1.045.613

119.211

29.261.861

346.248

29.608.109

18.999.755

10.608.354

33.924.111

25.781.607

8.142.504

*i'

Instrumenten en overige inventaris

Instrumenten en machines
Inventaris
Transportmiddelen

Afschrijvingen

Woningen

Aanschaffingswaarde
Afschrijvingen

Totaal

57.438.380

4.734.393
666.610

1.716.926

29.114
37.004

4.660.093
288.249

244.185

60.381.547

4.993.528

873.791

62.839,383

50.768.036

12.071.347

334.033

115.121

218.912

31.266.757

1.783.044

1.774.954

8.090

8.090

5.192.527

4.497.793

694.734

5.886

•/. 5.886

463.208

66.248.866

53.490.875

12.757.991

334.033

121.007

213.026

31.721.875
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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 1980 zijn ten behoeve van het onderzoekcentrum Petten investeringen in bedrijfsgebouwen en terrein-
voorzieningen verricht tot een bedrag van circa ƒ 996.000. Van de toten met ultimo 1980 geïnvesteerde
bedragen had circa ƒ 1.142.000 betrekking op nog niet gereedgekomen werken; onderhanden waren onder
meer de uitbreiding met één verdieping van het kantoorgebouw (ruim ƒ 793.000) en de modernisering en
vergroting van de opslagfaciliteit voor vloeibaar afval (ruim ƒ 309.000).
Het gebouw voor de behandeling van persbaar laagactief vast afval (ruim ƒ 525.000) werd begin 1980 in
gebruik genomen.
Onder de post terreinvoorzieningen 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 1980 investeringen verricht tot een bedrag van bijna ƒ 1.165.000.
Het in de investeringen per ultimo 1980 begrepen onderhanden werk beliep bijna ƒ 1.092.000, waarvan
ƒ 742.000 betrekking had op de bouw van een installatie voor wervellaagverbranding van steenkolen onder
atmosferische druk.
Begin 1980 werd de installatie voor de verwerking van persbaar laagactief vast afval in gebruik genomen;
met deze installatie was een bedrag van ruim ƒ 4.056.000 gemoeid.

- Instrumenten en overige inventaris

In instrumenten en overige inventaris is circa ƒ 5,2 miljoen geïnvesteerd, waarvan ruim elf procent in eigen
werkplaatsen is vervaardigd.

- Woningen

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

1

Octrooirechten

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

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

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

subtotaal

Af: voorziening

Immateriële activa

) bestaat uit:

1979

ƒ

870

21.000
15.000.000

15.021.870

15.021.870

PM

1980

ƒ

870

21.000
15.000.000

15.021.870

15.021.870

PM

Deelnemingen
en vorderingen
op deelnemingen

.'•f

De laatstgenoemde lening is in 1976 verkregen als vergoeding voor overgedragen kennis van het ultracentrif uge-
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.

, 5 * 1 . .
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Vorderingen
en overlopende
posten

Vermogen

Staat der Nederlanden, inzake te verrekenen bijdragen
- algemene exploitatiebijdrage over 1980
- bestemmingabijdragen over 1980
- investeringsbijdragen over 1980

Commissie van de Europese Gemeenschappen, voornameliik inzake de bedrijlsvoering van de
Moge Flux Reactor en diensten verleend aan het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek
te Petten
Byk-Maliinckrodt CIL BV, inzake dienstverlening ten behoeve van hun vestiging te Petten
Ultra-Centrifuge Nederland NV, inzake verrichte diensten en leveranties
Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH, inzake vervaardiging bestralingscapsules
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
ECN-NSP-Rekencentrum v.o.f., in rekening-courant
Diverse vorderingen en overlopende posten

Vermogen per 31 december 1979
Toenemingen
- investeringsbijdragen Staat der Nederlanden

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

ƒ
6.874.752

23.670

538.081
7.549.064
1.046.460

7.040.685

6.756.818
139.922
198,103
369,730

2,507,848
1.314,894

2,595,119
3,932.227

431.396

25,286.742

ƒ

31.266.757

7.353.540

38.620.297

6.898.422

1

• • : \

Vermogen per 31 december 1980 31.721.875

Als voorschot op de voor 1980 berekende investeringsbijdragen ad ƒ 7.353.540 is ƒ 8,4 miljoen ontvangen;
het verschil ad ƒ 1.046.460 is in de balans per ultimo 1980 onder de post Vorderingen en overlopende posten in
mindering gebracht.



De bijdragen van de Staat der Nederlanden over hel jaar 1979 zijn inmiddels-vastgesteld op het voor 1979
berekende bedrag ad ƒ 7.707.323.
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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 vergoedingen voor toekomstige verwerking van vloeibaar
organisch radioactief afval
Diverse schulden en overlopende posten

12.337.606
419.468

2.595.119
8.410.795

1.172,063
2.998.724

27.933.775

Schulden
en over'ocmde
posten

Ingevolge de met de verzekeraar, Centraal Beheer Pensioenverzekering NV, gesloten overeenkomst worden
de uit salarisverhogingen voortvloeiende lasten gefinancierd door middel van een verhoging van de premies
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 '.oeneming 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-verplichtingen 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-verplichtingen
- rekening houdende met de invloed van de vorenvermelde regeling - is door de verzekeraar, op basis van de
evenredig-deelmethode, berekend op ƒ 7,8 miljoen per balansdatum (ultimo 1979 ƒ 12,3 miljoen).

Pensioen-
verplichtingen
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Personeelskosten

Toelichting op de staat van baten en
lasten over 1980

1979 1980

Materialen,
hulpstoffen en
diensten van
derden

Bedrijfs- en
algemene kosten

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

Af: vergoed door derden

46.676.010
12,347.277
9.043.361
2.026.501

48.765.051
13,106.626
8.495.663
2.062.421

70.093.149
300.577

72.429.761
485.353

69.792.572 71.944.408

Deze postad ƒ 24.479.631 (1979 ƒ 17.993.422) omvat de kosten van de In het verslagjaar aangeschafte
materialen, kleine apparatuur, hulpstoffen, chemicaliën enz. en van de door derden verleende diensten.
Hiervan heeft ƒ 11.866.828 (1979 ƒ 6.870.453) betrekking op voornamelijk door derden berekende kosten in
het kader van de nationale energieonderzoekprogramma's welke onder beheer van Bureau Energie Onderzoek
Projecten worden uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs en
Wetenschappen.

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 e.a.
- 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

1979 1980

ƒ

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
419.945

8.276.583

ƒ

1.785.785
2.243.151
503.869
371.004
603.250

5.507.059

185.262

984.893

838.669
1.482.786

40.327
586.402

9.625.398
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1979 1960 Afschrijvingen op
vaste activa

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

2.112,030
4.180.639

5.886
116,390

6.414.945

2.386.653
4.497.793

5.886
7 . 15,580

6.874.752

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

- Algemene bijdrage - Exploitatie-
Als voorschot op de voor 1980 berekende bijdrage ad ƒ 64.038.081 is ƒ 63.500.000 ontvangen; het bijdragen
verschil ad ƒ 538.081 is in de balans per ultimo 1980 onder de post Vorderingen en overlopende posten Staat der
opgenomen. Nederlander
De algemene bijdrage over 1979 is inmiddels vastgesteld op het voor 1979 berekende bedrag ad ƒ 59.647,079.

- Bestemmingsbedragen -
Als voorschot op de voor 1980 berekende bijdragen ad ƒ 12.804.815 is ƒ 5.255.751 ontvangen; het verschil ad
ƒ 7.549.064 is in de balans per ultimo 1980 onder de post Vorderingen en overlopende posten opgenomen.
De specificatie luidt als volgt:

Nationale onderzoekprogramma's onder beheer van Bureau
Energie Onderzoek Projecten

- in opdracht van het ministerie van Economische Zaken inzake:
• Windenergie
• MHD-conversie
• Energieopslag in vliegwielen
• Zonne-energie
• Kolen

subtotaal

Berekende
bijdrage

ƒ

5.125.796
566.604
556.979

2.130.878
2.838.767

11.219.024

Ontvangen
voorschot

ƒ

3.000.000
_
—

1.500.000
-

4.500.000

Nog te
ontvangen

ƒ

6.719.024

601.031

11.820.055

350.000

270.751

4.770.751

- in opdracht van het ministerie van Onderwijs en Weten-
schappen inzake:

• Kleinschalige toepassingen van windturbines

totaal nationale onderzoekprogramma's

Overige onderzoekprojecten in opdracht van het ministerie
van Economische Zaken inzake:

• Steenkooltechnologie, tijdelijke uitbreiding personeel
• "Loss Of Fluid Test" (LOFT) in de

Verenigde Staten
• Energiemodelstudies
• Opslag in zoutformaties

totaal overige onderzoekprojecten

Totaal

De bijdragen over 1979 zijn inmiddels vastgesteld op de voor 1979 berekende bedragen ad in totaal
ƒ7.620.344.

330.280

7.049.304

401.844
129.988
102.928

984.760

12.804.815

375.000
110.000

485.000

5.255.751

499.760

7.549.064

I
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Vergoedingen
verstrekt door de
Commissie van de
Europese
Gemeenschappen
inzake het centrum
te Petten voor

- 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:

1979 1980

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

5,970.702
1,613,037
5,066,000
1.584.472

6.661.500
1.551.173
4,952,000
1,667,479

14.234,211 14.832.152

- 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.

Opbrengsten van
derden voor
adviezen en
werkzaamheden
en andere baten

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

ECN-NSP-Ftekencentrum v.o.f.
Byk-MallinckrodtCILBV
Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH
Ultra-Centrifuge Nederland NV
NV Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland
NV Provinciale Zeeuwse Energie-Mij
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne inzake
milieuhygiënisch aerosolonderzoek
Overige opdrachtgevers inzake
- verwerking radioactief afval
- bestralingsopdrachten
- diensten afdeling Gezondheidsbescherming
- diversen, waaronder analyses

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

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

1979

ƒ

1.567.835
1.153.384

2.721.219

1979

1
1

2

1980

ƒ

.056.240

.142.517

.198.757

1980

4.228.214
981.012
219.914
413.452
309.143
282.574

522.927

1.710.177
65.839

205.975
179.625

13.710
202.500
53.281

4.327.904
1.032.516
772.930
360.971
267.689
326.933

488.809

1.918.207
82.995

224.861
367.206

15.489
225.000
108.090

9.388.343

248.052

10.519.600

256.235

9.140.291 10.263.365

j



Ter toelichting op de baten uit hoofde van de dienstverlening aan ECN-NSP-Rekencentrum v.o.f. wordt het
volgende opgemerkt.
Ingevolge een overeenkomst met het Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation (NSP) zijn de
computerfaciliteiten per 1 januari 1976 samengevoegd en ingebracht in de ECN-NSP-Rekencentrum v.o.f.
De met het rekencentrum verband houdende koster, vnrden 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.t. doorbelaste personeelskosten, algemene kosten, kosten infrastructuur en
afschrijvingen etc. zijn in bovenstaande post als baten verantwoord.
De materiële kosten en de door derdan verleende diensten (waaronder de huurtermljnen 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 de v.o.f. aan ECN in rekening gebrachte aandeel In de exploitatiekoslen is begrepen onder de post
Materialen, hulpstoffen 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 Waarde toegekend
aan het vervaardigen van vaste activa in eigen werkplaatsen. aan in eigen

werkplaatsen
vervaardigde activa

1

Accountantsverklaring

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 1980 van de Stichting Energieonderzoek Centrum '•/'
Nederland te 's-Gravenhage gecontroleerd. 'i
Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel, dat deze jaarrekening een getrouw beeld geeft van de f
grootte en de samenstelling van het vermogen van de Stichting op 31 december 1980 en van de baten en 'I

lasten over 1980. ]

's-Gravenhage, 16 april 1981. !

KLYNVELD KRAAYENHOF & CO. j
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Lijst van afkortingen
i

AER Algemene Energie Raad -. .-
AFBC Wervellaagverbrandlng onder atmosferische druk
BEOP Bureau Energie Onderzoek Projecten
CNEN : Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare

C P B : 'S Centraal Plan Bureau _ - : ;
DOE 5 Department of Energy - - - - - - _.
ECN - Energieonderzoek Centrum Nederland
EEG Europese Economische Gemeenschap
ENR ECN-NSP-Rekencentrum

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
GCO Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (van de Europese Gemeenschappen)
GKN NV Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland
HAT Horizontale As Turbine
HFR Hoge Flux Reactor
HOR Hoger Onderwijs Reactor
IAEA International Atomic Energy Agency

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

IMOU Instituut voor Meteorologie en Oceanografie van de Rijksuniversiteit te Utrecht
INFCE International Nuclear Fuel Cycle Evaluation
INTOR INternational TOkamak Reactor

IRI Interuniversitair Reactor Instituut
ISES International Solar Energy Society
ITAL Instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw

KEMA NV tot Keuring van Elektrotechnische Materialen
KFD Kern-Fysische Dienst
KIK Kerntorschungszentrum Karlsruhe
Klvl Koninklijk Instituut van Ingenieurs — . : . _ .

KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
LAPAN Indonesisch Instituut voor Lucht- en Ruimtevaart

LFR Lage Flux Reactor
LSO Laboratorium voor Sterk-radioactieve Objecten ~

MHD Magneto-hydrodynamische energieconversie
NEA Nuclear Energy Agency

NEOM Nederlandse Energie Ontwikkelings Maatschappij
NET Next European Torus

NOK Nationaal Onderzoekprogramma Kolen
NOW Nationaal Onderzoekprogramma Windenergie
NOZ Nationaal Programma Zonne-energie
NRC Nuclear Regulation Commission
NSP Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
ORNL Oak Ridge National Laboratory

PDF Physical Demonstration Facility
PFBC Wervellaagverbrandlng onder verhoogde druk
PKSB Projekt Komitee Schnelle Bruter

PTF Pilot Test Facility
PVC Project Voorbereidingscommissie

PZEM Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij
REO Raad voor Energie Onderzoek
SEP NV Samenwerkende Elektriciteits-Produktiebedrijven
STT Stichting Toekomstbeeld der Techniek

TNO Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
TVVL Technische Vereniging voor Verwarming en Luchtbehandeling
WAR Wetenschappelijke Advies-Raad

WOCOL World Coal Study
ZWO Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek
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