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Voorwoord

Het hier gepresenteerde jaarverslag
over 1982 werd door het bestuur van
de Stichting op 28 april 1983 goedge-
keurd. Het verslagjaar is, als voor zo-
vele anderen, voor onze instelling een
niet gemakkelijk jaar geweest. Nadat
het werkplan voor 1982 was vast-
gesteld zag de overheid zich genood-
zaakt een subsidievermindering door
te voeren die tot een aantal bijstellin-
gen in de begroting 1982 moesten lei-
den. Een deel van de daardoor ont-
stane financiële problemen kon wor-
den opgelost door de toekenning van
bijzondere subsidies. Deze werden
door het ministerie van Economische
Zaken verstrekt ter financiering van
werkzaamheden die door ECN wor-
den verricht als onderdeel van natio-
nale programma's voor energieonder-
zoek. Mede daardoor kon worden
voorkomen dat de uitvoering van het
werkplan wezenlijk door de bezuini-
gingen werd aangetast.

Het afgelopen jaar kenmerkte zich
door ingrijpende wijzigingen in de
mondiale energiesituatie. Prognoses
inzake het toekomstige energiever-
bruik worden herzien. Ook het aan-
bod van energiedragers en vooral de
prijs daarvan onderging sterke
schommelingen. Daarmede werden
ook de inzichten inzake het nodige
energieonderzoek aan wisselingen on-
derhevig. In de overtuiging dat in een
dergelijke situatie ECN zorgvuldig
zijn koers dient te bepalen hebben
bestuur en directie uit hun midden
een commissie ingesteld die tot taak
heeft een strategie uit te stippelen
waarmede verzekerd kan worden dat
ECN ook op de langere termijn zijn
taak op doeltreffende wijze kan blij-
ven vervullen. De positie van ECN
tegenover de gebruikers van zijn re-
sultaten, de hieruit af te leiden werk-
zaamheden en de financiering daar-
van vormen het studieterrein van deze
strategiecommissie. De te ontwikkelen
strategie zal moeten leiden tot sterke-
re en meer directe bindingen aan de
"klantenkring" en een meer marktge-
richte aanpak, die evenwel niet ten
koste mag gaan van het werk dat op
de langere termijn is gericht. Het be-
lang van dit laatste punt wordt nog
eens onderstreept door waarschuwin-
gen van IEA e.a., dat de huidige
overvloed aan olie niet mag leiden tot

een verzwakking van onze inspannin-
gen op het gebied van energieonder-
zoek, in aanmerking genomen dat in
alle lange termijn scenario's de kwets-
baarheid van de Westeuropese ener-
giesituatie naar voren komt.

Het is duidelijk dat in de komende
jaren veel van onze inventiviteit en
volharding zal worden gevraagd. Wij
zullen daarbij steun vinden in de
overtuiging dat de aanwezigheid van
een goed geëquipeerd algemeen insti-
tuut voor energieonderzoek waar
werk van goede kwaliteit wordt gele-
verd voor Nederland van groot be-
lang blijft.

Ir. G.W. van Stein Callenfels,
Voorzitter van het Bestuur.





Inleiding

Op 16 maart 1983 werden twee windturbines in
de woonwijk Campergeesten te Camperduin
officieel in gebruik gesteld. De windturbines
verzorgen een deel van de elektriciteits-
voorziening van de 28 woningen. Het initiatief
voor dit project is genomen door de bewoners
van de wijk. Via contacten met ECN en
vervolgens met het Provinciaal Elektriciteits-
bedrijf van Noord-Holland (PEN) werd het
plan verwezenlijkt als onderdeel van het
Nationaal Ontwikkelingsprogramma
Windenergie, dat wordt gecoördineerd door
het Bureau Energie Onderzoek Projecten van
ECN. Het PEN is eigenaar en beheerder van
de molen. ECN, BEOP, de Technische
Hogeschool Eindhoven en de Universiteit van
Amsterdam hebben een groot deel van het
voorbereidend technisch en wetenschappelijk
onderzoek verricht en zullen het project ook
verder begeleiden.

Op verschillende manieren is in het
verslagjaar herdacht dat 50 jaar eer-
der het neutron werd ontdekt en is
ingegaan op de stormachtige ontwik-
keling die daarmee begon. In Neder-
land leidde die in 1955 tot de oprich-
ting van ECN, toen nog onder de
naam Reactor Centrum Nederland,
als verzamelpunt van kennis op het
gebied van de kernsplijting. Hoewel
aanvankelijk gedacht werd dat de
elektriciteitsproducenten en de in-
dustrie elk een kwart van de kosten
zouden dragen, nam weldra, zoals in
andere landen, de staat het leeuwe-
deel voor zijn rekening. Dat bleef zo
toen, onder invloed van de eerste
oliecrisis, de Stichting zijn huidige
naam en een bredere doelstelling
kreeg.

Thans streeft de centrale overheid er-
naar zich op allerlei gebied wat terug
te trekken, met de bedoeling daarmee
meer ruimte te scheppen voor parti-
culier initiatief. Voor ECN heeft dit
reeds geleid tot een vermindering van
de algemene rijksbijdrage. Ten dele is
die dit jaar gecompenseerd door gro-
tere doelsubsidies, met name door
deelneming aan nationale energieon-
derzoekprogramma's. Op den duur
zal echter ECN meer inkomsten bui-
ten de overheidssector moeten ver-
werven. Met externe hulp wordt mo-
menteel nagegaan welke verworvenhe-
den daartoe zouden kunnen dienen.
Een beperkende factor is vooralsnog
dat vele ondernemingen niet alleen fi-
nancieel, doch ook qua bemanning en
organisatie weinig mogelijkheden
hebben van de diensten van onder-
zoekinstellingen zoals ECN gebruik te
maken.

Bij het doorlezen van dit jaarverslag
zal blijken dat de industriële relaties
en perspectieven nogal verschillend
zijn voor de vijf aandachtsgebieden
waarin ECN onderzoek doet. Voor
de kernsplijtingsenergie zijn overheids-
instellingen de voornaamste afnemers
van ECN en dat zal wel zo blijven
zolang geen nieuwe kerncentrales
worden besteld. In het aandachtsge-
bied kernfusie en supergeleiding is de
fabricage van supergeleiders volgens
een door ECN geoctrooieerd procédé
aanzienlijk dichterbij gekomen. Op
basis daarvan wordt nu een nieuwe

industriële activiteit ontwikkeld. Bij
de verbrandingsenergie heerst aan-
zienlijke onzekerheid nu de prognoses
voor de inzet van ingevoerde steen-
kool aanzienlijk zijn teruggelopen.
Daarentegen is er een snel groeiende
bedrijvigheid op het gebied van de
windenergie. Ook valt er een geleide-
lijke verschuiving naar industriële
toepassingen te constateren bij het ge-
bruik van neutronen uit de reactoren
in Petten.

Tot laatstgenoemde toepassingen
hoort ook de industriële toepassing
van radio-isotopen en radiopharma-
ca. ECN verleent daarbij diensten te-
gen betaling. Vooralsnog zijn het dit
soort dienstverleningen, eerder dan
het eigenlijke onderzoek, die leiden
tot inkomsten uit andere bronnen dan
de centrale overheid. Enkele van deze
diensten worden in dit jaarverslag na-
der besproken: de bedrijfsvoering van
de reactoren in Petten, de gezond-
heidsbescherming, opleiding en infor-
matie, de verwerking van radioactief
afval en het rekencentrum. Afzonder-
lijke hoofdstukken zijn nog gewijd
aan het Energie Studie Centrum, dat
zich mag verheugen in een toenemend
aantal opdrachten van het ministerie
van Economische Zaken en het Bu-
reau Energie Onderzoek Projecten,
dat het beheer voert over nationale
onderzoekprogramma's.



Kernsplijtingsenergie

50 jaar geleden, in 1932, bewees de Engelsman
James Chadwick het bestaan als vrij deeltje
van hel neutron, dai 12 jaar eerder al door
Rutherford als bouwsteen van atoomkernen
was gepostuleerd. De foto toont de apparatuur
die Chadwick voor zijn experimenten
gebruikte. Met het apparaat in het centrum
van de foto maakle hij, door beryllium te
beschieten met a-deeltjes uit een
poloniumbron, een al eerder waargenomen
sterk doordringende straling vrij. Door platen
paraffine, op de voorgrond van de foto, aan
deze straling bloot te stellen en de energie van
de daarbij uittredende protonen te meten kon
Chadwick concluderen dat de vrijkomende
straling bestond uit ongeladen deeltjes met
dezelfde massa als het proton, dus uit
neutronen.

Copyright United Kingdom Atomic Energy
Authority

Midden september vierde het Interna-
tional Atomic Energy Agency in We-
nen zijn 25ste verjaardag door een
conferentie te beleggen onder de titel
Nuclear Power Experience. Uiteraard
werd daarbij gememoreerd dat vijftig
jaar eerder het neutron was ontdekt
en dat veertig jaar eerder de eerste
kernreactor in bedrijf werd gesteld,
maar het accent lag op de ervaring
die tot nu toe met de toepassing van
kernenergie is opgedaan. Daarbij
werd in het licht gesteld dat over de
gehele wereld genomen thans 10%
van de elektriciteit wordt opgewekt
door middel van kernsplijting. Mid-
den 1932 waren daarvoor 281 reacto-
ren in gebruik. Uit de meeste daar-
van, inclusief de beide Nederlandse
vermogensreactoren, wordt de splij-
tingswarmte afgevoerd door water.

In het volgende zal allereerst het werk
aan dit reactortype worden besproken
dal ECN verricht, overeenkomstig het
door de Tweede Kamer goedgekeurde

Interimprogramma Kernenergie. Aan-
sluitend wordt onderzoek besproken
dat voornamelijk gericht is op de na-
triumgekoelde snelle kweekreactor, en
ten slotte werk aan erkeie aspecten
van de splijtstofcyclus.

Watergekoelde reactoren
Brontermstudies

Terwijl in publieke discussies over
kernenergie meestal het radioactieve
afval voorop staat wordt in techni-
sche conferenties, zoals de zojuist ge-
noemde in Wenen, meer nadruk ge-
legd op de nog bestaande onzekerhe-
den ten aanzien van de veiligheid van
kerncentrales. Begin dit jaar aan-
vaardde ECN een opdracht van de
Nederlandse overheid een studie uit te
voeren naar de huidige stand van
kennis ter zake van de hoeveelheden
radioactiviteit die zouden kunnen
vrijkomen bij een ongeluk met een
watergekoelde kerncentrale. De voor-
naamste aanleiding hiertoe was een
rapport van twee medewerkers van
het Amerikaanse Electric Power Re-
search Institute, Levenson en Rahn,
waarin wordt betoogd dat in de Reac-
tor Safety Study van 1975 (het
"Rasmussen"-rapport) te hoge waar-
den zijn gebruikt voor deze "bron-
term". Aangezien het Rasmussen-
rapport destijds van grote invloed is
geweest bij de opstelling van de Ne-
derlandse veiligheidsstudies voor een
nucleair vermogen van 3500 MW
werd het gewenst geacht de juistheid
van de beschouwingen van Levenson
en Rahn te onderzoeken, daarbij te-
vens rekening houdend met andere
recente publikaties zoals de Deutsche
Risiko Studie Kernkraftvverke en stu-
dies die zijn uitgevoerd in opdracht
van de Amerikaanse Nuclear Regula-
tory Commission.
De conclusies van de ECN-studie lij-
ken op een aantal punten uitspraken
van Levenson en Rahn te ondersteu-
nen. Bovendien zou het na een smel-
ten van de kern in een moderne reac-
tor minstens een dag duren voordat
de veiligheidsomhulling bezwijki, ter-
wijl in het Rasmussen-rappon met
enkele uren was gerekend. Daarom
zou het aerosol veel rneer gelegenheid
hebben neer te slaan, zodat aanmer-
kelijk minder zou uitlekken. De aan-
wezigheid van een tweede veiligheids-
omhulling bij de huidige reactoren



Van het mei succes in werking stellen, 40 jaar
geleden, van de eersle primitieve kernreactor
bestaan geen fotografische opnamen. In de
squashhal onder de westelijke tribune van het
Stagg Field atletieksiadion van de Universiteit
van Chicago was in het diepste geheim een «er
eenvoudige reactor opgebouwd uit blokken
grafiet, waartussen op regelmatige afstanden
betrekkelijk kleine stukken natuurlijk uranium
waren aangebracht. Op 2 december 1942, in de
namiddag, gelukte het Fermi en zijn
medewerkers voor het eerst in de geschiedenis
een beheerste, zichzelf onderhoudende
kettingreactie op gang te brengen, waarmee de

ontwikkeling van de kernenergie in gang werd
gezet. De illustratie geeft deze historische
gebeurtenis weer zoals deze door de schilder
Gary Sheahan werd afgebeeld. (De/e illustratie
werd welwillend ter beschikking gesteld door
de Chicago Tribune.)

De registratie van de neutronendichlheid bij
het op gang komen van de eersle zichzelf
onderhoudende ketlingreaciie van de
kernsplijling op 2 december 1942 in de
Chicago Pile 1. (Deze illustratie werd
welwillend door het Argonne Naiional
Laboratory ter beschikking gesteld.t
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geeft een nog verdere reductie van de
lozing. Verder zal radioactief jodium
grotendeels niet in vrije, maar in een
chemisch gevonden vorm voorkomen
die bovendien gemakkelijk in water
oplost, waardoor er bijna geen jodi-
um meer voor verspreiding in de bui-
tenlucht beschikbaar zal zijn. Om dit
nauwkeurig vast te stellen is begon-
nen met de nauwkeurige bepaling van
de thermodynamische eigenschappen
van die jodium-, tellurium- en cesi-
umverbindingen die bij een ernstig
reactorongeval een rol kunnen spelen.
Alle belangrijke jodiumisotopen die
bij een reactorongeval vrij kunnen
komen, zijn namelijk "dochters" van
telluriumisotopen. Over de chemische
binding van tellurium met andere
splijtingsprodukten, zoals Cs2 Te, Tel2

of Tel4, en de vluchtigheid van deze
verbindingen is nog weinig met zeker-
heid bekend.

Ander werk aan reactorveiligheid

Tegen het einde van het verslagjaar
werden nieuwe opdrachten van het
ministerie van Sociale Zaken ontvan-
gen voor de uitvoering van verifica-
tieberekeningen op het gebied van de
thermohydraulica en het splijtstof-
staafgedrag van de kerncentrales
Borssele en Dode waard. De basis
voor de aanvaarding van dit soort
opdrachten wordt verschaft door een
aantal doorlopende werkzaamheden
voora! in internationaal verband. Zo
werd in OESO-verband deelgenomen
aan 'benchmark'-berekeningen van

fe
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Overzichtsfoto van de Loss of Fluid Test
(LOFT)-faciliteit op het terrein van Idaho
National Engineering Laboratory (INEL) bij
Idaho Falls in de Verenigde Staten. In deze
installatie is vanaf begin 1976 tot eind I9S2 het
LOFT-programma uitgevoerd als onderdeel
van het door de Nuclear Regulatory
Commission (NRC) opgezette Water Reactor
Safety Research Programme. De in dit kader
uitgevoerde experimenten hebben veel inzicht
verschaft in de gevolgen van grote en kleine
koelmiddelverlies-ongevallen, wat betreft het
thermohydraulische en mechanische gedrag van
een compleet reactorsysteem, inclusief het
splijlstofstaafgedrag en de werking van de
noodkoelinjectiesystemen. Hoewel de LOFT-
reactor geen exacte afspiegeling is van een
grote drukwaterreactor, zijn het ontwerp en de
uitvoering wel zodanig dat de belangrijkste
gebeurtenissen representatief geacht mogen
worden voor die in een grote drukwaterreactor.

twee werkgroepen van het Committee
on the Safety of Nuclear Installa-
tions. Anders dan eerder bij het Loss-
Of-Fluid-Test-programma in Idaho
Falls gedetacheerde ECN-medewer-
kers is de huidige vertegenwoordiger
niet betrokken bij de evaluatie van
experimenten in LOFT maar bij de
toepassing van rekencodes vooi het
splijtstofstaafgedrag. Op deze wijze
kan uit de eerste hand kennis worden
vergaard over de ontwikkelingen van
transiënte rekenmodellen. Overigens
zal het huidige LOFT-programma on-
der verantwoordelijkheid van de
Amerikaanse Nuclear Regulatory
Commission begin 1983 aflopen.

Sinds 1978 zijn in LOFT 25 experi-
menten uitgevoerd. Ongeveer de helft
daarvan betrof koelmiddel»'erlieson-
gelukken ten gevolge van pijpbreu-
ken. Aan dit programma heeft ECN
dank zij extra steun van de overheid
kunnen deelnemen. Het LOFT-
project zal in de komende 3 jaar wor-
den voortgezp' in consortium verband
onder auspiciën van het OESO Nu-
clear Energy Agency. Gezien het be-
lang van de eerder genoemde bron-
termsfudies en de beperkte financiële
middelen zal ECN voor de komende
jaren aansluiting trachten te vinden
bij een ander Amerikaans programma
waarbij de bronterm een belangrijk
onderwerp van onderzoek is.

Operationele en risicostudies
Om de theoretische en de praktische
betekenis van de door ECN ontwik-
kelde foutenboomanalysetechniek
verder te toetsen werd op initiatief
van ECN en onder auspiciën van
GCO-Ispra een System Reliability
Benchmark Erercise Working Group
opgericht. Door deze werkgroep werd
een complete betrouwbaarheidsanaly-
se uitgevoerd van de werking van de
veiligheidssystemen indien de hulp-
voedingwaterleiding naar één van de
stoomgeneratoren van een Franse
drukwaterreactor zou bezwijken. De
resultaten van de ECN-bijdrage aan
het laatste en kwantitatieve gedeelte
van deze benchmark analyse moeten
nog getoetst worden aan die van de
andere Europese deelnemende instel-
lingen. Voorts is een opdracht van de
KFD uitgevoerd inzake de nïet-
beschikbaarheid van componenten en
systemen. Een en ander heeft er te-

vens toe geleid dat een bijdrage kon
worden geleverd aan het door de
overheid uit te brengen "Kansen-
boek" over de praktische toepassing
van betrouwbaarheidsanalyse van
systemen, specifiek met betrekking
tot de foutenboommethodologie.

Gebruik van reactorsignalen voor
bewaking van kerncentrales

Een eind 1981 gereed gekomen tele-
foonverbinding voor het overbrenger
van meetsignalen van de kerncentrale
Borssele naar Petten is het afgelopen
jaar vrijwel continu in gebruik ge-
weest. Van de 90 signalen, die van
neutronendetectoren en druk-,
temperatuur- en trillingsopnemers uit
de reactorkern en het primaire
systeem naar een nieuw aansluitpa-
neel in de kerncentrales worden ge-
bracht, kan de ruis- en de ge-
lij kstroomcomponent van 32 signalen
naar keuze in Petten tegelijk worden
geregistreerd. Een aantal van de sig-
nalen wordt continu bewaakt en van
de andere wordt op geregelde tijden
een analyse uitgevoerd. Zo zijn de
fluctuaties in de druk- en tempera-
tuursignalen gedurende de afschake-
ling van de reactor voor de vervan-
ging van de achtste kern en tijdens de
ingebruikname en het bedrijf van de
negende kern gevolgd. Ook is het ge-
drag van de reactor met betrekking
tot kernbewegingen en reactiviteits-
schommelingen tijdens de bedrijfscy-
clus gevolgd door analyse van de sig-
nalen van de neutronendetectoren in
de kern. Met de uitvoering van dit
project is nu gaandeweg een algemeen
instrumentatie- en meetsysteem opge-
bouwd voor geavanceerde signaalana-
lyses, dat ook wordt toegepast bij on-
derzoek op het gebied van windener-
gie en wervelbedverbranding.

Gedrag van splijtstofstaven

Afgesloten en gerapporteerd is thans
het onderzoek van vier zogenaamde
sphere-pac splijtstofstaven, die van
november 1971 tot april 1974 werden
bestraald in de OESO Halden reactor
in Noorwegen tot een versplijlings-
graad van 13,7 MWd/kg UO2. Daar-
toe is een nieuwe relatie ontwikkeld
voor het warmtegeleidingsvermogen
van een mengsel van L^-bolletjes
van verschillende grootte als functie
van de temperatuur, omdat daarin
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het warmtetransport anders plaats-
vindt dan in een gesinterd splijtstofta-
blet. Hiermee bleek een goede over-
eenkomst te worden gevonden tussen
de gemeten en de berekende waarden
voor zowel de restructurering van de
splijtstof als voor de hoeveelheid
splijtingsgassen die het vrije volume
in de staaf bereikt.
Een tweede splijtstofbundel, die in
Halden een versplijtingsgraad van ca.
35 MWd/kg UO2 heeft bereikt, werd
naar Petten getransporteerd. De ze-
ven staven van deze bundel, die alle
met sphere-pac (bolletjes) splijtstof
zijn gevuld, zullen eveneens aan een
nabestralingsonderzoek worden on-
derworpen. De derde splijtstofbundel,
samengesteld uit sphere-pac èn tablet
splijtstofstaven, bevindt zich sedert
1974 in de Halden reactor. De beoog-
de versplijtingsgraad voor deze bun-
del is ca. 40 MWd/kg UO2; eind
december was een waarde van ca. 32
MWd/kg bereikt.
Nabestralingsonderzoek aan 45
bestraalde splijtstofstaven afkomstig
van de kerncentrale Dodewaard is op-
geschort in verband met de uitvoering
van opdrachten van derden. Wel kon
het onderzoek worden afgesloten van
de eerste serie splijtstofstaven in het
kader van het door het Batelle

Memorial Institute gecoördineerde
'High Burnup Effects Programme'
(HBEP). De laatste serie van vier
splijtstofstaven arriveerde begin dit
jaar in Petten, nadat die in een Duit-
se kerncentrale een versplijtingsgraad
van ca. 40 MWd/kg UO2 had verkre-
gen. Na visuele inspectie, dimensie-
metingen en gammaspectrometrie-
metingen, werden deze staven door
het GCO in de HFR in een zoge-
naamde 'bumping'-test onderworpen
aan een vermogensverhoging en ver-
volgens wederom niet-destructief on-
derzocht, waarbij ook de vrijgeko-
men splijtingsgassen werden bepaald.

Snelle kweekreactoren
Bij de Duits-Belgisch-Nederlandse
ontwikkeling van de snelle kweek-
reactor deed zich een belangrijke ont-
wikkeling voor. Sinds 1978 was de in-
bedrij fname van de SNR-300, de
kerncentrale te Kalkar, afhankelijk
van een Bondsdagbesluit. Een rnet de
voorbereiding van deze besluitvor-
ming belaste onderzoekcommissie
verlangde een tweetal studies die in-
middels zijn afgesloten. De belang-
rijkste conclusie uit de eerste studie
was dat het praktisch uitgesloten is
dat zich ongevallen voordoen waarbij

Overzicht op de Loss-Of-Fluid-Test (LOFT)-
reactor vanaf de hijskraan bovenin het
reactorgebouw. De warmte uit deze 55 MWth
drukwaterreactor wordt afgevoerd door twee
parallelle circuits: een zogenaamde "intact
loop" en een "broken loop", waarmee de
breuk van een hoofdkoelmiddelleiding kan
worden nagebootst. De "intact loop" simuleert
de overige kringlopen van het primaire
koelsysteem en bevat alle componenten van een
PWR, zoals de hoofdkoelmiddelpomp, de
drukgenerator en de stoomgenerator in het
centrum van de foto. Het reactorvat wordt aan
het oog onttrokken door het bordes aan de
bovenzijde. De "broken loop" bevindt zich
aan de achterzijde van de opstelling. Bij de
deur van het reactorgebouw, bovenin de foto,
bevindt zich de dikke leiding die het
koelmiddel, na simulatie van de breuk door
twee snel openende afsluiters, afvoert naar de
drukonderdrukkingstank rechts van de
opstelling, onder het witte bordes. De
stoomgenerator en de pomp in de "broken
loop" worden gesimuleerd door hydraulische
weerstanden.
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Overzichtsfoto van de bouwplaats bij Kalkar
van de prototype kerncentrale met snelle
natriumgekoelde reactor SNR-300 op
30 augustus 1982. (Copyright Aero-Lux,
Freigeg.Reg.Pras. Darmstadt Nr. 1381/82.)

meer mechanische energie vrijkomt
dan de ontwerpwaarde van 370 MJ.
De tweede studie betrof vooral de
risico-analyse waarbij o.a. moest
worden aangetoond dat de veiligheid
van de SNR-300 ten minste overeen-
komt met die van een moderne druk-
waterreactor. Op basis van de resul-
taten van beide onafhankelijke stu-
dies heeft deze onderzoekcommissie
met grote meerderheid van stemmen
een positieve aanbeveling gedaan. Op
grond daarvan heeft de Bondsdag in
december 1982 zijn politieke bezwa-
ren tegen de inbedrijfname opgehe-
ven. Kort daarna werkten er weer
zo'n 1300 man op de bouwplaats in
Kalkar. Naar verwachting zal de cen-
trale in 1987 elektriciteit gaan
produceren.

Stralingsbeschadiging van
constructiematerialen

Het reactorvat en de kernconstructie
van de SNR-300 zijn gemaakt van
austenitisch roestvast staal DIN
1.4948. Met gebruikmaking van de
HF i is door ECN een onderzoek uit-
gevoerd naar de bestralingsinvloed op
variaties in kruipeigenschappen van

verschillende charges en lasverbindin-
gen van dit materiaal. Een belangrijk
resultaat is dat, zowel voor het
bestraalde als het onbestraalde mate-
riaal, de 10.000 uurs kruipsterkte
voor elke charge afzonderlijk kan
worden voorspeld op basis van trek-
proeven bij de relevante condities.
Dit komt doordat de treksterkte en
de kruipsterkte beide direct kunnen
worden gecorreleerd met een struc-
tuur parameter die rekening houdt
met de korreldiameter en de percenta-
ges koolstof en stikstof in de charge.
Ki uiponderzoek aan proefstukken ge-
heel vervaardigd uit lasmetaal van dil
type roestvast staal DIN 1.4948 is
eveneens afgerond. Hel blijkt dat de
kruipeigenschappen nauwelijks door
neutronenbestraling worden beïnvloed.
Opmerkelijk waren de eerste resulla-
len van de kruipbeproeving van
plaatmateriaal DIN 1.4948, dal tij-
dens een korte bestraling bij hoge
temperatuur een neutronenfluentie
van slechts 3.1020n.m~2 had opgeslo-
ten.Hoewel hierdoor per miljard
ijzeratomen slechts één atoom helium
ontstaat bleek de kiuiprek daarna
nog slechts 9% te bedragen, onder
omstandigheden waarbij het on-
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Op deze toto wordt de HFR-TOP-inrichting
juist op zijn plaats gemanoeuvreerd in de
bassin-bestralingsruimte (poolside
facility = PSF) van de Hoge Flux Reactor. Na
aansluiting van de instrumentatieslang (op de
foto rechts van het midden zichtbaar) op het
aansluitpunt in de wand van het reactorbassin
wordt de bestralingsfaciliteit ter hoogte van het
deksel van het reactorvat op zijn genummerde
plaats aan de ophangbalk gehangen en beneden
op de corresponderende trolley op de PSF-tafel
geplaatst. Door heen en weer rijden van de
trolley kan de splijtstofstaaf in de capsule ten
opzichte van de wand van de kerndoos worden
verplaatst en het opgewekte vermogen in de
staaf worden geregeld.

Weerp.ave van de gang van zaken bij een
onderzoek naar de invloed van de reksnelheid
op de vermoeiingslevensduur van austenitisch
roestvast staa! van het type DIN 1.4948 dat is
blootgesteld aan neutronen.
Vermoeiingsproefstaven van hel formaat, zoals
in het midden van de figuur weergegeven, zijn
in de linksboven afgebeelde
staalbestralingscapsule in de kern van de HFR
bestraald en daarna in een vermoeiingsmachine
aan een vermoeiingsproef onderworpen.
Hierbij wordt de proefslaaf in een rek-
gestuurde (input: strain) vermoeiingsproef
afwisselend met een bepaalde snelheid lot
vooraf ingestelde grenzen uitgerekt en weer
ingedrukt tot deze breekt; de hiervoor
benodigde kracht (output: load) wordt
gemeten. Het aantal wisselingen tot breuk geeft
een indruk van de vermoeiingslevensduur vati
het betreffende materiaal onder de
beproevingscondities en de vooraf
aangebrachte stralingsschade. Uit de grafiek
beneden in de figuur, waar het aantal
wisselingen tot breuk is uitgezet als functie van
de snelheid waarmee de proefstaaf telkens
wordt opgerekt cq. ingedrukt, blijkt dat de
vermoeiingslevensduur van het onderhavige
materiaal bij de hier toegepaste
omstandigheden aanzienlijk wordt beïnvloed
door de opgelegde reksnelheid. De beide foto's
ter weerszijden van de grafiek tonen de
overgang in het brei'kmechanisme bij variatie
van ongeveer een factor 30 in de reksnelheid
van transkristallijn (taaie breuk door de
kristallen heen) naar interkristallijn (brosse
breuk langs de korrelgrenzen).

bestraalde referentiemateriaal nog een
kruiprek van ca. 35% bezit.
Behalve kruipverschijnselen in al dan
niet bestraald constructiestaai onder-
zoekt ECN ook vermoeiing en
scheurgroei. In verband met dit
laatste wordt deelgenomen aan een
Europees vergelijkend onderzoek van
experimentele technieken voor het
meten van elasto-plastische scheur-
groeiparameters. Om enig inzicht te
krijgen in de betekenis van de experi-
mentele bepaling van deze scheur-

groeiparameters werden een aantal
3-dimensionale eindige eïementen
analyses uitgevoerd aan voorge-
scheurde trekproefstukken. De uil-
komsten stemmen goed overeen met
de experimentele waarnemingen.

Werkzame doorsneden voor
splijiings- en corrosieproduklen

Voor het SNR-300 project is een eva-
iuatie van werkzame doorsneden voor
kernreacties van neutronen mei cor-
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Bij de experimenten in het Versuchsbergwerk
Asse (West-Duitsland) wordt in een 300 m diep
boorgat de gesteentedruk, die een daarin
geplaatste cilinder met warmteproducerend
kernsplijtingsafval zou ondervinden, gemeten
met behulp van een elektrisch verwarmde
meetsonde.

Splijtstofcyclus

rosieprodukten er. nucliden in de pri-
maire kringloop van een snelle natri-
umgekoelde kweekreactor gereed ge-
komen. Voortgtzwtte werkzaamheden
aan de splijtingsprodukten hebben
zich voornamelijk beperkt tot bijdra-
gen voor de nieuwe 'Joint Evaluation
File' (JEF) waarran door Japan en
Europa wordt samengewerkt onder
auspiciën van de NE A Data Bank.

Transiënte oververmogens-
experimenten HFR-TOP

Ter voorbereiding van een reeks tran-
siënte oververmogensexperimenten is
in de HFR een prototype bestralings-
inrichting met daarin een splijtstof-
staaf met 20% verrijkt uranium met
succes beproefd. De fabricagemethode
van de splijtstoftabletten is verbeterd
zodat nu aan de gestelde stabiliteits-
criteria voor de splijtstof wordt vol-
daan. Ten behoeve van de vaststelling
van het experimenteerprogramma zijn
berekeningen uitgevoerd op het gebied
van de neutronenfysica, de thermo-
hydraulica en de temperatuurverdeling
in de splijtstofstaaf.

De opberging van nucleair afval
In het kader van het ILONA-
programma (Integraal Landelijk On-
derzoek Nucleair Afval), waarvan de
coördinatie bij ECN berust, werden
door verscheidene instellingen, waar-
onder ECN, werkzaamheden uitge-
voerd die vrijwel alle mede door de
Commissie van de Europese Gemeen-
schappen werden gesubsidieerd. Deel-
nemende organisaties zijn, de TH-
Delft afd. Mijnbouw, het laborato-
rium voor Grondmechanica te Delft,
het Gorlaeus laboratorium van de
Rijksuniversiteit Leiden, het Instituut
voor Aardwetenschappen van de
Rijksuniversiteit Utrecht, het Delta
Instituut te Yerseke, het Nederlands
Instituut voor Onderzoek der Zee op
Texel en de Rijks Geologische Dienst.
Bovendien werd door RSV/Hydrona-
mic een haalbaarheidsstudie uitge-
voerd betreffende constructies boven
een zoutkoepel in de Noordzee onder
rechtstreeks contract met ECN. De-
zelfde contractrelatie bestaat ook met
het Nederlands Instituut voor Onder-
zoek der Zee (NIOZ). Voor de laatste
twee jaar van het vijfjarenprogramma
van de EG werden onderzoek-
voorstellen gehonoreerd die waren in-
gediend door het Rijksinstituut voor
Drinkwatervoorziening en het ITAL,
alsmede door een industriële combi-
natie. Deze nieuwe onderzoekingen
worden ook in het ILONA-kader
opgenomen.
De ECN-werkzaamheden betroffen
projecten binnen de ILONA-
studiegroepen OPLA (geologische
opslag te land) en MINSK (Mogelijk-
heden voor Interimopslag in Neder-
land van Splijtstoffen en/of KSA).
Onder in het daarvoor in het Ver-
suchsbergwerk ASSE bij Brunswijk
beschikbare 300 m diepe boorgal
werd bij 200°C de gesteentedruk ge-
meten met behulp van een elektrisch
verwarmde meetsonde voorzien van
thermokoppels, verplaatsingsmeters
en rekstrookjes. Dit experiment
moest inzicht verschaffen in de druk
die een bus met verglaasd kernspllj-
tingsafval bij plaatsing in zout moet
kunnen weerstaan. Door een storing
in de elektronica moest het experi-
ment voortijdig worden beëindigd.
De proefduur was echter lang genoeg
geweest om een verantwoorde extra-
polatie naar de eindtoestand te kun-
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nen maken. Het instrumentatiegedeel-
te van de sonde kon, zoals bij de
constructie ervan was voorzien, wor-
den teruggewonnen en zal bij het vol-
gende experiment, een vrije conver-
gentiemeting bij verhoogde tempera-
tuur, wederom worden gebruikt. De
meetsonde voor dit experiment wordt
inmiddels vervaardigd. De resultaten
van de drukmeting zijn nog niet ge-
heel uitgewerkt, doch er kan wel
reeds een voorlopige uitspraak over
de optredende gesteentedruk worden
gedaan, die redelijk overeenstemt met
de vooraf gemaakte modelanalyse.

Er werd ook reeds vrij veel tijd
besteed aan de voorbereiding van vol-
gende experimenten, waarvan het be-
langrijkste is de boring van een twee-
de gat in de Asse-mijn met grotere di-
ameter en 600 m lengte en de uitvoe-
ring van metingen daarin. Dit experi-
ment zal mede worden gefinancierd
door GSF. Parallel aan dit veldwerk
lopen ontwerpstudies die vooral be-
trekking hebben op deformaties van
de gesteente massa in relatie tot geko-
zen opberggeometriën en warmtepro-
duktie. Verschillende aspecten van de
veiligheid op lange termijn werden
eveneens onderzocht.

In het afgelopen jaar werd fase 1 van
de MINSK-studie, uitgevoerd door
ECN en KEMA, voor een belangrijk
deel afgewikkeld. Deze fase betreft het
verantwoord maken van een keuze van
het opslagsysteem, hetzij opslag in een
waterbassin of droge cpslag in een
systeem met warmteafvoer door
natuurlijke convectie. Voor beide
systemen kan aan alle gestelde veilig-
heidseisen, zij het tegen verschillende
kosten, worden voldaan.
Recentelijk is ook het marien-
biologisch onderzoek in Petten onder-
gebracht in de ILONA-projectopzet.
Vanuit deze sector werd deelgenomen
aan verschillende internationale acti-
viteiten, waaronder de NEA Seabed
Working Group en het NEA Dump
Site onderzoek. De eigen werkzaam-
heden betroffen enerzijds stofwisse-
lingsonderzoek van antimoon-125 in
mariene organismen, waarbij speciaal
de verdeling van het radionuclide
over de weefsels van de garnaal en
mossel werd nagegaan en tevens werd
onderzocht of de opname van het ra-
dionuclide uit zeewater door deze die-
ren gestimuleerd kan worden door re-
ductie van het antimoon. Daarnaast
werd, in verband met de afstemming
van het project op bovengenoemde
NEA-activiteiten, begonnen met on-
derzoek van het voorkomen van de

In de grafiek zijn de temperaturen, gemeten in
de sonde (zie linker pagina), te zien als functie
van de tijd. Zichtbaar zijn hel inschakeiver-
schijnsel en een stroom- (c.tj.venvarmings)on-
derbreking. Het eerste kenmerkt zich door hei
oplopen van de temperatuur tol ongeveer
I7Ï°C. Daarna maakt de sonde contact met
het zout, waardoor de temperatuur lot 135°C
daalt. Hierna loopt de temperatuur langzaam
op. De stroomonderbreking na circa 4 dagen
/orgt voor een temperatuurdaling van 7°C.
Uiteindelijk is de .emperatuur van de sonde
ongeveer 175°C geworden (niet zichtbaar in de
grafiek).

10

tijd (dagen)
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Een vertegenwoordiger van de Australian
Atomic Energy Commission demonstreert in
Almelo de computer die een
verrijkingsgraadmeter voor UF6-monsters
bestuurt aan vertegenwoordigers van het IAEA
en het Euratom Directoraat
Veiligheidscontrole.

natuurlijke alfastraler polonium-210
in mariene organismen. Daaruit is
een analysemethode voortgekomen
voor vergelijkend onderzoek naar het
voorkomen van polonium in diepzee-
organismen en organismen uit ondiep
water.

Splijtstofbewaking

Voor de uitvoering van het non-
proliferatie verdrag zijn duidelijke en
uniforme meetprocedures nodig.
Daarom is er behoefte aan goed gede-
finieerde calibratiestandaarden. Ook

is het nodig dat alle relevante infor-
matie die bij een Inspectie wordt ver-
zameld, op een voor de centrale com-
puters leesbare vorm wordt aangebo-
den voor evaluatie en opslag. Het is
daarom belangrijk dat de laboratoria
die instrumenten en rekenprogram-
ma's ontwikkelen, de industrie en de
iplijtstofbewakingsautoriteiten op de-
ze punten een goede overeenstemming
bereiken, Dit was de reden dat de
vierde jaarlijkse conferentie van de
European Safeguards Research and
Development Association (ESARDA)
als motto 'Harmonization and Stand-
ardization' kreeg. ECN was gastheer
van deze 'specialist meeting' van 27
tot en met 29 april in Petten.
ECN vervult een adviserende functie
voor de Nederlandse delegatie in het
Hexapartite Safeguard Project (HSP)
van de bij gascentrifugeverrijking be-
trokken landen en internationale or-
ganisaties. Daaruit is thans een
spljtstofbewakingsmodei voortgeko-
men waarvan in Almelo een bijna
volledige demonstratie is gegeven aan
de IAEA-inspecteurs en het Directo-
raat Veiligheidscontrole van
Euratom.
Algemeen wordt verwacht dat HSP
begin februari 1983 zal worden af-
gesloten met een rapport dat de tech-
nische basis zal vormen voor de
splijtstofbewaking van gascentrifuge-
verrijkingsinstallaties. In dit verband
zijn door Los Alamos National
Laboratory beschikbaar gestelde
'neutron area monitors' beproefd met
behulp van een neutronenbron en in
een serie metingen in een der verrij-
kingsinstallaties in Almelo. Deze en
andere meettechnieken werden gede-
monstreerd voor inspecteurs van
IAEA en Euratom. Een soortgelijke
demonstratie vond plaats van een
door de Australian Atomic Energy
Commission ontwikkelde verrij kings-
graadmeter voor UF6-monsters,
waarbij ECN assistentie verleende. In
opdracht van IAEA en van het Direc-
toraat Veiligheidscontrole van Eura-
tom zijn enkele honderden chemische
bepalingen gedaan, terwijl ook werd
meegewerkt aan de certifiëring van
een aantal nucleaire referentiemateri-
alen voor chemische analyses.
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Het onderzoek en ontwikkelingswerk
in dit aandachtsgebied betreft voor-
namelijk onderdelen van het Europe-
se kernfusieprogramma, waarvoor het
vijfjaren plan 1982-1986 in maart
door de Raad van Ministers van de
Europese Gemeenschap werd goedge-
keurd. Daarin is het Joint European
Torus project (JET) het zwaartepunt
van het plasmafysische deel. JET
komt in 1983 in bedrijf en omstreeks
1986 verwacht men er mee aan te to-
nen dat een fusiereactor wat betreft
opsluiting en verhitting van het
plasma mogelijk is. Er wordt begon-
nen met het ontwerp van een eerste
experimentele reactor, die aangeduid
wordt met NET (Next European
Torus) of ÏNTOR (International
Tokamak Reactor) al naargelang een
tot de Europese Gemeenschap be-
perkte of een mondiale samenwerking
mogelijk geacht wordt. Zoals JET de
fysische haalbaarheid moet aantonen,
dient NET/INTOR te demonstreren
dat ook de specifieke reactorcompo-
nenten ontwikkeld kunnen worden.
De belangrijkste problemen worden
aangepakt in het begeleidende Tech-
nologieprogramma, dat de volgende
vijf delen omvat: supergeleidende
magneten, veiligheid, materialen,
kweekmantel en tritium. Behoudens
tritiumtechnologie, levert ECN op al
deze punten een bijdrage. De super-
visie over NET en Technologie werd
door de Europese Commissie opge-
dragen aan de Fusion Technology
Steering Committee.

Kweekmantel

Er werd een systeem van rekencodes
ontwikkeld, waarmee de verdeling
van de neutronenflux over de inge-
wikkelde geometrie van een
Tokamak-reactor berekend kan wor-
den alsmede alle daarvan afhankelij-
ke grootheden zoals: kweekfactor
voor tritium, brontermen voor de
energiedissipatie, activering van reac-
toronderdelen en stralingsschade en
heliumproduktie in constructiemate-
rialen. Daarbij werd voor het hoge
energiegebied (tot 14 MeV) een kern-
fysisch rekenmodel ontwikkeld voor
bepaling van werkzame doorsnede
voor inelastische verstrooiing van
neutronen. In het bijzonder geeft het
model een beschrijving van de hoek-
verdeling van de neutronen die direct
na het begin van de kernreactie uit de

voorevenwichtstoestand worden uitge-
zonden. Op dit onderwerp promo-
veerde J.M. Akkermans aan de RU-
Groningen op een proefschrift met ti-
tel: 'A random walk in the land of
precompound decay'.

Voor de NET/INTOR-ontwerpstudies
werd de tritiumkweekfactor berekend
voor diverse concepten van kweek-
r.iantelmodules. Daarbij werd de neu-
tronenmultiplicator gevarieerd en, bij
toepassing van gesmolten lithium-
lood in de kweekmantel, de toevoe-
ging van een derde component om
het smeltpunt te verlagen. Andere be-
rekeningen betroffen de activering
van de eerste wand en transport van
radioactief materiaal door erosie van
het oppervlak door ionen uit het
plasma.

Ook voor plasmadiagnostiek in JET
zijn de ontwikkelde rekencodes van
belang. In eerste instantie werden
neutronenfluxen berekend op de
wand van de plasmakamer - zowel
voor experimenten met zuiver deuteri-
um als met deuterium en tritium -
om het systeem van fluxmonitors te
definiëren. Tijdens de experimentele
fase zal uit de activering van de mo-
nitors via neutronenberekeningen in-
formatie verkregen worden over
plaats, dichtheid en temperatuur van
het plasma.

Materiaalonderzoek

Uit neutronenberekeningen blijkt dat
de Hoge Flux Reactor bij uitstek ge-
schikt is voor beproeving van het
roestvast constructiestaai type 316
voor NET/INTOR. Het tempo waar-
in atomen uit hun plaats geschoten
worden en ook de heliumproduktie
zijn vergelijkbaar groot. Het laatste
verloopt hier geheel anders dan in een
fusiespectrum, namelijk door opeen-
volging van twee thermische neutro-
nenreacties op de legeringscomponent
nikkel. In de verslagperiode werden
drie bestralingscapsules met proef-
staven van de rvs 316 referentie-
charge voor NET aangemaakt en in
de kern van de HFR geplaatst. Na
beëindiging van de bestraling medio
1983 volgt beproeving in het LSO op
kruip, vermoeiing en scheurgroei-
eigenschappen. Voor de uiteindelijke
fusie-elektriciteitscentrales zal men
constructiematerialen moeten ont-
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wikkelen die minder radioactief
worden, om verwerking en opslag
van gebruikte reactorsegmenten te
vereenvoudigen. Vanadiumlegeringen
bieden in dit opzicht een gunstig
perspectief. Om de gezamenlijke
invloed van stralingsschade en helium
op zwelling en mechanische eigen-
schappen te onderzoeken, werden
twee bestralingscapsules aangemaakt,
die beladen werden met trekstaafjes
van een legering met 5% titaan. Om
de heliumproduktie in een fusie-
spectrum te benaderen werd aan de
legering een kleine hoeveelheid bo-
rium toegevoegd, dat een grote werk-
zame doorsnede heeft voor de thermi-
sche (n.a)-reactie.

Analyse van ongevallen

De aspecten die ECN voor de veilig-
heidsanalyse van INTOR bestudeerde

betroffen primaire ongevallen, zoals
oververhitting van de eerste wand en
van kweekmantelmodules door weg-
vallen van de koeling en het inbran-
den van plasma op de eerste wand bij
piasmadisrupties.

Magneettechnologie

Een derde studiecontract voor IN-
TOR betrof het ontwerp van de 20
kA (bij 12 T) samengestelde niobium-
tin supergeleider voor de toroïdale
magneten. Voor de ontwikkeling van
dergelijke geleiders wordt bij het
Schweizerisches Institut für Nuklear
Forschung (SIN) in Villigen, Zwitser-
land, de SULTAN-beproevingsinstal-
latie gebouwd. Het SULTAN-project
is een samenwerking van SIN, het
Italiaanse ENEA en ECN. ECN le-
vert in eerste instantie een 8 T
niobium-titaan spoel met een inwen-
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dige diameter van 108 cm en een
hoogte van 113 cm. De bouw van de-
ze magneetspoel liep aanzienlijke ver-
traging op omdat de in de VS gefa -
briceerde geleider over de volle lengte
van 5500 m opnieuw gesoldeerd
moest worden. Voor dit herstel werd
in Petten een continu soldeerproces
ontwikkeld, dat met apparatuur van
ECN en onder controle van ECN-
medewerkers in de fabriek in Boston
met succes werd toegepast. Vervol-
gens werd de spoel in Nijmegen door
Smit Transformatoren gewikkeld en
als laatste fabricagestap nog juist
voor de jaarwisseling met kunsthars
geïmpregneerd. Inmiddels werd be-
gonnen met het ontwerp van een
niobium-tin spoel. Daarmee zal
- tezamen met twee andere die door

SIN en ENEA gebouwd worden -
begin 1986 de veldsterkte van SUL-
TAN opgevoerd -vorden tot 12 T. Op
punten van bekabeling en verbin-
dingstechniek werd begonnen met de
fabricagetechniek voor de benodigde
5 kA (bij 12 T) samengestelde
geleider.

Industriële innovatie

Een drietal projecten in dit aan-
dachtsgebied zijn onderdeel van een
Nederlandse samenwerking van on-
derzoekinstellingen en industrie op
het gebied van supergeleiding met een
innoverende doelstelling. Fysisch-
chemisch onderzoek werd verricht
aan binaire en ternaire supergeleiden-
de verbindingen uit de homologe

Om in de JET-madiine de positie van het
plasma en de neutronenproduktie daarvan te
bepalen zullen op een aantal plaatsen (a) rond
de torus metaalfolies worden geplaatst die door
neutronenvangst radioactief worden. Deze
folies kunnen vervolgens door een pneumatisch
systeem (b) naar de meetopstelling worden
getransporteerd. Ter voorbereiding van deze
metingen zijn door ECN de neutronenfluenties
op de meetposities berekend zowel voor een
deuteriumplasma als voor een mengsel van
deuterium-tritium, waarbij bovendien de
positie van het plasma werd gevarieerd.

10"

DT

10'-

1014

10"
4.105 106 10'

neutronenenergie (elektronvolt)
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reeks met A15 type kristalstructuur.
De ontwikkeling van fabricagetech-
niek voor niobium-tin multifilament
draad (volgens ECN-procédé) in sa-
menwerking met Holec en Lips werd
met succes afgerond. Ook de hy-
drostatische extrusie van de billeis
wordt nu beheerst. De eerste produk-
ties van honderden meters lengte
overts offen andere commerciële pro-
dukter. (volgens het bronsprocédé) in
kritieke stroomdichtheid met een fac-
tor drie. In september besloten Holec
en Lips gezamenlijk om over te gaan
tot een semi-commerciële fase voor
de opbouw van een produktie-unit bij
Lips te Drunen en voor introductie
van hun produkt op de markt. Ook
in deze fase van ca. één jaar verleent
ECN medewerking, net name voor
kwaliteitscontrole.

Op korte termijn verwacht men com-
mercieel belangrijke toepassingen van
supergeleidende magneten voor hoge-
gradiënt magnetische separaioren
(HGMS) en voor kernspinafbeeiding
(NMR-tomografie) als medische diag-
nostiek. Wat het laatste betreft is in
Nederland Philips actief en startte
Holec in juli een project voor een
prototype 2 T magneet voor een
whole body scanner, dat steunt op de
medewerking van de TH-Twente,
TH-Delft en ECN. Op het gebied van
HGMS zijn FDO, KU-Nijmegen en
ECN actief. In Petten werd een proef-
opstelling gebouwd met een 4,5 T
supergeleidende magneet, die in eerste
instantie uitgerust werd met een cir-
cuit voor filtering van vliegas.

De ontwikkeling van muitifilament niobium-tin
supergeleiders volgens een door ECN geoctroi-
eerd procédé werd afgesloten en zal nu door de
industrie worden voortgezet. Bij dit procédé
wordt uitgegaan van niobiumbuisjes gevuld rnei
poedervormig NbSn, in een matrix van koper
(boven). Door gloeien van de getrokken draad
omslaat op het grensviak van niobium en
NbSn, uiteindelijk een iaag van het supergelei-
dende" Nb,Sn (onder).
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Opstelling \an magnetiscnc separatie.
In het midden de cilindrische helium-cryostaat
waarin een 5 tesla supergeleidende magneet is
geplaatst. In de 'warme boring' van de/e
eryostaat bevindt /idi het filter om deeltjes die
gesuspendeerd zijn door stromende lucht uit te
filteren.

Bij magnetische separatie is de separaliekradit
door het filler uitgeoefend op een
magnetiseerbaar deeltje evenredig met het
produkt van magneetveld en magneetveld-
gradiënt. Sterke veldgradienten kunnen worden
opgebouwd door fijnmazig ferromagnetisch
filtermateriaal in een achiergrondvcld aan te
brengen. Aan de randen van de filterfibers zijn
de veldgradiënlen zeer hoog, waardoor de
separatiekrachten in de onmiddellijke
omgeving van de filters groot kunnen zijn. Een
belangrijke bijkomende eis is, dat de uit te
vangen deeltjes in voldoende mate
magneliseerbaar zijn. Al.s voorbeelden \an
filtermaterialen, beide bestaande uit roestvast
staal AIS1 430:
(a.) strekmetaal
(b.) staalwol

Sooooooooc
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24 Verbrandingsenergie

In 1982 is duidelijk geworden dat de
groei van het kolengebruik in ons
land zal achterblijven bij de overheids-
doelstellingen van 1980. De ontwikke-
ling van economische factoren en van
het energiegebruik heeft geleid tot
uitstel of afwijzing van de uitvoering
van een aantal grote kolenprojecten,
zowel wat de toepassing van conven-
tionele technieken als wat de ontwik-
keling en demonstratie van nieuwe
technologieën betreft. De overheid
heeft niettemin vastgehouden aan het
streven naar een grotere steenkoolin-
zet als middel tot diversificatie in de
energievoorziening. Omdat daarbij
niet meer kon worden gerekend op
commerciële toepassing van atmosfe-
rische wervellaagverbranding vöör de
90-er jaren en van kolenvergassing
vöör de eeuwwisseling, is het accent
voorlopig komen te liggen op uitbrei-
ding van het gebruik van conventio-
nele steenkoolverbranding. Deze uit-

breiding betreft niet alleen de capaci-
teit van poederkoolcentrales maar te-
vens de kleinere eenheden voor stads-
verwarming en energievoorziening
van bedrijven. Met het oog daarop is
ook besloten tot een aanpassing van
de milieunormen voor het stoken van
steenkolen.

De consequenties van deze ontwikke-
ling voor het nationale programma
van onderzoek, ontwikkeling en de-
monstratie op het gebied van kolen
(NOK) zijn het duidelijkst zichtbaar
geworden in de opschorting van de-
monstratieprojecten voor steenkool-
vergassing. Een tweede belangrijk ge-
geven was het overheidsbesluit om
vooralsnog geen NOK-middelen meer
beschikbaar te stellen voor onderzoek
en ontwikkelingswerk op het gebied
van wervellaagverbranding onder ver-
hoogde druk (PFBC). Dit hield te-
vens in dat de ECN-activiteiten terza-
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Met de 60 kWth AFBC-opstelfing ARGUS
worden laken verricht in het kader van het
programma Verbrandingsenergie en worden
opdrachten voor derden uitgevoerd.

ke werden afgesloten. In het pro-
gramma Verbrandingsenergie van
ECN is vervolgens gereageerd op
nieuwe korte-termijn vraagstukken
betreffende kolengebruik in kleine,
conventionele installaties. Daarbij is
vastgehouden aan een beperkte in-
spanning, gericht op doelstellingen
voor de langere termijn. Voorop staat
de opbouw van onderling samenhan-
gende kennis over steenkooleigen-
schappen, conversiesystemen en mi-
lieuaspecten door uitvoering van een
coherent programma waarin diverse
disciplines samenwerken met weder-
zijds gebruik van installaties, appara-
tuur en personeel. Dit kwam in 1982
vooral tot uiting in het gebruik van
de 60 kW AFBC-opstelling ARGUS
voor een groot aantal verschillende
onderzoekactiviteiten. Met het oog op
de handhaving van deze opzet is be-
gonnen met het ontwerp van een op-
volgende kleine opstelling waarin het
steenkool- en milieuonderzoek ook
aan vergassingscondities kan worden
gerelateerd.

Steenkooltechnologie
In verband met de hierboven ge-
schetste ontwikkelingen zijn de activi-
teiten op het gebied van geavanceerde
kolenconversiesystemen afgenomen
en deels gericht op nieuwe korte-
termijn vragen, door toepassing van
de kennis en ervaring die inmiddels
met het onderzoek aan de eigen ko-
lenverwerkende installaties zijn ver-
worven. Het betreft hier vooral het
veelzijdige gebruik van de AFBC-
opstelling ARGUS, omdat in het be-
proevingsprogramma van de 2 MWth
AFBC-installatie enkele langdurige
vertragingen zijn opgetreden. Uit de
problemen met randsystemen van
laatstgenoemde installatie is gebleken
dat bij de betrokken Nederlandse le-
veranciers van de grond af ervaring
moest worden opgebouwd met klein-
schalige componenten voor de behan-
deling van steenkool en steenkool-
reststoffen. De hoofdleverancier
Bronswerk heeft een grote inspanning
geleverd om de problemen het hoofd
te bieden. De doelstelling om een
praktische toepassing van AFBC te
demonstreren is weliswaar nog niet
bereikt, maar de opgetreden vertra-
ging is niet groter dan bij eerdere
AFBC-pntwikkelingen in het
buitenland.

Uit het grote aantal bezoekers bleek
de belangstelling die in binnen- en
buitenland voor dit project bestaat,
mede omdat het onderdeel vormt van
de IEA-overeenkomst voor samen-
werking op het gebied van AFBC-
ontwikkeling. In 1982-'83 berust het
voorzitterschap van het uitvoerend
comité voor deze overeenkomst bij
ECN.

Ondanks vertragingen bij het in be-
drijf nemen van de 2 MW-installatie
is ervaring opgedaan met de eisen die
worden gesteld aan het stoken van
steenkool op kleine schaal en de be-
oordeling daarvan. Van deze ervaring
is gebruik gemaakt voor het uitvoeren
van diverse meetprogramma's:
• In het kader van het NOK heeft

ECN een landelijk programma
voor emissieregistratie bij kolen-
gestookte groenvoederdrogerijen
voorbereid en uitgevoerd, waarbij
werd samengewerkt met TNO en
het Instituut voor Bewaring en
Verwerking van Landbouwproduc-
ten. De in december beschikbare
resultaten gaven een gunstig beeld
van de mogelijkheden voor kolen-
gebruik in deze bedrijfstak. De
emissies blijken niet alleen
afhankelijk van steenkooltype en
stofvangstsysteem maar in sterke
mate ook van de bedrijfsconditïes
waarbij de aard en de vochtigheids-
graad van het te verwerken pro-
dukt een overwegende rol spelen.

• In de ARGUS-opsteliing zijn twee
programma's uitgevoerd voor het
stoken van een brandstof die is ver-
vaardigd uit zogenaamd licht
bedrijfsafval. Deze brandstof is
ontwikkeld door JCOVA, een af-
valverwerkingsbedrijf te Amster-
dam. De beproevingsresultaten
toonden dat het produkt zich goed
leent voor gebruik in een fiuïde bed
en dat de emissie waarschijnlijk al-
leen nadere aandacht verdient voor
wat betreft het vrijkomen van gas-
vormige chloorverbindingen.

De resultaten van het onderzoek naar
karakteristieken van fiuïde bedden,
dat eerder gericht was op de on-
dersteuning van een industrieel ont-
wikkelingsprogramma op PFBC-
gebied, zijn eveneens dienstbaar ge-
maakt aan andere toepassingen. De
ontwikkeling van een detectiesysteem
ter bepaling van snelheid, grootte en
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In 1982 hebben in de AFBC-opstelling ARGUS
oriënterende verbrandingsproeven
plaatsgevonden met ICOPOWER, een
brandstof die is vervaardigd uil licht
bedrijfsafval: hout, papier, karton en
kunststof. Deze brandstof, met een
verbrandingswaarde van 16 MJ/kg en op basis
van de energie-inhoud goedkoper dan
steenkolen, is ontwikkeld door de firma
1COVA, die te Amsterdam een produktielijn
heeft gebouwd met een capaciteit van 60.000
ton brandstofpellets per jaar. De
beproevingsresultaten toonden dat dit produkt
zich goed leent voor gebruik in een fluïde bed
en dat de emissie waarschijnlijk alleen nadere
aandacht verdient voor wat betreft het
vrijkomen van gasvormige chloorverbindingen.

vormingsfrequentie van gasbellen en
beweging van bedmateriaal is afge-
rond na beproeving in de ARGUS-
opstelling. Ter ondersteuning van het
beproevingsprogramma van Brons-
werk zijn 12 detectoren volgens dit
nieuwe principe vervaardigd en in het
bed van de 2 MWth AFBC-ketel aan-
gebracht. Tevens is een schaalmodel
van de 2 MWth vuurhaard vervaar-
digd waarmee bij kamertemperatuur
de mogelijkheden tot optimalisatie
van de fluïdisatie zijn onderzocht.

Nadat duidelijk was geworden dat de
industriële ontwikkeling op PFBC-
gebied geen voortgang zou vinden,
zijn de systeemstudies op het gebied
van geavanceerde kolenconversietech-
nieken beperkt. De ontwikkeling in
samenwerking met Neratoom van
programmatuur voor dynamische be-
rekening van energiesystemen is afge-
rond. Het programmapakket is ter
beschikking gesteld van de TH-Delft.
Daarnaast is medewerking verleend
aan de Klvl-studie "Kosten van elek-
triciteit uit steenkool en uraan".

Voor de activiteiten van ECN op het
gebied van stofvangst uit hete gassen
is in brede kring van belanghebben-
den interesse getoond. Voor de uit-
voering van experimenten over een
temperatuurbereik van kamertempe-
ratuur tot 900°C is een rookgassimu-
lator met bijbehorende diagnostische
apparatuur in bedrijf genomen. Hier-

mee is een gasstroom met nauwkeurig
gedefinieerde stofbelading voor on-
derzoekdoeleinden beschikbaar. Met
de opbouw van deze onderzoekmid-
delen en het gebruik van de bij ECN
in het milieuonderzoek verworven er-
varing met generatie, bemonstering
en karakterisering van aërosolen
wordt een participatie beoogd in een
nader te formuleren NOK-deel-
programma op het gebied van
stofvangst.
Daarop is tevens geanticipeerd met de
opening van een overleg van onder-
zoekers door de TH-Delft met deel-
name van de industrie, ECN en
TNO.

Emissiebeperking

Aansluitende activiteiten op het ge-
bied van rookgasaërosolen zijn, even-
als het onderzoek van verwijdering
van stikstofoxiden, gericht op de zui-
V-; >g van rookgassen.

De kleinste stofdeeltjes in rookgassen
vormen een milieutechnisch probleem
omdat zij verrijkt zijn aan toxische
stoffen, door gangbare fihersystemen
worden doorgelaten en ingeademd
worden. Voor het onderzoek van de
mogelijkheden tot vangst van deze
deeltjes is allereerst de ontwikkeling
nodig van adequate technieken voor
bemonstering en karakterisering van
rookgassen en rookgasaërosolen. In
1982 kwam hiervoor een test- en cali-
bratiecircuit gereed waarin metingen
werden verricht van stromingsprofie-
len, van deeltjesgrootteverdelingen
over de kanaaldoorsnede en van het
gedrag van monodisperse aërosolen
die thans gegenereerd kunnen worden
in het diameterbereik van 1,5 tot 12
m. In de praktijk werd ervaring opge-
daan met de rookgasbemonsterirag tij-
dens stookproeven in de ARGUS-
opstelling en met de eerder genoemde
emissieregistratie bij groenvceder-
drogerijen.

De mogelijkheden van stofvangst
door magnetische afscheiding zijn on-
derwerp van de ontwikkeling van een
experimentele opstelling yoor hoge-
gradiënt magnetische separatie
(HGMS), zoals beschreven in het
hoofdstuk Kernfusie en supergelei-
ding van dit jaarverslag. Dezelfde
opstelling is ook gebruikt voor de
magnetische afscheiding van de ijzer-
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1-5 Gascilinders mei resp. NO, NH, en
SO2, NO, CO,

6 Perslucht
7 Debietmelers
8 Gasmengsysieem
9 Elektrische oven

10, 12 3-weg kranen
11 Thermokoppels
13 Reactor
14 Katalysator
15 Filter
16 Infrarood-spectrometer voor

NO, NH, en N,O, SO,, CO,
17 Monstername en meetapparatuur

Vast-bed testreactor waarin de verwijdering
van NO uit rookgassen via katalytische
reductie met NH3 wordt nagebootst. In de
reactor wordt de effectiviteit van goedkope
materialen als katalysator vergeleken met
commerciële katalysatoren.
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oxidefractie uit vliegas. Deze ijzer-
oxiden vormen een mogelijk goed-
koop alternatief van gangbare kataly-
sator-materialen voor gebruik in de
selectieve katalytische reductie van
stikstofoxiden met behulp van ammo-
niak. Het onderzoek op het gebied
van NO-verwijdering uit rookgassen
is aangevangen met een kleine
testreactor en bijbehorende gas-
analyse-apparatuur. Allereerst werd
de werking van deze opstelling geveri-
fieerd met gebruik van een commer-
cieel verkrijgbare Japanse katalysa-
tor. De resultaten kwamen overeen
met de voor deze katalysator gespeci-
ficeerde werkingsgraad. Uit daarop
volgende metingen met gebruik van
de ijzeroxiden als katalysator bleek
dit materiaal even effectief te werken
als de Japanse katalysator. Ook voor
deze activiteiten was er sprake van
een wisselwerking met het bedrijf van
de ARGUS-opstelling, omdat daarin
enerzijds de gasanalyse-apparatuur
werd beproefd en anderzijds bij de
uitvoering van stookproeven prak-
tisch gebruik van dergelijke appara-
tuur werd gemaakt.

Steenkool en verbrandingsresten

De samenstelling van verschillende
soorten steenkool bepaalt hun ver-
werkingsgedrag en de eigenschappen

12 i5

11 /

van geproduceerde gassen en reststof-
fen. Het gaat daarbij zowel om de
maceraalsamenstelling en inkolings-
graad van de matrix als om het gehal-
te en de vorm waarin minerale ver-
ontreinigingen voorkomen.

De ervaring met het gebruik van re-
flectiemicroscopie en geautomatiseer-
de beeldanalyse met behulp van het
textuuranalysesysteem (TAS) is be-
langrijk uitgebreid door de deelname
aan wereldwijde ringanalyses in het
verband van de International Com-
mittee for Coal Petrology. De ont-
wikkeling van de steenkooltype-
bepaling met behulp van TAS werd,
in samenwerking met Bergbau For-
schung te Essen, vrijwel voltooid. De
ontwikkeling van de bepaling van de
inkolingsgraad met reflectiemicrosco-
pie kwam gereed, waarna analyses
voor de Steenkoolbank Nederland
zijn uitgevoerd.

De dienstverlening die ECN op zich
heeft genomen in het kader van het
NOK-deelprogramma op het gebied
van kolenreiniging betreft de analyse
van minerale bestanddelen in de
steenkool. ECN heeft daarvoor in
1982 de beschikking gekregen over
een energiedispersief systeem dat op
de bestaande elektronenmicroscoop is
geïnstalleerd. Een nieuwe onrwikke-
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Verbrandingsrendement van steenkolen in een
wervelbed in relatie tot de inkolingsgraad.
Lichtreflectie en koolstofgehalte zijn bruikbare
parameters om een voorspelling ie doen
omtrent het verbrandingsrendement van een
kolensoort t.o.v. bekende kolen onder gelijke
procescondities. De correlatie bleek niet geldig
te zijn voor een kolensoort die blijkens
microscopisch onderzoek verweerd was.
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Opname gemaakt met een raster-elektronen-
microscoop (vergroting 1200 x), van een
produkt waarin vliegas afkomstig van een met
poederkool gestookte ketel is verwerkt.
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verhouding CaO + MgO/SO, + 0,04 A1,O3

Classificatie van vliegas van
poederkoolcentrales is mogelijk gebleken op
basis van een indeling naar hun zuur-base
gedrag. Uit uitlogingsproeven blijkt het
verloop van de zuurgraad van de
contactvloeistof te correleren met de
verhouding CaO + MgO/SO3 + 0,04 A12O3 in
de as. De zuurgraad is in dit geval gemeten bij
een as-water verhouding 1:100 na contacttijden
van 1 minuut (I) respectievelijk 10 minuten (x).

ling werd aangevangen om de beelda-
nalyse door TAS te gebruiken voor
de bepaling van het percentage
matrix-gebonden pyriet.

Het onderzoek van de relaties tussen
steenkooltype en verbrandingseigen-
schappen is voortgezet met langdurige
stookproeven in de ARGUS-opstel-
ling. Daarbij werd het gedrag van zes
typen steenkool bestudeerd in relatie
tot onder andere deeltjesgrootte en
inkolingsgraad. De resultaten tonen
een correlatie tussen verbrandingsren-
dement en inkolingsgraad.

Het verband tussen de karakteristie-
ken van verbrandingsresten en de sa-
menstelling en stookwijze van steen-
kool is vooral van belang met het oog
op de uitloging van toxische elemen-
ten uit de reststoffen of produkien
waarin reststoffen zijn verwerkt.
Sinds 1978 is bij ECN systematisch
onderzoek uitgevoerd van methoden
om het uitlooggedrag reproduceer-
baar te bepalen en dit gedrag te rela-
teren aan andere restslofkarakteristie-

ken. Dit heeft nu geleid tot een classi-
ficatie van reststoffen aan de hand
van hun samenstelling uit hoofdele-
menten, die op voorhand een voor-
spelling mogelijk maakt over het te
verwachten uitlooggedrag van ver-
schillende elementen.

Het onderzoek op dit gebied is voort-
gezet met experimenten betreffende
de uitloging van produkten waarin
vliegas is verwerkt. In eerste instantie
is voor een poreus produkt onder-
zocht hoe het uitlooggedrag van hel
intacte materiaal zich verhoudt tot
dat van hetzelfde materiaal wanneer
het is gebroken tot diverse deeltjes-
grootte-fracties. Het verschil in uit-
loging van de onderzochte fracties
bleek voor dit materiaal gering te
zijn.

In het verslagjaar werden aanzienlijke
vorderingen gemaakt met de opstel-
ling van een standaardvoorschrift
vcor onderzoek van de uitloging van
kolenas in het kader van de activitei-
ten van de landelijke Studiegroep
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Onderzoek Standaardisatie Uitloging
Verbrandingsresiduen (SOSUV).

Een specifiek milieuhygiënisch aspect
van de verwerking van verbrandings-
residuen in bouwmaterialen is de mo-
gelijke toename van de stralingsbe-
lasting voor de omgeving ten gevolge
van het vrijkomen van radioactieve
dochterprodukten van uranium en
thorium. Het onderzoek op dit gebied
is gebundeld in het nationale pro-
gramma "Stralingsaspecten van
woonhygiëne en verwante radio-
ecologische problemen" (SAWORA).
ECN levert bijdragen aan de in dit
kader opgezette meetprogramma's en

voert onderzoek uit naar de inwendi-
ge stralingsbelasting ten gevolge van
inhalatie van de betrokken radjonu-
cliden. De aandacht is daarbij vooral
gericht op de rol van adsorptie van
die nucliden aan binnenluchtaëro-
solen.

In 1982 heeft de stichting Steenkool-
bank Nederland (SBN) te Eygelsho-
ven een aldaar gedetacheerde ECN-
medewerker tot directeur benoemd.
SBN speelt een centrale rol in de ver-
schaffing van steenkoolrnonsters voor
onderzoek in NOK-verband en van de
daarbij behorende analyses. In ver-
band daarmee heeft ECN levens me-
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Uitloging van arseen uil verschillende fracties
van een gebroken produkt, waarin vliegas
afkomstig van een met poederkool gestookte
ketel is verwerkt. (W/V = verhouding
vast/vloeistof in g/l).

dewerking verleend aan het totstand-
komen van een overzicht van natio-
naal beschikbare analysemogelijkhe-
den, dat in het verslagjaar door
BEOP is gepubliceerd.

Magneto-hydrodynamische conversie

Begin 1982 is de zg. studiefase van het
Nederlandse MHD-project afgesloten.
ECN heeft hieraan bijgedragen met
systeemberekeningen ter beschrijving
van referentieconcepten voor MHD-
centrales en een aandeel geleverd aan
de ontwerpstudie van een MHD-
kanaal. In de tweede helft van het
verslagjaar voerde ECN systeembere-
keningen uit van een MHD-installatie
met gesloten cyclus, als onderdeel van
een Amerikaanse opdracht aan de
TH-Eindhoven. De stuurgroep van
het Nederlandse MHD-project advi-
seerde de overheid tot uitvoering van
een vervolgprogramma, overwegend
gericht op de industriële ontwikkeling
van componenten voor open-cyclus
MHD-systemen.

De overheid stond in eerste instantie
afwijzend tegenover een voortzetting
van subsidies t.b.v. MHD-ontwikke-
ing in ons land. De plaatsing van een
Amerikaanse studie-opdracht in Ne-
derland, als onderdeel van een Ame-
rikaans onderzoek naar de mogelijk-
heid van ombouw van een kleine
elektriciteitscentrale waarbij een
gesloten MHD-systeem als voorscha-
keleenheid is voorzien, leidde, na
overleg met het ministerie van Econo-
mische Zaken, tot de opstelling van
een beperkt nationaal vervolgpro-
gramma. Een beslissing hierover
wordt begin 1983 verwacht.

In afwachting van de besluitvorming
terzake is bij ECN experimenteel on-
derzoek van hoge-temperatuur-
bestendige materialen voortgezet.
Met de bepaling van temperatuur-
vereffeningscoëfficiënten is ervaring
verkregen over een temperatuurbereik
tot 2000 K. Een meetprogramma
voor onderzoek van de relatie tussen
buig- en treksterkte van keramische
materialen is afgerond.

Uit het onderzoek van de bereiding
van gedoteerde Ianthaanchromietver-
bindingen is gebleken dat sintering in
reducerende atmosfeer tabletten van
hoge dichtheid levert. Het constateren

van korrelgroei bij het sinteren en
van desintegratie van de tabletten bij
daarop volgende oxidatie ter verkrij-
ging van een hoog elektrisch gelei-
dingsvermogen, heeft geleid tot voort-
zetting van het onderzoek in samen-
werking met de TH-Twente.

Enkele nieuwe series modelelektroden
met keramische deklagen zijn ver-
vaardigd en in de hoge-temperatuur-
faciliteit beproefd bij een tempera-
tuurval over de deklaag van 1300 K.
In het bijzonder is aandacht besteed
aan de ontwikkeling van scheurvrije
ZrO2-toplagen en de inbouw van
een flexibele viltmetaallaag tussen de
watergekoelde metalen basis en de
keramische toplaag. De resultaten
hebben aanleiding gegeven tot de
aanvang van meer gericht onderzoek
naar technieken voor de verbinding
van keramiek en metaal.

Luchtveror.treinigingsonderzoek

ECN voert reeds gedurende een tien-
tal jaren onderzoek uit op het gebied
van luchtverontreiniging. Daarmee
worden thans substantiële bijdragen
geleverd aan het NOK-deelpro-
gramma betreffende luchtverontreini-
ging door uitworp van kolengestookte
installaties (LUK) en aan het lande-
lijk geïntegreerde "Meetplan aëroso-
len". De reeds lang bestaande samen-
werking met KNMI, KEMA, TNO,
RID, RIV en RU-Utrecht wordt in
deze programma's gecontinueerd.

Op het gebied van de neerslagchemie
vindt onderzoek plaats op het vlieg-
veld bij Lelystad en rond de Flevo-
centrale. Door de statistische verwer-
king van de resultaten van een eerste
meetcampagne op het vliegveld bij
Lelystad is inzichi verkregen in de
bijdragen van salpeterzuur en zwavel-
zuur aan de verzuring van de
neerslag. De bijdrage van saüpeïer-
zuur bleek beduidend hoger dan
mocht worden verwacht op grond
van de NO," en SO|~ concentraties
in de neersfag. Onderzoek naar de
brongebieden voor de natte depositie
van stoffen met behulp van trajecto-
riënanalyse heeft de behoefte aan
additionele meteorologische gegevens
aangetoond. Rekening houdend met
deze resultaten is tegen het einde van
het verslagjaar een nieuwe experimeni
bij Lelystad aangevangen, waarbij een



32

In bouwmaterialen komen sporen radium-226
en radium-224 voor. Door radioactief verval
worden de gassen radon (Rn-222) en thoron
(Rn-220) gevormd, die uit de bouwmaterialen
kunnen diffunderen. In de atmosfeer ontstaan
radioactieve doehterprodukten van radon en
thoron, in de vorm van ionen. Deze ionen
hechten zich voor een groot gedeelte aan
wanden of aan de aanwezige aërosolen.
Inademen van lucht met daarin een mengsel
van radioactieve gassen, ionen en aerosol (bij
voorbeeld sigarettenrook) veroorzaakt een extra
stralingsbelasting van bepaalde delen van de
longen. Het onderzoek moet het mogelijk
maken, schattingen van de stralingsbelasting
van de long te maken.
Een gedeelte van de experimenten vindt plaats
in een reactietank van 1 m'. Hierop zijn
aangesloten:
- radon (of thoron) generator
- rookmachine
- analyse-apparatuur voor het bepalen van:

• concentraties
• deeltjesgrootteverdeling.

radiumoplossing

u u
reactietank I m'

Nieuw type regenvanger, ontworpen om
eontaminatie zoveel mogelijk te beperken. Op
de achtergrond zijn voorts zichtbaar: in het
midden een nevelverzamelaar en rechts een
systeem voor de bepaling van zwavelzuur,
salpeterzuur en ammoniumzouten (de
rechthoekige kist).

verder ontwikkeld type regenvanger
wordt gebruikt en de benodigde
meteorologische grootheden worden
gemeten. Voor deze nieuwe campagne
zijn ook methoden ontwikkeld voor

de meting van H2O2, NO2
in neerslag.

De bereikte resultaten zijn geïncorpo-
reerd in het onücrzoek van de uitwas-
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Nabootsing van een smogdag, waarbij NO en
koolwaterstoffen (hier tolueen) in de atmosfeer
zijn gebracht. Door belichting worden
radicalen gevormd waarmee NO en tolueen
geoxideerd worden in de volgende reactieketen:

- NOj + OH'

OH' + tolueen — oxidatieprodukten + HO2.
Deze fotochemische oxidaties verlopen trager in
aanwezigheid van aërosol doordat de
HOj-radicalen aan het oppervlak van het
aërosol worden geadsorbeerd. De getrokken
lijnen stellen de situatie voor in aanwezigheid
van aërosol, de stippellijnen die zonder aërosol.

sing door neerslag van de rookpluim
van de Flevocentrale. Na ontwikke-
ling van een correctiemethode voor
achtergrondsulfaat is een bewerking
van de meetgegevens uit de eerste
meetcampagne rond deze centrale uit-
gevoerd. Geconcludeerd is dat over
de onderzochte afstand van 20 km
slechts minder dan 1% van het in de
pluim aanwezige zwaveldioxide werd
uitgewassen. De depositie bleek plaats
te vinden in de vorm van SOjj ~ dat
binnen enkele uren overgaat in zwa-
velzuur. Het in de pluim aanwezige
magnesiumoxide, in de centrale toe-
gevoegd ter bestrijding van corrosie,
werd over dezelfde afstand voor 30
tot 80% uitgewassen en bleek het ge-
vormde zwavelzuur grotendeels te
neutraliseren. In september is in
NOK-LUK-verband een tweede serie
metingen begonnen.

In het kader van het landelijke
"Meetplan aërosolen" is de ontwik-
keling van een methode voor de be-
paling van sulfaten en nitraten vol-
tooid. Daarna is de aandacht weer
gericht op de ontwikkeling van snelle-
re meetmethoden voor sterke zuren,
hun ammoniumzouten en ammoniak
in buitenlucht. De ontwikkeling hier-
van is mede bedoeld voor luchtveront-
reinigingsonderzoek dat ECN in op-
dracht van de overheid uitvoert. Dit
onderzoek betreft het voorkomen van
sulfaten, nitraten en chloriden in de
buitenlucht en afzonderlijk in lucht
van mariene herkomst, in het bijzon-

der tijdens luchtverontreinigingsepiso-
des en tijdens stratosferische intrusies.

De voorbereidingen zijn medio 1982
aangevangen. Intussen vond de
laatste rapportage plaats van een
voorafgaand contractonderzoek han-
delend over de invloed van zeewater-
verontreiniging en de luchtverontrei-
niging in Nederland. De belangrijkste
conclusies terzake zijn:
• marien aërosol vertoont relatieve

spoorelement-concentraties die iO3

a IO4 maal groter zijn dan die in
zeewater, terwijl de hoofdbestand-
delen vrijwel niet worden verrijkt;

• bij laboratorium-experimenten met
gefilterd zeewater worden in hel
aërosol 10 maal lagere verrijkingen
aangetroffen, hetgeen wijst op een
belangrijke rol van colloïdaal mate-
riaal in zeewater bij de verrijking
van natuurlijk marien aërosol;

• het mariene aërosol levert aan de
spoorelement-concentraties in de
lucht van marien beïnvloede ge-
bieden een bijdrage die in urbane
gebieden onbetekenend en in niet-
urbane gebieden significant is,
zonder dat dit laatste schadelijke
gevolgen hoeft te hebben;

• een antropogene bijdrage aan
mariene lucht beïnvloedt vooral de
deeltjesdiameterverdeling in liet
gebied rond 0,1 p.m terwijl boven
1 fitn geen beïnvloeding plaatsvindt,
een gegeven waarmee in het vervolg
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Piper Chieftain \an Geosens BV met
mectiipparatuur; op de \oorgrond:
ECN-acrosolapparatuur.
Hei aldus ingerichte Wieguiig werd ingivel %oor
hel maricn-ULTOsolonder/oek \an ECN.

rekening moet worden gehouden
bij het onderzoek van neerslag-
samenstellingen.

In 1981 is het luchtverontreinisingson-
derzoek uitgebreid met de studie \an
interacties tussen gasvormige compo-
nenten en druppels, /oals die optre-
den in de wolkenehemie. In het ver-
slagjaar werd in het laboratorium de
omzetting van NO-, en SO2 aan natte
deeltjes naar resp. salpeterzuur en
zwavelzuur gemeten. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van vaten waarin
wolken en rookpluimen worden nage-
bootst. De resultaten betreffende de
vangst en recombinatie van
HO-,-radicalen die bij deze omzettin-

gen een rol spelen, hebben sterk de
aandacht getrokken en zijn in een
vorm gebracht die geschikt is voor
gebruik in de modellering van de wol-
kenehemie. Mede op grond van het
overleg terzake mei Brookhaven
National Laboratory is meer nadruk
gelegd op de toetsing van de labora-
toriumresultaten aan metingen in de
buitenlucht vanuil een vliegtuig. Met
het oog daarop is een samenwerking
met de firma Geosens voorbereid.
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Installatie van een molen van de firma Bouma
Windenergie BV op het testveld; diameter rotor
16 m, hoogte rotoras 24 m, asynchrone
generator, nominaal vermogen 55 kW. De
molen begint energie te leveren bij een
windsnelheid van 4,5 m/s en het nominaal
vermogen wordt bereikt bij een windsnelheid
van 11 m/s. Bij een windsnelheid van 20 m/s
wordt de molen om veiligheidsredenen stilgezet.

De activiteiten in dit aandachtsgebied
vormen voornamelijk onderdeel van
de nationale programma's op het ge-
bied van windenergie, zonne-energie
en energie-opslag. Tot op heden is
door ECN het accent sterk gelegd op
werkzaamheden die gericht zijn op
windenergie-toepassingen.

Windenergie

In vervolg op het afgesloten Nationa-
le Onderzoekprogramma Windenergie
(NOW-1) is eind 1981 het Nationaal
Ontwikkelingsprogramma Windener-
gie (NOW-2) aangevangen. Dit
NOW-2 beoogt zowel de introductie
van middelgrote windturbines voor
gedecentraliseerde toepassingen als de
ontwikkeling van grote windturbines,
voor gecentraliseerde toepassingen te
bevorderen. Een windenergievermo-
gen van 2000 MW, opgesteld in het
jaar 2000, wordt hierbij nagestreefd.
In 1982 hebben de werkzaamheden
van ECN zowel betrekking gehad op
gedecentraliseerde toepassingen als op
gecentraliseerde toepassingen van
windenergie.

Sinds 1981 heeft ECN een testveld
voor middelgrote windturbines in be-
drijf. Eén van de belangrijkste

doelstellingen die met dit testveld
wordt nagestreefd is steunverlening
aan fabrikanten, zodat deze een goed
en betrouwbaar produkt op de markt
kunnen brengen. Daarnaast kunnen
op basis van de uitgevoerde testen
onderbouwde adviezen worden gege-
ven aan bij voorbeeld vergunningver-
lenende instanties. Het testprogram-
ma is op het bereiken van genoemde
doelstellingen gericht. Zo wordt na de
beoordeling van ontwerp en fabrica-
ge, het systeem op functioneren en
beveiligingsacties getest. Daarna wor-
den mechanische, elektrische en
acoustische metingen uitgevoerd. Op
basis van de testresultaten worden ad-
viezen aan de fabrikant gegeven op
welke wijze de constructie kan wor-
den verbeterd. Drie testlokaties zijn
continu beschikbaar. In de verslagpe-
riode is elektronische apparatuur aan-
geschaft waardoor het mogelijk is om
ca. 50 van de 80 signalen, afkomstig
van drie verschillende windturbines,
continu en automatisch te registreren.
Hierdoor kan het tempo van testen
worden opgevoerd tot vier windturbi-
nes per jaar. Aan het eind van de
verslagperiode was het beproe-
vingsprogramma van drie windturbi-
nes volledig uitgevoerd, te weten een
Windmatic van Deens fabrikaat (ro-
tordiameier 14 m en een nominaal
vermogen van 45 kW), een Lagerwey
(10 m en 11 kW) en een Polenko
((6 m en 55 kW). Voor twee windtur-
bines, een Paques (11 m en 17 kW)
en een Bouma (16 m en 55 kW) is het
beproevingsprogramma ten dele uit-
gevoerd. Deze tests hebben geleid tot
diverse wijzigingen c.q, verbeteringen
in de ontwerpen van de desbetreffen-
de typen windturbines. Om de activi-
teiten van diverse windturbineteststa-
tions op elkaar af te stemmen werden
op initiatief van ECN enkele bijeen-
komsten georganiseerd met vertegen-
woordigers van teststations in België,
Denemarken, Engeland, Nederland,
West-Duitsland en Zweden.

De experimentele 25 m rotordiarneter
horizontale as windturbine (25 m
HAT) is in 1982 gedurende 2246 uren
in bedrijf geweest terwijl een verlies
aan bedrijfstijd van 872 uren is opge-
treden. De verliezen aan bedrijfstijd
zijn met name te wijten geweest aan
aanloopproblemen, computerstorin-
gen en bliksemschade, terwijl ook het
experimentele karakter van deze



36

windturbine hierbij een rol speelt. De
lage bedrijfstijd vindt - naast de ge-
noemde verliezen - zijn oorzaak in het
feit dat gedurende het eerste kwartaal
alleen bemand bedrijf (maximaal 40
uren per week) mogelijk was.

De elektronische apparatuur aan-
gesloten aan de 25 m HAT is zodanig
verfijnd en uitgebreid dat vanaf het
tweede kwartaal de turbine onbe-
mand kon worden bedreven in het
toerentalgebied van 40 tot 80 toeren
per minuut en tot windsnelheden van
17 m s ' 1 . Hierbij kunnen meetgege-
vens van ca. 100 signalen automatisch
worden geregistreerd. In overleg met
een werkgroep waarin naast ECN
deelgenomen wordt door FDO, NLR,
TH-Delft en TH-Eindhoven zijn in de
verslagperiode de volgende werk-
zaamheden uitgevoerd:
- beproeving van remsystemen af-

zonderlijk en combinaties van
remsystemen;

- bepaling van de laagste eindfrequen-
tie van de 25 m HAT. Lagere eigen-
frequenties dan 3 Hz zijn niet
waargenomen;

- nieuwe bepaling van het totale
traagheidsmoment van de draaiende
delen (39.103 kg m2);

- bepaling van het afgegeven vermo-
gen als functie van de windsnelheid
bij twee regelstrategieën.

Op 14 november heeft bij ECN tij-
dens een zeer zwaar onweer een blik-
seminslag plaatsgevonden. De schade
in de elektronische apparatuur van de
25 m HAT was aanzienlijk. Om in de
toekomst dergelijke schade te voorko-
men wordt een onderzoek ingesteld.
Dit onderzoek kan ook dienen om
windturbines in het algemeen beter te
beveiligen tegen de mogelijke gevol-
gen van blikseminslag.
In verband met de vraag over het
maximale windvermogen dat vrij in-
pasbaar is in de Nederlandse elektrici-
teitsvoorziening is nader onderzoek
gedaan betreffende het sterk fluctue-
rende gedrag van het windaanbod.
Hierbij is gebruik gemaakt van sta-
tistische rekenmethoden, afkomstig
van de elektriciteitsproducenten, ter
bepaling van het snel-inzetbare reser-
vevermogen dat benodigd is voor een
voldoende grote bedrijfszekerheid.
Uit het onderzoek blijkt onder andere
daï er geen sprake is van een duidelij-
ke grens beneden welke windvermo-

gen vrij inpasbaar zou zijn en waar-
boven bij voorbeeld een opslag-
systeem noodzakelijk zou worden.

Tevens blijkt dat de vermogensfluctu-
aties zeer sterk worden afgevlakt als
het te installeren windvermogen rede-
lijk verspreid over het windrijke deel
van Nederland wordt opgesteld. In
dat geval lijken de additionele regel-
problemen door de inpassing van en-
kele duizenden MW windvermogen
goed hanteerbaar met behulp van
conventionele middelen. Dit laatste
zou betekenen dat gedurende de
eerste twee decennia grote energie-
opslagsystemen, zoals bij voorbeeld
voorgesteld in het plan Lievense, nog
niet noodzakelijk zijn. De vrije invoe-
ding van het windaanbod in het
openbare net zal eerder belemmerd
worden door economische overwegin-
gen ten aanzien van de optimale
brandstofinzet dan door regeltechni-
sche beperkingen ter veiligstelling van
de elektriciteitsvoorziening. De onder-
zoekresultaten stemmen kwalitatief
goed overeen met bevindingen van
het KNMI betreffende de wind-
variabiliteit.

In het kader van het NOW-2 werd
meegewerkt aan een aantal proefpro-
jecten voor gedecentraliseerde toepas-
singen van windenergie. Naast de ad-
visering en beoordeling van systeem-
ontwerp en controle op ontwerpbe-
rekeningen en de voorbereiding en
begeleiding van meetprogramma's
van in totaal 8 proefprojecten zijn
voor het proefproject Camperduin
(elektriciteitsvoorziening in een woon-
wijk), het proefproject de Walden
(polderbemaling) en het proefproject
Eecen (acculaadstation) complete
meetsystemen ontworpen en ge-
bouwd. Ook heeft ECN rendements-
metingen verricht voor één van de
proefprojecten, de 15 m diameter
verticale asturbine opgesteld op het
Floriadeterrein in Amsterdam.

ECN heeft een belangrijke bijdrage
geleverd in een door Holland Wind-
turbine BV uitgevoerde studie om
een programma te formuleren voor
onderzoek en ontwikkeling van nieu-
we en beter aangepaste systemen voor
grote windturbines met horizontale
as. Ook de TH-Delft en het NLR
hebben aan deze studie bijdragen
geleverd.
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In de rotoras van de 25 m HAT is een
meetflens aangebracht. Met behulp van
rekstroken op deze meeiflens wordt het door de
wind geleverde mechanische koppel direct
gemeten. De figuur toont een spectraalanalyse
van dit askoppel. Tengevolge van hel verloop
van de windsnelheid met de hoogte en een
geringe windsnelheidsafname door opstuwing
voor de toren, ontstaan pieken in het askoppel-
fluctuatiespectrum. Deze pieken A, B en C
komen overeen met resp. 1 x , 2 x en 4 x het
rotortoerental. Piek D met de hoogste
frequentie (4,88 Hz) is de eerste torsie-
eigenfrequentie van de as.

10 100

Bij het maken van keuzes tussen de
verschillende gesignaleerde technische
ontwikkelingen, voor de in een
"ideale" Nederlandse windturbine
toe te passen systemen, is de nadruk
gelegd op:
- het uitzicht op een wezenlijke

kostenverlaging;
- mogelijke realisatie binnen een

termijn van 2 tot 3 jaar.

Het uitgevoerde onderzoek heeft ge-
resulteerd in twee windturbine-
concepten die beide uitgaan van een

rotordiameter van 50 m met een buig-
en torsieslap middendeel. Het elek-
trisch conversiesysteem (maximaal
750 kWe) is zodanig opgezet dat gro-
te fluctuaties in het mechanische kop-
pel op de hoofdas van de turbine
worden vermeden. Bij de ontwikke-
ling van een grote horizontale astur-
bine in Nederland zal gebruik worden
gemaakt van deze nieuwe inzichten.
Voor horizontale as windturbines is
een rekenprogramma ontwikkeld,
waarmee de mechanische belastingen
op de wieken en op de toren kunnen
worden berekend. Tevens kan het ge-
leverde vermogen als functie van de
windsnelheid worden bepaald. Het
programma is gebaseerd op de blad-
elementen theorie. De metingen aan
de uitgebreid geïnstrumenteerde 25 m
HAT worden in de nabije toekomst
gebruikt om het programma te
verifiëren.

Energie-opslag in vliegwielen

Voor de bij ECN ontwikkelde mo-
tor/generator voor stationaire vlieg-
wieltoepassingen is een constructiete-
kening gemaakt voor een actief axiaal
magneetlager teneinde energie-
opslagverliezen te minimaliseren. In
de verslagperiode is, naar ECN-
specificaties, een voedingseenheid
voor de motor/generator gebouwd
die begin 1983 getest gaat worden. De
100 mm kunststof vliegwielen, door
TNO vervaardigd, zijn getest tot een
toerental van 1124 Hz (omtreksnel-
heid 353 ms~ '). Deze vliegwielen
kunnen de tests perfect doorstaan.
Eind 1982 is de testopstelling voor de
300 mm kunststof vliegwielen (even-
eens van TNO) gereed gekomen. De-
ze wielen zullen worden getest met
een Ferraris-motor, die in samenwer-
king met UCN-Almelo is ontwikkeld
en gebouwd.



38 Toepassingen van
reactorneutronen

Het effecl van splijtingsneutronen op het
fundusepitheel van de maag van de muis werd
onderzocht met de LFR. De wand van de maag
is voorzien van klierholten waarin vier soorten
cellen zijn te onderscheiden:
- hel dichtst bij de maagholte de epilheelcellen;
- meer naar binnen de pariëtale cellen, die,
indien gestimuleerd, het maagzuur
afscheiden;

- vervolgens, in een vernauwing, de
slijmhalscellen, waarvan de secretie onder
andere een beschermende werking voor de
maagwand heeft, en

- ten slotte, in het blinde einde van de
klierholte, de pepsinogeencellen. Hun
excretieprodukt wordt, onder invloed van het
maagzuur, omgezet in pepsine, dat een rol
speelt bij de eiwitvertering. In de muis
leveren deze cellen ook de intrinsieke factor
(IF) die onmisbaar is voor de opname van
vitamine B 12.

Voor de vier typen cellen is afgezet de opper-
vlaktedichtheid, enerzijds drie weken na de
bestraling als functie van de neutronendosis,
anderzijds als functie van de tijd bij een dosis
van 4 gray. Zoals uit de figuuronderdelen blijkt
ondergaan de vier functionele celpopulaties een
omvangrijke degeneratie in de eerste twee
weken na bestraling. De regeneratie duurt tot
ten minste twaalf weken na bestraling.
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Al kort na de ontdekking van het
neutron vijftig jaar geleden werden
aanzetten voor toepassingen gegeven.
Dit gebeurde met kleine neutronen-
bronnen. Eerst door de ontwikkeling
van gespecialiseerde kernsplijtings-
reactoren kwamen voldoend sterke
neutronen-intensiteiten beschikbaar
voor toepassing op grote schaal. Bij
ECN staan hiervoor de beide op het
onderzoekterrein aanwezige reacto-
ren, de HFR en de LFR, ter
beschikking.

Bio-medische toepassingen

Een belangrijke toepassing van neu-
tronen is de bereiding van radio-iso-
topen, die onder andere gebruik vin-
den in de medische diagnostiek in zie-
kenhuizen. Afhankelijk van de che-
mische verbinding waarin het radio-
isotoop wordt ingebouwd kunnen
verschillende organen van de mens
worden onderzocht. De voornaamste
opdrachtgever van ECN voor de leve-
ring van radio-isotopen is het Cyclo-
tron en Isotopen Laboratorium van
de firma Byk Mallinckrodt BV, dat
eveneens op het onderzoekcentrum
gevestigd is. Ook worden bestralingen
voor buitenlandse opdrachtgevers uit-
gevoerd. Het belangrijkste produkt
dat bereid werd is radioactief molyb-
deen, dat door de opdrachtgever
wordt gebruikt voor de vervaardiging
van molybdeen-technetium generato-
ren. Het wordt verkregen door na-
tuurlijk molybdeen te bestralen of

door het af te scheiden uit
uranium-235 dat in de reactor is
bestraald. De afscheiding gebeurt
door de opdrachtgever zelf, die hier-
mee molybdeen met een hoge speci-
fieke activiteit verkrijgt. Ook voor
medische toepassingen vonden bestra-
lingen plaats van goud, yttrium, cal-
cium en platina.
In samenwerking met het Academisch
Ziekenhuis van de Vrije Universiteit
werden neutronen gebruikt voor de
vaststelling van spoorelementconcen-
traties in bloedserum en serumfracties
van patiënten bij wie tumoren waren
vastgeteld en ter vergelijking ook in
serum(fracties) van gezonde donors.
Onderzoek voor de bepaling van
spoorelementen werd eveneens uitge-
voerd aan menselijk haar. Een een-
voudige techniek werd opgezet voor
een snelle instrumentele analyse voor
de verwerking van grote aantallen
monsters. Dit onderzoek werd uitge-
voerd samen met het Coronel Labo-
ratorium van de Universiteit van
Amsterdam en maakte tevens deel uit
van het IAEA-programma van
onderzoek.
Radiobiologisch onderzoek werd in
samenwerking met universitaire labo-
ratoria uitgevoerd met behulp van de
LFR als neutronenbron. Te vermel-
den valt het tot stand komen van het
proefschrift 'Effects of fission neu-
trons and X-rays on the epithelium of
the mouse stomach' waarmee
J.M. Kingma-ter Haar, die gedurende
enige jaren een tijdelijke aanstelJing
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bij ECN heeft gehad, de doctors-
graad in de geneeskunde verwierf aan
de RU-Utrecht.
Onderzoek werd verricht naar de in-
ductie van myeloide leukemie bij
muizen door splijtingsneutronen bij
verschillende doseringssnelheden. Van
een aantal dieren uit de eerste bestra-
lingsgroep waarin myeloide leukemie
ontstond, werd door opeenvolgende
milttransplantaties deze leukemie ver-
der bestudeerd.
Voor onderzoek naar de effecten van
splijtingsneutronen en röntgenstralen
op de thymus bij de muis werden
bestralingen uitgevoerd in samenwer-
king met de afdeling Celbiologie II
van de Erasmusuniversiteit. Aan on-
derzoek van het effect van splijtings-
neutronen op de stralingsgevoelige en
straiingsresistente spermatogene stam-
celpopulatie bij de muis nam een
viertal medewerkers deel van het la-
boratorium voor Histologie en Celbi-
ologie van de RU-Utrecht.

Industriële toepassingen

Opdrachten voor de bereiding van
radio-isotopen hebben mede betrek-
king op toepassing daarvan in de in-
dustrie. Irridium werd geactiveerd om
te worden gebruikt voor het doorlich-
ten van lasnaden met behulp van
gammaradiografie.
Doorlichting met neutronen gebeurt
bij het onderzoek van bestraalde
splijtstofelementen. Daarnaast werd
deze methode toegepast voor het

doorlichten van objecten in opdracht
van KFA-Jülich. Enkele proefopna-
men werden gemaakt voor Estec-
Noordwijk. Met behulp van sub-
thermische neutronen van één van de
bundelkanalen van de HFR werden
neutrogrammen gemaakt om na te
gaan of waterstofverbrossing in staal
vastgesteld kan worden. Dit lijkt in-
derdaad het geval te zijn. Gam-
mastraling van uit de HFR ontladen
splijtstofelementen werd gebruikt
voor de sterilisatie van medisch in-
plantatiemaleriaal en voor onderzoek
naar de stralingsbestendigheid van
verf, koeloliën en rubber afdich-
tingsmaterialen die in nucleaire instal-
laties worden toegepast.

Radiochemische analyse

Eerder dan bij de zojuist genoemde
biomedische toepassingen is in dit
verslag de toepassing van radiochemi-
sche analysemethoden genoemd voor
de bepaling van elementconcentraties
in steenkool, verbrandingsresten en
uitloogvloeistoffen van die verbran-
dingsresten. Wat de vele andere toe-
passingen betreft moet hier met de
vermelding van enkele worden
volstaan.
In samenwerking met de Stichting
Aard wetenschappelijk Onderzoek
werden mineralen en gesteenten on-
derzocht ten behoeve van verschillen-
de Nederlandse instituten. Een ZWO-
medewerker is voor dit onderzoek bij
ECN gedetacheerd. Hij maakt ge-
bruik van door ZWO ter beschikking
gestelde apparatuur. Bepaling van
spoorelementconcentraties werd ook
uitgevoerd in water en slibfracties
verkregen uit Nederlandse estuaria
teneinde informatie te verkrijgen over
het gedrag van o.a. zware metalen bij
de overgang van rivier- naar zeewa-
ter. Daartoe werd aan bemonste-
ringstochten van het NIOZ over
Noordzee, Westerschelde en Nieuwe
Waterweg deelgenomen. De kennis en
ervaring die bij dit werk werden ver-
kregen waren mede van belang voor
het uitvoeren van een opdracht van
het RID voor de analyse van een
groot aantal grondwatermonsters, die
verspreid over Nederland getrokken
waren.
Nadat in de afgelopen jaren een ra-
diochemicus van ECN enkele malen
door IAEA was uitgezonden naar
Thailand om te adviseren over het ge-
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Klontering en ontmenging in een aantal
legeringen van koper, nikkel en ijzer werden
onderzocht met behulp van elastische
verstrooiing van neutronen uit de HFR. In (a)
staan de onderzochte samenstellingen
aangegeven en afgebeeld in het ternaire en
fasediagram Cu-Ni-Fe. De ingetekende lijnen
zijn door berekening verkregen. Links van elke
kromme lijn is bij de aangegeven temperatuur
ontmenging mogelijk. De rechte lijnen
verbinden telkens twee samenstellingen die bij
1075 K naast elkaar kunnen bestaan.
In (b) en (c) is de werkzame doorsnede voor
elastische neutronenstrooiing uitgezet als
functie van x =471 sin 6 A (6 is de halve
strooiingshoek; de golflengte X bedraagt 0,258
nm). Grafiek (b) geldt voor de samenstelling
(1) uit diagram (a) na uitgloeien bij de
aangegeven temperaturen, grafiek (c) voor de
samenstelling (3) na een gloeiing van 735 K
gedurende de aangegeven tijdsduren. In beide
onderste diagrammen geeft de horizontale lijn
aan hoe groot de verstrooiing zou zijn als de
atomen geheel willekeurig over het
kristalrooster verdeeld zouden zitten. De
verticale as in (b) is lineair, in (c) logaritmisch.

V3
<CU0.32 N'o.68>0.95

1 CU0.32 N'o.6S
2
3

5 <Cuo.5B
 N W o . . n Feo..3

675 K

Cu
at. proc. Ni —

Ni
50

a

bruik van de onderzoekreactor in
Bangkok voor de uitvoering van che-
mische analyses, hebben dit jaar twee
medewerkers van het reactorinstituut
aldaar op kosten van IAEA stage ge-
lopen bij ECN om zich verder te be-
kwamen in de radiochemische
analyse.

Vaste-stoffysica

Met behulp van de neutronenbundels
van de HFR wordt vaste-stofonder-
zoek uitgevoerd in samenwerking met
een groot aantal veelal universitaire
laboratoria. Dit jaar heeft dit onder-
zoek geleid tot twee universitaire pro-
moties van medewerkers die een tijde-
lijke aanstelling bij £CN hadden. Op
7 juli behaalde Th.J.A. Aalders de
doctorsgraad aan de RU-Utrecht op
een proefschrift getiteld 'Short-range
clustering and decomposition in
copper-nickel- and copper-nickel-iron
alloys', op 24 november J.J.M. Steij-
ger aan de RU-Leiden op een proef-
schrift getiteld 'Neutron scattering
studies on phase transitions in
(CD3ND3)2CuCl4 and MnCl2.4H2O\
In samenwerking met de TH-Eind-

hoven werden de ferrimagnetische
toestanden van RbFeCI3.2D2O onder-
zocht. Door middel van diffuse neu-
tronenverstrooiing konden in het
magnetische fasediagram de begren-
zingen van de ferrimagnetische gebie-
den worden vastgesteld. Voorts wer-
den relaxatieverschijnselen bij de
overgang van ferromagnetische naar
ferrimagnetische fasen onderzocht.
Onderzoek is begonnen van het mag-
netische fasediagram van het meng-
systeem K2CoxFej _ XF4, waarvan de
componenten sterk verschillende ani-
sotropie hebben.
Met behulp van diffuse neutronen-
verstrooiing zijn in samenwerking
met de TH-Delft metingen uitgevoerd
aan ternaire metallische glazen van
ijzer-nikkel met respectievelijk fosfor
of borium om radiëïe distribatiever-
delingen te bepalen en relaxatiever-
schijnselen te onderzoeken. In samen-
werking met het Kamerlingh Onnes
Laboratorium van de RU-Leiden zijn
metingen verricht met diffuse neu-
tronenverstrooiing aan verdunde
mangaanlegeringen van respectievelijk
palladium, platina en Cu5Pt om de
chemische korte-afstandsordening
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vast te stellen en vervolgens metingen
van de magnetische susceptibiliteit
van deze legeringen te interpreteren.
Neutronendiffractie is verricht aan de
vloeibare legeringen natrium-tin en
lithium-tin bij temperaturen tot
800° C. Partiële structuurfactoren
konden hieruit worden afgeleid, wel-
ke een voorkeur voor ketencoördina-
tie lieten zien.
Van een door ZWO gefinancierde
viercirkel neutronendiffractometer
werd gebruik gemaakt in samenwer-
king met de Stichting SON voor
structuuronderzoek van Cu2NiZn en
van kopermethyltetrazool. Daarnaast
werd textuuronderzoek verricht aan
staal, supergeleidende draad van
Nb3Sn en aan een legering bestaande
uit a- en 0-messing.
In samenwerking met het Instituut
voor Kernfysica in Krakau is onder-
zoek uitgevoerd van de magnetische
vormfactoren in nikkelijzer legeringen
met vanadium. Daarbij zijn effecten
van primaire extinctie nauwkeurig
bestudeerd.
Eerder verkregen resultaten van de
elektronen-bandenstructuur van
Co0 9;Fe0 og die met behulp van posi-

tronenannihilatie waren verkregen
werden bevestigd door metingen van
hoek-opgeloste foto-emissiespectra
aan de Ruhr-Universitat in Bochum.
De bouw van een gezamenlijk door
ECN en de Stichting FOM gefinan-
cierde opstelling voor de meting van
twee-dimensionale hoekcorrelatie van
de annihilatiestraling van gethermali-
seerde neutronen kwam nagenoeg
gereed.

Kernfysica

Kernfysisch onderzoek met behulp
van neutronenbundels wordt uitge-
voerd in samenwerking tussen ECN
en de Stichting FOM. De betreffende
overeenkomst werd verlengd voor de
periode 1983 tot en met 1985. Metin-
gen van de gammaspectra na neutro-
nenvangst werden uitgevoerd met ge-
richte kernspin van de nucliden '°B,
23Na, 47Ti en 63Cu bij een hoog mag-
neetveld (7,5 T) en bij lage tempera-
tuur (10-70 mK) om ontrichtingen ten
gevolge van thermische botsingen te
reduceren. Bepalend voor de eindtem-
peratuur zijn enerzijds de warmtege-
leiding tussen kern en omgeving en

anderzijds de warmtetoevoer ten ge-
volge van de door de neutronenbun-
del veroorzaakte kernreacties. Analy-
ses werden uitgevoerd van de gam-
maspectra na vangst van neutronen in
de kernen 23Na, 44,48,49Ti en «,65cu.
De verkregen informatie betreffende
de laagliggende niveaus van de pro-
duktkernen werd geïnterpreteerd in
termen van het Fermigasmodel.
Aandacht werd gegeven aan de reac-
ties IOB (n,cry) en '°B (n,a) ter voor-
bereiding van een onderzoek aan pari-
teitsbijmenging. Vastgesteld werd dat
de 10B (n,a7)-reactie voornamelijk via
spinkanaal 7/2 verloopt en dat de bij-
behorende 478 keV gamrnaüjn in drie
componenten opsplitst na polarisatie
van de 10B kernen.
In samenwerking met het Brookhaven
National Laboratory werden metin-
gen verricht aan resonantievangsi in
^9Co. Tevens werd een nieuwe analy-
semethode ontwikkeld om met de
A(verage) R(esonance) C(apiure)
techniek spins loe ie kennen aan
kerntoestanden van het isotoop 239U.
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Met behulp van het lineair programme-
ringsmodeï SELPE is de inzet berekend van
energiedragers in het Ongewijzigd Beleids-
scenario zoals dat gebruikt wordt in de Maat-
schappelijke Discussie Energiebeleid. Van links
naar rechts: de ontwikkeling van het totaal
verbruik binnenland (in resp. PJ en miljarden
guldens) en van het saldo van de energiebalans
(ook in PJ en miljarden guldens).
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In het voorjaar heeft de in 1976 door
het bestuur van ECN ingestelde
Programma-Commissie van het ESC
haar werk afgesloten. Deze commissie
is opgevolgd door een Klankbord-
Commissie, die tot taak heeft zich
een oordeel te vormen over de wijze
van uitvoering van de werkzaamhe-
den van het ESC en daarover advies
uit te brengen. De commissie heeft in
het verslagjaar tweemaal vergaderd.

Voor het ESC zijn vooral de relaties
met het ministerie van Economische
Zaken (DG Energie) van belang. De-
ze zijn in de loop van 1982 verder
geïntensiveerd, waarbij er van beide
zijden naar wordt gestreefd de ESC-
studies te laten aansluiten op de con-
crete behoeftes bij DGE aan informa-
tie ter bepaling van het energiebeleid
op de langere termijn.

Het nationale energiemodel SELPE
Het Statisch ESC Lineair Program-
meringsmodel (SELPE) is een inte-
graal model van de Nederlandse ener-
gievoorziening en is sinds 1981 opera-
tioneel. Het model geeft een gedetail-
leerde procesmatige beschrijving van
de energievoorziening van invoer en
winning tot en met eindverbruik van
energie. De energievraag en de kosten
van invoer, winning en conversie van
energie zijn exogeen in dit model. De-

ze grootheden moeten dus apart wor-
den ingevoerd.

Om de consistentie van de aannames
en de strekking van de uitkomsten
van beleidsvarianten en scenario's te
kunnen beoordelen, kwantificeert het
model een aantal grootheden, zoals
brandstoffeninzet, totale energie-
kosten, overheidsbaten, energiebalans
met het buitenland, inzet van energie-
conversietechnieken en emissies in het
milieu. Via bewerkingen kunnen
voorts de investeringsuitgaven en de
energieprijzen voor (o.a.) eindver-
bruikers worden bepaald.

SELPE is toegepast ten behoeve van
het opstellen van het "Ongewijzigd
beleidsscenario" van het ministerie
van Economische Zaken. Het gaat bij
scenario's doorgaans niet zozeer om
voorspellingen, als wel om het verdui-
delijken van consequenties en het on-
derzoeken van de consistentie van be-
paalde veronderstellingen en beleids-
visies. Vanwege de complexiteit van
de totale energieproblematiek is hel
gebruik van modellen zeer wenselijk
bij het opstellen van de scenario's.

Met behulp van 'SELPE zijn ten be-
hoeve van de Stuurgroep Maatschap-
pelijke Discussie Energiebeleid het in-
dustrieel herstel-scenario en het
arbeidsdeling-scenario uitgewerkt. De
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in SELPE in te voeren energievraag
werd geleverd door het CPB-energie-
model. Het EZ-referentiescenario is
als uitgangspunt gebruikt. Op basis
hiervan werden een aantal beleidsva-
rianten bij voorbeeld met betrekking
tot de koleninzet, opgesteld kernver-
mogen in 2000, W/K-inzet doorgere-
kend. Hierna zijn op verzoek van het
Centrum voor Energiebesparing
soortgelijke berekeningen en beoorde-
lingen uitgevoerd t.b.v. het CE-
scenario. Van alle berekeningen voor
de vier MDE-scenario's zijn rappor-
ten opgesteld. Naast de werkzaamhe-
den voor de MDE-scenario's is verder
gewerkt aan de completering van de
milieusector van SELPE. Behalve de
reeds aanwezige SO2, NOX- en stof-
emissies worden alle relevante met
energievoorziening samenhangende
emissies in het model gespecificeerd.
Na voltooiing in april 1983 kunnen
beleidsanalyses met het model worden
uitgevoerd waarin zowel het milieu-
als het energiebeleid geïntegreerd be-
naderd worden.

Voorts is gewerkt aan een betere pro-
cesmatige beschrijving van de vraag-
sector zodat besparingen beter kun-
nen worden vergeleken met aanbod-
opties in de energievoorziening. Ten
slotte wordt een aanvullend prijzen-
programma ontwikkeld, dat de veran-
deringen van de energieprijzen als ge-

volg van wijzigingen in de brand-
stoffen en technologieëninzet kan
berekenen.

Sociaal-Economische Gevolgen van
Energie Scenario's

De relatie energie-economie is een
centraal thema in veel verhandelingen
over de energieproblematiek. De be-
langstelling gaat daarbij vooral uit
naar de structurele gevolgen van af-
nemende beschikbaarheid en toene-
mende prijs van energie. Het project
SEGES (Sociaal-Economische Gevol-
gen van Energie Scenario's), dat
begin 1982 is gestart, richt zich speci-
fiek op de structurele gevolgen voor
de industrie. Gekozen is voor een
modelmatige studie van de belang-
rijkste energie-intensieve sectoren
(papier en karton, basismetaal, basis-
chemie en bouwmaterialen), die teza-
men verantwoordelijk zijn voor ruw-
weg 80% van het totale finale ener-
giegebruik in de industrie. Deze in-
dustriemodellen simuleren de ontwik-
keling van vraag en aanbod van pro-
dukten en de resulterende energie-
vraag incl. mogelijke energiebespa-
ring in samenhang met de ontwikke-
ling van werkgelegenheid, inkomens-
vorming en betalingsbalans in deze
sectoren. De algemene structuur van
deze modellen wordt gekenmerkt
door zowel econometrische ais proces-
analytische elementen. Het model
voor de papier- en kartonindustrie is
inmiddels operationeel.

Naast deze voortgaande modelwerk-
zaamheden is ook aandacht geschon-
ken aan onderwerpen met een meer
actuele strekking. Zo verscheen er een
werkrapport over de relatie tussen in-
dustriële werkgelegenheid en de ener-
gieprijzen, waarin aan de hand van
gegevens over energiegebruik en
werkgelegenheid in energie-intensieve
bedrijfstakken enige conclusies over
de directe werkgelegenheidsbedreiging
werden getrokken m.n. voor wat be-
treft de gevoeligheid voor ekklrici-
teitsprijzen. De conclusies van dit
rapport hebben ruimschoots discus-
siestof en commentaren opgeleverd,
o.a. bij het tot stand komen van het
SER-advies over energiekosten in de
industrie. Een en ander zal nog in een
eindversie worden verwerkt.

Als gevolg van de heterogeniteit van
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de industriële sector zijn er in het ver-
leden relatief weinig gegevens verza-
meld en geanalyseerd betreffende het
energiegebruik in de industrie, al-
thans in vergelijking tot de transport-
sector en de gebouwde omgeving. Het
ESC hoopt in deze lacune tot op ze-
kere hoogte te voorzien door op
systematische wijze een uitgebreid ge-
gevensbestand op te bouwen geduren-
de de looptijd van het SEGES-
project. Hierbij wordt o.a. dankbaar
gebruik gemaakt van de Emissiere-
gistratie Lucht (ERL) waarin zeer ge-
detailleerde gegevens zijn opgenomen
over alle brandstofgebruikende appa-
ratuur in de Nederlandse industrie.

Het internationale (IEA) energie-
model MARKAL

In 1982 is het ESC opnieuw gaan
deelnemen aan het IEA-project Ener-
gy Technology Systems Analysis Pro-

ject, waaruit het Lineair Programme-
ringsmodel MARKAL is voortgeko-
men. Door het ministerie van Econo-
mische. Zaken is hiervoor een subsidie
verleend, die loopt tot eind 1983. In
eerste instantie is het project erop ge-
richt aan het IEA en de deelnemende
landen informatie te verstrekken
t.b.v. hun energieonderzoekbeleid.
Medio 1983 zal een rapport verschij-
nen, waarin de resultaten van door
alle deelnemers op basis van dezelfde
uitgangspunten doorgerekende lange
termijn energiescenario's worden
opgenomen.

De ESC-werkzaamheden in 1982 wa-
ren gericht op het operationeel maken
van het MARKAL-model op de ENR-
computer en het opstellen van de eer-
dergenoemde scenario's voor Neder-
land. Eind van het jaar waren de be-
nodigde gegevens voor de scenario's
gereed voor verwerking met het

Energiegebruik en werkgelegenheid per 1
miljoen gulden omzet voor 15 industriële
sectoren.
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Verdeling van het brandstofgebruik per jaar
voor een aantal bedrijfstakken, op basis van de
procestemperatuur (%).
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MARKAL-model. De werkzaamhe-
den worden uitgevoerd in overleg met
het ministerie van Economische Za-
ken en de REO.

Warmte-krachtkoppeling in de
industrie

De gecombineerde opwekking van
warmte en kracht in de industrie
(WKK) biedt een belangrijke moge-
lijkheid om te besparen op het
brandstofverbruik. WKK kan zo een
belangrijke bijdrage leveren aan de
doelstellingen van het energiebeleid
van de overheid. Tevens biedt de toe-
passing van WKK de industrie de ge-
legenheid via brandstofbesparing de
energiekosten te drukken. Voorlopig
lijkt aardgas de belangrijkste brand-
stof voor WKK-installaties te zijn.
In een aantal gevallen, namelijk bij
grote installaties, kan steenkool een
goed alternatief vormen en zo een
bijdrage leveren aan de uitvoering
van het diversificatiebeleid van de
overheid.

De in opdracht van EZ ondernomen
studie besteedt uitgebreid aandacht
aan de toepassingsmogelijkheden in
de Nederlandse industrie. Met name
wordt gekeken naar de mogelijkheid
om via een centrale WKK-installatie

meerdere, binnen een beperkt gebied
gelegen, bedrijven van stoom en elek-
triciteit te voorzien. Om het totale
potentieel van deze optie te kunnen
schatten is een inventarisatie gemaakt
van in aanmerking komende lokaties
voor een dergelijk centraal WKK-
systeem. De gegevens van deze inven-
tarisatie worden op het ogenblik ver-
werkt in een computerbestand.

Van drie typen WKK-installaties
wordt voor verschillende eenheids-
groottes een technisch-economïsche
evaluatie verricht. Het betreft een
poederkoolketel met tegendrukturbi-
ne, een AFBC-ketel met tegendruk-
turbine en een gasturbine-afgassen-
ketel. Hiertoe is gedurende 1982 o.a.
een rekenprogramma ontwikkeld en
geïmplementeerd waarmee kosten-
overzichten gemaakt kunnen worden
voor de verschillende varianten. Het
rekenprogramma biedt de mogelijk-
heid een aantal belangrijke parame-
ters te variëren, zoals:

- investeringen;
- brandstofprijzen;
- elektriciteitstarieven;
- W/k-verhoudingen;
- stoomcondities;
- bedrijfstijd;
- hoogte van W]R-premies.
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De evaluaties worden uitgevoerd voor
de periode tot het jaar 2000. Op basis
van de kostenoverzichten worden
cash-flow berekeningen gemaakt
waarmee de pay-back periode, de in-
terne rentevoet en de contante waarde
bepaald worden. Daarnaast wordt in
de studie aandacht besteed aan een
aantal aspecten die een rol spelen bij
de realisatie van een WKK-systeem,
namelijk logistieke aspecten, milieu
en de organisatie van een WKK-
bedrijf. De studie zal naar verwach-
ting het eerste kwartaal van 1983 met
een rapport afgerond worden.

Vergassing in situ van steenkool
Vergassing van steenkool in de diepe
ondergrond is een techniek die in po-
tentie grote mogelijkheden inhoudt
voor de toekomstige exploitatie van
de Nederlandse kolenvoorraden. Op
instigatie van de Begeleidingscommis-
sie Inventarisatie Nederlandse Kolen-
voorkomens (BINK) is daarom in het
verslagjaar een systematische analyse
ondernomen van ondergrondse ver-
gassing. De studie maakt deel uit van
het Nationaal Onderzoekprogramma
Kolen.
In deze studie worden de bedrijfs- en
macro-economische merites van het
ondergrondse vergassingsproces voor
de Nederlandse situatie geanalyseerd.
De invloed van technologische onze-
kerheden en milieu-aspecten op de
rentabiliteit van het proces wordt na-
gegaan. De studie streeft voorts naar
het verkrijgen van nadere indicaties
voor de richting van eventueel Neder-
lands onderzoek naar deze
technologie.

In de tweede helft van 1982 is een
keus gemaakt uit de verschillende ver-
gassingssystemen die voor studie in
aanmerking komen. In het gekozen
systeem wordt vergast met behulp
van onder hoge druk geïnjecteerde
lucht. Gericht geboorde gedevieerde
gaten dienen ter ontsluiting van de
kolenlagen. Aan de kosten en de mo-
gelijkheden van het boren van zulke
gedevieerde gaten wordt nadere aan-
dacht besteed, evenals aan aspecten
van het ondergrondse vergassingspro-
ces als zodanig.

Het bedrijfseconomische model is op-
gesteld en operationeel gemaakt. Ter
verkrijging van de benodigde invoer-

gegevens is onder meer aan een inge-
nieursbureau een opdracht gegeven
voor een technisch-economische spe-
cificering van de bovengrondse
installatie.

Milieu-aspecten van energiesystemen
Door het ESC is meegewerkt aan het
COMPASS-project van de OESO.
Dit project heeft als doel om uitgaan-
de van het eindverbruik ê n 'compa-
rative assessment' (COMPASS) te
maken van de milieu-aspecten van
energiedragers en hun cyclus. Dit jaar
is de eerste fase van het project, de
sector ruïmteverwarming en koeling,
afgesloten.

Sociaal-wetenschappelijke aspecten
van energiesystemen
Een landelijke enquête is uitgevoerd
met betrekking tot de perceptie en de
waardering van risico's die worden
toegeschreven aan de opwekking van
elektriciteit met respectievelijk kolen,
uranium en wind. Over een aantal
theoretische aspecten van dit onder-
werp werd gepubliceerd. De eindrap-
portage van dit project zal naar ver-
wachting omstreeks april 1983
plaatsvinden.
Het landelijk onderzoek in opdracht
van EZ naar houdingen, normen en
gedragingen met betrekking tot ener-
giebesparing in de huishouding is in
1982 afgerond. Het onderzoek diende
ter ondersteuning en sturing van het
landelijk voorlichtingsbeleid.
Voorts werd gepubliceerd over lokale
voorlichtingsprogramma's over wo-
ningisolatie en een voorlichtingsexpe-
riment op dit terrein voorbereid.

De ESC-Data Base
Om gegevens over energieleverende
en -ontvangende systemen zodanig
vast te leggen dat ze op een snelle
wijze opvraagbaar zijn is ïn 1981 ge-
kozen voor het systeem SIR (Scienti-
fic Information Retrieval). Begin
1982 is een nieuwe versie van dit
systeem geïnstalleerd, welke in eerste
instantie succesvol is toegepast voor
gegevens over het energiegebruik in
de gebouwde omgeving (EBGO) als-
mede voor gegevens over de openbare
elektriciteitsproduktie. Ook is onder-
zocht in hoeverre het definiëren van
windenergiesystemen mogelijk is. De
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conclusie is dat SIR bruikbaar is als
systeem voor de ESC-Data Base.
Nadat in het begin van het jaar een
systematische beschrijving was ge-
maakt voor kolenvergassingssystemen
werd vanaf 1 september numerieke
informatie verzameld. In de loop van
het jaar werd het ESC uitgenodigd
om deel te nemen aan het overleg
binnen de werkgroep "gegevensverza-
meling" van de Vereniging van
Windmolengebruikers. Dit overleg
heeft erin geresulteerd dat het ESC de
opslag en rapportage van de maande-
lijkse gegevens over de opbrengsten
van geplaatste molens zal verzorgen.
Dit in ruil voor het ter beschikking
krijgen van de systeemgegevens.
Gegevens verzameld in het kader van
het in 1981 afgeronde EBGO-project
(Energie Besparing Gebouwde Omge-
ving) zijn nader bestudeerd in samen-
hang met het SIR-systeem. Bij wijze
van proef zijn gegevens over verschil-
lende systemen ingebracht teneinde
een idee te krijgen over de mogelijk-
heden en beperkingen die het systeem
oplevert. De resultaten zijn positief
en alle EBGO-gegevens zullen de ko-
mende tijd worden ingebracht.
Het bestand met gegevens over de
produktie bij openbare elektriciteits-
bedrijven (EPDB) is aangevuld tot en
met 1981 en eveneens ingebracht in
SIR. Diverse SIR-procedures zijn ge-
schreven waarmee tabellen en over-
zichten kunnen worden gemaakt over
produktie, voornaamste brandstof,
resterend vermogen etc.
Naast reeds genoemde onderwerpen
heeft ook het onderwerp biogas (bio-
massa) aandacht gekregen. Uit publi-
katies is een hoeveelheid informatie
verzameld waarop t.z.t. een analyse
zal worden uitgevoerd. Verder is aan-
dacht besteed aan bestaande numerie-
ke data bases die eventueel via een
terminal bereikbaar zijn. Met name
kan hier het systeem CRONOS wor-
den genoemd. Dit systeem wordt be-
heerd en onderhouden door het Sta-
tistisch Bureau van de Europese Ge-
meenschappen en bevat informatie
over vele onderwerpen, binnen de
EEG.

Diversen

Naast de in het voorgaande genoem-
de werkzaamheden werd ook aan-
dacht besteed aan een reeks van on-
derwerpen van geringere omvang.

- Een rapport werd afgerond over de
potentiële mogelijkheden voor
waterkracht in Maas en Rijn.

- De Programma Voorbereidings
Commissie Onderzoek Rationeel
Energieverbruik in de Industrie
(PVC-REI) verzocht om een analyse
van het nut en het effect van finan-
ciële stimulansen voor industriële
energiebesparing. Dit rapport wordt
begin 1983 afgerond.

- Deelgenomen werd aan het werk en
de vergaderingen van de Commissie
Energie en daaraan gekoppelde
commissies, van de Sociaal Econo-
mische Raad.

- Een bijdrage werd geleverd aan de
ontwikkeling van SIBAS (Samen-
werkende Instellingen voor Beleids-
adviserende Studies), in de vorm
van deelname aan de Kerngroep.
Taak van deze groep is het tot stand
brengen van door meerdere deel-
nemende organisaties samen te
ondernemen projecten. In 1983 zal
als een eerste resultaat het project:
"Het risicobegrip in de besluitvor-
ming" door ECN(ESC), TNO en
het Waterloopkundig Laboratorium
(WL) worden aangepakt.

- De voorlopige Raad voor Energie
Onderzoek (REO) stelde een werk-
groep "Criteria & Doelstellingen"
in ten behoeve van de ontwikkeling
en/of keuze van een geschikte
methode van prioriteitenstelling en
weging van onderwerpen voor het
Meerjarenplan Energie-Onderzoek.
Hieraan werd door het ESC een bij-
drage geleverd.

- Door het KIvI/NIRIA en de Stich-
ting Toekomstbeeld der Techniek is
een bijdrage geleverd aan de Maat-
schappelijke Discussie Energiebeleid
(MDE) in de vorm van een studie
naar de werkelijke penetratiemoge-
lij kneden en -snelheid van windener-
gie in de Nederlandse maatschappij.
Het ESC had zitting in de begelei-
dingscommissie voor deze studie.

- Ook in 1982 werden bijeenkomsten
georganiseerd van de Werkgroep
Integrale Energie Scenario's
(WIES). Dit is een informele
gespreksgroep waarbinnen allerlei
ontwikkelingen op het terrein van
modellen en scenario's rond de
energievoorziening besproken kun-
nen worden. In het afgelopen jaar is
een reeks van zulke voordrachten
gebundeld en uitgegeven in de vorm
van een ESC-rapport.
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Energie Onderzoek Projecten

In 1982 is bij verschillende van de na-
tionale programma's die door het
Bureau Energie Onderzoek Projecten
(BEOP), overwegend in opdracht van
het ministerie van Economische Za-
ken, worden beheerd wederom groei
te constateren. Alhoewel per pro-
gramma hierna apart wordt gerappor-
teerd valt toch te vermeiden dat b.v.
de groei van het Nationaal Onder-
zoekprogramma Kolen, dat nog in
een eerste fase verkeert, het nodig
heeft gemaakt medewerkers in deel-
tijd aan te trekken om de noodzake-
lijke uitbreiding van bestaande en de
start van nieuwe deelprogramma's
mogelijk te maken, terwijl tevens te
vermelden valt dat b.v. bij de pro-
gramma's over zon en wind een twee-
de fase formeel van start is gegaan.
Het programma StralingsAspecten
voor WOonhygiëne en verwante
RAdio-ecologische problemen
(SAWORA) heeft in 1982 gestalte ge-
kregen en heeft, ook in de pers, de
nodige aandacht getrokken. Alhoewel
uiteraard het overgrote deel van de
tijd besteed aan het beheer van de na-
tionale programma's en een aantal
hieruit afgeleide taken, werd tevens
vele malen informatie verschaft over
toepassingsmogelijkheden van alter-
natieve energiebronnen. Hierbij viel
op dat veelvuldig vragen werden
gesteld door gemeentebesturen in ver-
band met het verlenen van vergunnin-
gen voor het bouwen van een wind-
of zonne-energie-installatie. BEOP
onderhoudt intensieve contacten met
het Nederlandse bedrijfsleven, dat
steeds in een vroeg stadium bij het
onderzoek betrokken wordt om hier-
door interesse en expertise op te bou-
wen. Optimaal profijt van het be-
drijfsleven vereist, dat het onderzoek
en ontwikkelingswerk een pakket re-
sultaten oplevert dat voor het be-
drijfsleven interessant genoeg is om
verder te brengen tot een marktrijp
produkt. Dit is veelal een kwestie van
tijd. In het windenergieprogramma
dat thans het langst loopt, is deze fa-
se bereikt en trekt de industriële acti-
viteit sterk aan. Ook in het zonne-
energieprogramma begint dit zich, zij
het voorzichtig, af te tekenen. Andere
programma's hebben deze fase nog
niet bereikt, met uitzondering van
b.v. de AFBC-ontwikkeling in het
kolenprogramma. Vanzelfsprekend is
dat, wil het bedrijfsleven profiteren
van de Tesultaten van de onderzoek-

en ontwikkelingsprogramma's er een
markt dient te zijn en dat, waar deze
niet direct tot stand komt, de over-
heid een stimuleringsbeleid voert,
waarop het bedrijfsleven prognoses
kan baseren. In 1982 is de nieuws-
brief over de programma's wind- en
zonne-energie, onder de naam
"Weerberichten", zes maal ver-
schenen.

In het verslagjaar onderhield BEOP
talrijke contacten met het buitenland
en vertegenwoordigde Nederland in
een aantal commissies van de EG en
IEA op het werkterrein van de natio-
nale programma's, die onder BEOP
ressorteren.

Vliegwielen

Een onderzoek naar toepassing van
vliegwielen in stoptreinen is inmiddels
afgerond. Toepassing van vliegwielen
in stoptreinen heeft vele aantrekkelij-
ke kanten. De Nederlandse Spoorwe-
gen bereiden, in samenwerking met
Holec en FDO, een praktijkexperi-
ment voor. Een studievoorstel voor
toepassing in stadsbussen wacht nog
op goedkeuring van EZ. ECN heeft
een offerte uitgebracht voor het ont-
werp en de constructie van de vlieg-
wielunit die in een bus moet worden
ingebouwd. Een praktijkproef voor
toepassing van vliegwielen bij kleine
windturbines is in uitvoering. De
proef moet leiden tot het opzetten
van een autonome eenheid bestaande
uit een windturbine met een dieselag-
gregaat en een vliegwiel bij de
Haringvlietsluizen.

Zonne-energie

Per 31 december 1981 eindigde offi-
cieel de eerste fase van het Nationaal
Onderzoekprogramma Zonne-energie
(NOZ-I) (ref. BEOP-1). Met eet nog
resterende budget konden in 1982 nog
enkele projecten van start gaan.
Daarmee is het totaal aantal uitge-
voerde en in uitvoering zijnde projec-
ten in dit kader op ca. 120 gekomen
(ref. BEOP-2, 3, 6, 13). Een belang-
rijk deel hiervan was per ultimo 1982
afgerond. Daarvan worden de resul-
taten thans geëvalueerd, mede ten be-
hoeve van de sturing van het vervolg-
programma NOZ-II.
Voor deze evaluatie is tevens van be-
lang dat in het verslagjaar een drietal
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zg. contractors meetings werd belegd.
Hierop presenteerden de betrokken
uitvoerders op geselecteerde
programma-onderdelen hun ervarin-
gen en resultaten, gevolgd door on-
derlinge discussies. De behandelde
onderwerpen waren: realisatie van
praktijkexperimenten, componenten-
ontwikkeling en modelontwikke-
ling/systeemstudies. Deze meetings
waren zeer produktief en resulteerden
bovendien in tussentijdse conclusies
en aanbevelingen. Zij zullen voortaan
regelmatig worden gehouden, ook ten
aanzien van andere onderwerpen.

In het algemeen is bij de in uitvoering
zijnde projecten goede voortgang ge-
boekt. Desondanks is in een aantal
gevallen om uiteenlopende redenen
een achterstand op de planning ont-
staan. Voor details wordt verwezen
naar de binnenkort te verschijnen
"Stand van Zaken m.b.t. het NOZ
per 31 december 1982" (BEOP-
rapport). Hier wordt volstaan met
een drietal opmerkingen:
- een nieuwe techniek voor het in de

grond aanbrengen van verticale lus-
vormige kunststof warmtewisselaars
is met succes gedemonstreerd; hier-
mee is een belangrijke stap gezet in
de richting van lange-termijn opslag
van 's zomers ingevangen zonne-
warmte en daarmee een toename
van de toepassingsmogelijkheden
van zonne-energie;

- de in het vorige verslag aangekon-
digde technische demonstraties van
zonneboilers in omvangrijke aantal-
len komen moeilijk van de grond;
drie redenen hiervoor zijn de
malaise in de bouw, de negatieve
publiciteit ten aanzien van zonne-
energie en de te krappe mogelijkhe-
den voor financiële deelname in de
investeringen;

- vooruitlopend op het NOZ-II is
reeds besloten deel te nemen aan de
nieuwe taak VIII van het IEA-zon-
neprogramma: Passive and Hybrid
Systems; deze beoogt onderzoek
naar en beproeving van dit type
systemen; gezien de vereiste inzet
van de deelnemers wordt hiermee
een belangrijke impuls aan de ont-
wikkeling en toepassing van passie-
ve benutting van zonne-energie
gegeven.

In het begin van het verslagjaar is
zeer veel aandacht besteed aan het (in

overleg met de Begeleidingscommis-
sie) ontwikkelen van een programma-
voorstel voor de tweede fase van het
NOZ, het NOZ-II. Dit voorstel is in
april aan de minister van Economi-
sche Zaken aangeboden. Een hieruit
voortgekomen Raamprogramma werd
medio september door de minister
goedgekeurd. Inhoudelijk zowel als
organisatorisch wijkt het nieuwe pro-
gramma (ref. BEOP-15) af van het
NOZ-I (ref. BEOP-1). In verband
hiermee is aan het eind van het ver-
slagjaar veel aandacht besteed aan de
uitwerking van een Werkplan 1983,
waarvoor een 90-tal projecten zijn in-
gediend. Gezien de financiële omvang
en in een aantal gevallen inhoudelijke
relevantie, zal hiervan een aanzienlijk
deel niet in uitvoering genomen kun-
nen worden. Goedkeuring van het
Werkplan wordt in het eerste kwar-
taal van 1983 verwacht.

Nationaal Onderzoekprogramma
Kolen

In het verslagjaar zijn een aantal
deelprogramma's binnen het Natio-
naal Onderzoekprogramma Kolen
goed op gang gekomen, terwijl ande-
re deelprogramma's worden voorbe-
reid. Deze deelprogramma's zijn in
een aantal BEOP-rapporten beschre-
ven zodat hier volstaan zal worden
met een korte mededeling over de
voortgang van de werkzaamheden in
1982. Het universitaire programma,
omvattende fundamenteel onderzoek
op het gebied van karakterisering,
vergassing en liquefactie van steen-
kool is voortgezet. De voortgang en
de bereikte resultaten zijn geëvalueerd
waarbij aanpassingen voor de volgen-
de twee jaar in het programma zijn
aangebracht.
Het AFBC-onderzoek wordt voor een
belangrijk deel uitgevoerd bij TNO in
nauwe samenwerking met de industrie
en met name Stork Ketels. De bereik-
te resultaten zijn in een groot aantal
rapporten vastgelegd en de voortgang
van het totale programma is in een
evaluatierapport beschreven. Halver-
wege het verslagjaar is besloten de
AFBC-activiteiten van de TH-Twente
in één programma met TNO onder te
brengen en onderling af te stemmen.
Deze samenwerking zal in 1983 ver-
der gestalte krijgen.

Het programma-onderdeel "lucht-
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verontreiniging door uitworp van ko-
lengestookte installaties" (LUK) is in
het verslagjaar goed gaan lopen. Een
aantal onderdelen ondervinden ver-
traging door analytische problemen
en door ongeschikte meteorologische
omstandigheden. Het programma
wordt intensief begeleid en de doel-
stellingen worden nauwkeurig be-
waakt. Tegen het eind van het ver-
slagjaar is een werkgroep geïnstal-
leerd die de opdracht heeft meegekre-
gen een onderzoekprogramma naar
effecten van luchtverontreiniging te
formuleren. In aanvulling op het
LUK-programma is een registratie
uitgevoerd van de milieuconsequen-
ties in gras- en groenvoerdrogerijen.

Het deelprogramma "Kolenreiniging
Vooraf" is na enige startmoeilijkhe-
den nu volop in uitvoering, waarbij
het verkrijgen van representatieve ko-
lenmonsters met relevante pyrietper-
centages echter nog problematisch
blijft. Op het gebied van geavanceer-
de kolenwinning, waaronder onder-
grondse vergassing zijn in 1982 een
viertal projecten van start gegaan.
Het deelprogramma "Opwaaiend
Stof bij Steenkoolop- en overslag" is
eind 1982 goedgekeurd, waarna de
uitvoering ter hand is genomen.
De eerste fase van het onderzoek op
het gebied van lage NOx-branders is
afgerond en gerapporteerd, terwijl
vervolgactiviteiten op het gebied van
branderontwikkeling, waaronder on-
derzoek naar gelijktijdig NOX-
reductie en zwavelbindig, in voorbe-
reiding zijn.
Het onderzoek naar risico's van
(stof)explosies bij steenkooltransport
of verwerking is afgerond en de resul-
taten van het onderzoek naar broei
zijn tussentijds geëvalueerd.
Het programma op het gebied van
steenkoolreststoffen ten slotte is in
het verslagjaar sterk uitgebreid.

Onderzoekactiviteiten zijn vooral ge-
richt op de volgende terreinen:

- vergelijkende technisch-economische
evaluatie van diverse kunstgrind-
produkten;

- vliegastoepassingen in beton en
betonwaren;

- gebruik van vliegas in de
wegenbouw;

- onderzoek naar toepassingsmoge-
lijkheden van AFBC-as;

- onderzoek naar verantwoorde
vliegasopslag;

- ondersteunende activiteiten zoals
karakterisering, uitloging, etc;

- toepassingsmogelijkheden van
rookgasontzwavelingsgips.

Het Nationaal Onderzoekprogramma
Kolen omvat momenteel 110 projec-
ten bij 40 verschillende contractanten
waarmee een totaal subsidiebedrag
van ƒ 69 miljoen is gemoeid. Tot nu
toe zijn in het kader van het NOK 92
publikaties verschenen.

SAWORA
Het onderzoekprogramma "Stralings-
aspecten van woonhygiëne en verwan-
te radio-ecologische problemen"
(SAWORA) heeft tot doel een stra-
lingshygiënische beoordeling van de
positieve of negatieve stralingsbijdra-
ge ten gevolge van bouwmaterialen
waaronder vliegasprodukten mogelijk
te maken. Het programma is gestart
omdat in Nederland representatieve
gegevens omtrent de inwendige en uit-
wendige stralingsbelasting tengevolge
van radioactiviieit van bouwmateria-
len niet in voldoende mate voorhan-
den zijn. Er is bovendien een toene-
mende behoefte om reststoffen als
grondstoffen bij de fabricage van
bouwmaterialen te gaan gebruiken.
Ook van deze stoffen, waaronder fos-
forgips en bepaalde soorten vliegas, is
onvoldoende bekend welke concentra-
ties radioactieve bestanddelen zij be-
vatten. Daarbij dient te worden uitge-
gaan van de reeds aanwezige in- zo-.
wel als uitwendige stralingsbelasting
tengevolge van natuurlijke bronnen.
Het programma, dat in een der
BEOP-rapporten uitvoerig is beschre-
ven, is in 1982 goed op gang geko-
men. Het deelprogramma "regisïratie
van radonconcentraties" ondervond
veel publieke belangstelling.

Windenergie

In 1982 is een begin gemaakl met de
uitvoering van de eerste fase van liet
Nationaal Ontwikkelingsprogramma
Windenergie (NOW-2). De belang-
rijkste deelprojecten zijn:
- voortzetting beproeving van de

25m HAT;
- testen van windmolens van Neder-

lands fabrikaat op het iestveld te
Petten;
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- uitvoering van ca. 12 proefprojecten
betrekking hebbend op verschillende
toepassingen van windenergie;

- voortzetting van tip-vane onder-
zoek;

- opstellen van voorschriften voor het
gebruik van windmolens;

- deelname aan internationale activi-
teiten, in het kader van de Interna-
tional Energy Agency (IEA) en de
Commissie van Europese Gemeen-
schappen (CEG);

- ontwerp en bouw van een grote
windmolen met horizontale as;

- voorbereiding van de bouw van een
proef-windcentrale (windpark) van
ca. 10 MW.

In verband met de openbaarmaking
van het "Regeringsstandpunt wind-
energie en -opslag" op 7 juli 1982
werd aan BEOP een tijdelijke commi-
teringsstop opgelegd met de opdracht
om de inhoud van het NOW-2 waar
nodig aan te passen aan genoemd
standpunt. In hoofdzaak kwam dit
neer op de toevoeging van enkele
projecten betreffende opslag en een
versnelling van het tip-vane program-
ma.
De minister van Economische Zaken
heeft op 2 november 1982 de ver-
plichtingenstop opgeheven met in-
achtneming van het onderstaande:
- De leiding bij de voorbereiding,

realisatie, proefnemingen en exploi-
tatie van/met de demonstratie-
windenergiecentrale komt te be-
rusten bij de NV Samenwerkende
Electriciteits Produktiebedrijven
(SEP). De voor dit deelproject
bestemde gelden zullen niet door
BEOP maar rechtstreeks door de
SEP worden beheerd.

- Betreffende het deelproject "Ont-
werp en bouw van een prototype
windturbine met horizontale as" zal
EZ rechtstreeks een opdracht ver-
strekken aan een samenwerkingsver-
band bestaande uit:

• FDO Technische Adviseurs BV te
Amsterdam

• Fokker NV te Amsterdam
• Holec NV te Utrecht
De voortgangscontrole zal eveneens
rechtstreeks geschieden door EZ.

In de loop van 1982 is gereed geko-
men een windmolen met verticale as
met een rotordiameter van 15 m. Deze
molen is gebouwd door Polymarin,
eigendom van het GEB te Amsterdam
en geplaatst op het tentoonstellings-
terrein van de Floriade. Een kleinere
windmolen met verticale as (rotordia-
meter 5 m), gebouwd door Electron
Breda is in november 1982 overgedra-
gen aan het instituut LAPAN te Dja-
karta. De molen maakt gebruik van
de bladen van de destijds door Fok-
ker gebouwde Darrieus turbine en
staat opgesteld aan de zuidkust van
Java.

Voorschakelsyslemen

In april 1982 kwamen van de drie
studies van voorschakelsystemen, te
weten het KV-STEG-systeem, het
MHD-stoomsysteem en het Kalium-
stoomsysteem, de eerste twee gereed.
Op basis van de studieresultaten werd
door de betrokken industrieën en in-
stituten een gezamenlijk voorstel voor
de verdere ontwikkeling van het
MHD-systeem in Nederland aan de
minister van Economische Zaken
voorgelegd.
Door het Ingenieursbureau Tebodin
werd in opdracht van BEOP een ver-
gelijking van de studieresultaten op-
gesteld. Hierbij moest het K-stoom-
systeem buiten beschouwing blijven,
daar de desbetreffende, in IEA-
verband uitgevoerde studie, nog niet
gereed was. Uit deze vergelijking
bleek o.a. dat de volgende waarden
voor enige kengrootheden van de bei-
de systemen verwachl worden door
de betrokken studiegroepen:

netto centrale rendement
investeringen (f/kWe)
exploitatiekosten (rnilj. f/a)
brandstofkosten (et/kWh)
totale kWh-prijs (et/kWh)

MHD-stoom
49,5%

2500
70

5,8
10,9

KV-STEG
45%
2000

60
6,4

10,7
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Het verschil in verwachte kWh-prijs
bleek derhalve te klein te zijn om er
een beslissing betreffende de keuze
van het verder te ontwikkelen systeem
op te baseren. Om deze reden is het
industriële belang bij de verdere ont-
wikkeling weer een belangrijke rol
gaan spelen bij de terzake gevoerde
discussies. Naar aanleiding hiervan
heeft het ministerie van Economische
Zaken juist vóór de jaarwisseling in
principe steun toegezegd aan een an-
dere studie door de betrokken bedrij-
ven van de marktmogelijkheden van
MHD-systemen op de middellange
termijn. Bij deze beslissing heeft een
belangrijke rol gespeeld dat de in het
Nederlands MHD-project deelnemen-
de bedrijven en instituten betrokken
zijn bij de eerste fase voor de ontwik-
keling en bouw van een eerste demon-
stratie-MHD-centrale d Dr een Ame-
rikaans elektriciteitsbedrijf. Indien dit
project zich in 1983 verder gunstig
ontwikkelt, wordt de praktische in-
voering van MHD-systemen aanmer-
kelijk dichterbij gebracht.

Na een uiterst trage start werden dit
jaar goede vorderingen gemaakt met
de eerder genoemde IEA-studie. Deze
betreft een zg. drievoudig systeem,
t.w. het kalium-diphenyl-stoom-
systeem. Hierdoor kon ook de hier-
aan parallel in Nederland uit te voe-
ren studie van een tweevoudig, t.w.
kalium-stoomsysteem, weer voort-
gang maken. Naar verwachting zullen
beide studies vöör de zomer 1983 zijn
afgerond.

In het kader van de samenwerking
tussen BEOP en het Amerikaanse De-
partment of Energy vond dit jaar de
beproeving van een Amerikaanse
MHD-generator bij de TH-Eindhoven
plaats. Hierbij werden ernstige defec-
ten geconstateerd in de toegeleverde
apparatuur. De benodigde reparaties
en modificaties zijn inmiddels door
de THE in eigen beheer aangebracht.
Een hernieuwde beproeving van de
generator zal in het eerste kwartaal
van 1983 plaatsvinden.



Bedrijfsvoering van
onderzoekreactoren
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De Hoge Flux Reactor

De bedrijfsvoering van de Hoge Flux
Reactor wordt door ECN uitgevoerd
in opdracht van het Gemeenschappe-
lijk Centrum voor Onderzoek (GCO)
van de Europese Gemeenschappen.
De reactor was in 1982 conform het
vastgestelde programma gedurende
270 dagen in bedrijf. Belangrijke pro-
blemen van technische of operatione-
le aard deden zich hierbij niet voor.
Wèl wordt de bedrijfsvoering nog
steeds gekenmerkt door een relatief
hoog aantal automatische vermogens-
reducties, geïnitieerd door storings-
meldingen waaraan ingevolge de vei-
ligheidsvoorschriften een automati-
sche beveiligingsactie is verbonden.
Deze onderbrekingen, die voor het
merendeel kortstondig zijn en veelal
het gevolg zijn van op zichzelf onbe-
langrijke technische oorzaken, heb-
ben ook in 1982 niet geleid tot een
noemenswaardig verlies aan be-
drijfstijd. Ze zijn soms wel hinderlijk
voor de reactorgebruikers, die belang
hebben bij een ongestoorde bedrijfs-
voering. In een toenemend aantal ge-
vallen werd de reactor bewust gestopt
om de bestralingscondities voor de
experimenten tussentijds te optimali-
seren.

Met het gebruik van de HFR werd in
1982 een nieuw record bereikt. Ge-
middeld was 80,5% van de beschik-
bare bestralingsposities bezet. Verge-
lijkbare waarden voor 1981 en 1980
zijn respectievelijk 77,9 en 70,8%.
Het Nederlands gebruik omvatte we-
derom het onderzoek aan atoomker-
nen en vaste stoffen, de toepassing
van niet-destructieve analysemethoden
zoals activeringsanalyse en neutro-
grafie voor o.a. milieu-onderzoek,
alsmede de beproeving van materialen
en componenten voor zowel splij-
tings- als fusiereactoren.
Ook dit jaar werd een aantal nieuwe
bestralingsfaciliteiten gebouwd en in
bedrijf genomen. Hiertoe behoorde
onder meer de door ECN ontwikkel-
de Transient Overpower ('TOP') faci-
liteit voor veiligheidsstudies aan
splijtstofpennen voor natriumgekoel-
de reactoren en de Power Transient
('POTRA') faciliteit voor beproeving
van splijtstofstaven.
Vier standaard splijtstofposities wer-
den gebruikt voor de proefbestraling
van laag-verrijkte (20% U235 i.p.v.
90%) splijtstofelementen in het kader
van het door ECN in samenwerking
met ANL en GCO-P uitgevoerde ont-
wikkelingsprogramma van nieuwe ty-
pen testreactorsplijtstoffen welke niet

Bezettingsgraad van de HFR.
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De neutronengenerator die, in aanvulling op de
reactoren, vooral wordt gebruik voor
chemische analyses. kunnen worden gebruikt als grond-

stof voor kernwapens. Gezien de
resultaten van deze - en van elders
in de wereld uitgevoerde - bestra-
lingen lijkt de overgang naar de2e
proliferatie-bestendige splijtstoffen
binnen 5a 10 jaar voor de meeste
testreactoren binnen bereik. Door de
Duitse Bondsrepubliek werd de reac-
tor gebruikt voor wetenschappelijke
en industriële bestralingsprogramma's
voor zowel thermische- als snelle
splijtingsreactoren. De voor dit doel
bij de HFR geïnstalleerde grote in-
stallaties voor het meten en verwer-
ken van experimentele gegevens zoals
de Boiling Water Fuel Capsule Facili-
ty (voor LWR gericht onderzoek) en
de Sweep Gas Facility (voor HTR ge-
richt onderzoek) werden in 1982 zeer
intensief gebruikt.
Ook het GCO zelf maakte voor zijn
onderzoekprogramma op het gebied
van reactorveiligheid en van fusie-
reactoren gebruik van de reactor.

Naast de dagelijkse bedrijfsvoering en

toepassing van de reactor werd veel
werk besteed aan de voorbereiding
van de vervanging van het reactorvat.
Deze zal in de tweede helft van 1983
worden uitgevoerd. Aan het ECN is
- naast adviserende taken bij de
door het GCO-Petten gecoördineerde
ontwerp en bouw van het nieuwe vat
- de verwijdering en het segmente-
ren van de bestaande installaties op-
gedragen. Hiertoe werden verschillen-
de ontmantelingsmethoden - groten-
deels gebaseerd op conventioneel me-
chanische bewerkingstechnieken -
ontwikkeld en beproefd. Met de fa-
bricage van het reactorvat en de bij-
behorende hulpinstallaties is inmid-
dels begonnen. Met de benodigde ver-
gunningsprocedure is een aanvang
gemaakt.

Lage Flux Reactor

De LFR is in 1982 weer intensief ge-
bruikt. Met behulp van activerings-
analyses werden ca. 630 monsters,
waaronder veel vliegas, steenkool en
percolaten, bestraald in opdracht van
o.a. AKZO, DSM, KEMA, Kon.
Shell Laboratorium, Amsterdam en
Vrije Universiteit. Voor radiobiolo-
gisch onderzoek van ECN werden 50
bestralingen uitgevoerd. Beide neuïro-
nenbundelkanalen zijn weer in ge-
bruik genomen, respectievelijk voor
de beproeving van apparatuur in hei
kader van de tripartite samenwerking
(Sovjet-Unie, België, Nederland) en
voor vangst-gamma spectrornetrisch
onderzoek in het kader van de FOM-
ECN-samenwerking.
Praktika zijn met de LFR uijgevoerd
ten behoeve van de ondersteuning
van de theorielessen bij de opleiding
van reactorbedrij fsiechmici van de
kerncentrales Dodewaard, Borssek,
Doel/België en het ECN en ten be-
hoeve van geochemie studenten.

De neutronengenerator, die in bet-
zelfde gebomv als de LFR slaat op-
gesteld, werd gebruikt voor het bepa-
len van het fiuor-, silicium- en
zuurstofgehalte van steenkool, vliegas
en glas. Het aantal uitgevoerde
bestralingen met de neutronengenera-
tor bedroeg ruim 100.
De analyse-apparatuar die gebruikt
wordt voor de analyses met de neu-
tronengenerator is universeel toepas-
baar en wordt daarom eveneens ge-
bruikt voor analyses door middeJ van
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activering met de LFR. Door een ver-
dere modernisering van de appara-
tuur kon het aantal van laatstge-
noemde analyses worden uitgebreid
tot ca. 320 en kon de snelheid van de
gegevensverwerking worden
opgevoerd.
Gezien de toekomstige onderzoekbe-
hoeften is het gewenst bij de LFR
bestralingen uit te kunnen voeren bij
neutronenfluenties tot 1020 neutronen
per m2. Bij het huidige maximum ver-
mogen van de LFR, 10 kW, vereist
dit bestralingstijden van 24 uur. Aan-
gezien dit met de beschikbare perso-
neelsbezetting niet is te realiseren zal
het vermogen in 1983 naar 30 kW
worden opgevoerd. Hierdoor kan dan
ook tevens een deel van het milieu-
onderzoek dat nu in de HFR plaats-
vindt uitgevoerd worden als deze
reactor in 1983 uit bedrijf gaat in ver-
band met de vernieuwing van het
reactorvat.
Tot de in 1982 uitgevoerde voorberei-
dingen tot de vermogensverhoging be-
hoorden o.a.:

- ontwerp en technische voorbereiding
van een aantal noodzakelijke techni-
sche aanpassingen, zoals verhoging
van de koelcapaciteit, verbetering
van de afscherming en aanpassing
van de instrumentatie.

- uitvoering van de benodigde veilig-
heidsanalyses.

- initiatie en verdere technisch-
administratieve verzorging van de
vereiste vergunningsprocedure en in
verband daarmee voorlichting van
de regionale bevolking.

Het binnenwerk van de nieuwe
warmtewisselaar die in de LFR zal worden
gemonteerd in verband met de verhoging van
het vermogen.
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Radiologische veiligheid

De 290 radiologische werkers van
ECN ontvingen in het verslagjaar een
collectieve stralingsdcsis van 0,398
mansievert. Dit komt neer op een ge-
middelde jaardosis per medewerker
van 1,37 mSv.
De individueel ontvangen stralings-
doses waren als volgt verdeeld:

dosisinterval

in mSv

aantal personen

0-0,5

202

0,5-2

30

2-5

26

5-10

25

10-50

7

boven 50

0

Bij de uitvoering van de radiologische
werkzaamheden op het centrum te
Petten deden zich geen bijzonder-
heden voor.

De stortingsoperatie van radioactief
afval in de Atlantische Oceaan verliep
ook dit jaar uit stralingshygiënisch
oogpunt bevredigend. De collectieve
stralingsdosis van alle personen be-
trokken bij transport, overslag en
dumping van het Nederlandse afval
bedroeg 0,049 mansievert. Bij het
dumpen van het in België geladen af-
val werd door betrokkenen 0,049
mansievert ontvangen (= 4,9
manrem).

Conventionele veiligheid

De routinematige veiligheidsinspec-
ties, metingen in het werkmilieu en
keuringen van apparatuur en installa-
ties gaven geen aanleiding tot bijzon-
dere maatregelen. Aandacht werd
besteed aan de consequenties van de
nieuwe arbeidsomstandighedenwet
waarvan een gedeeltelijke invoering in
1983 verwacht mag worden.
Van de op het testveld nieuw ge-
plaatste windturbines werd vöör de
ingebruikname, de veiligheid van het
bedrijf beoordeeld.

Bedrijfsgeneeskunde

In het kader van de bedrijfsgenees-
kundige begeleiding van ECN-mede-
werkers werden er dit jaar 686 medi-
sche keuringen verricht. Het aantal
speciale onderzoeken waaronder elek-
trocardiogrammen en spirometrisclje,
ergometrische en audiometrische be-
palingen, bedroeg 739. De bedrijfsge-

neeskundige dienst werd in totaal 619
maal geraadpleegd voor diverse aange-
legenheden. Er werden 58 meest kleine
ongevallen gemeld.
Ter controle op mogelijke inwendige
besmetting van radiologische werkers
met radionucliden werden er dit jaar
78 metingen van de radioactiviteit van
het lichaam uitgevoerd en werden er
832 urinemonsters onderzocht op mo-
gelijke uitscheiding van radionucliden.
In geen der gevallen werd een inwen-
dige besmetting geconstateerd die
enige bijdrage leverde tot de stralings-
belasting van de betreffende persoon.
Ten behoeve van de interpretatie van
metingen met de totale lichaamsteller
werden, met behulp van ICRP-reken-
modellen, berekeningen uitgevoerd
van het verloop van de in het lichaam
aanwezige hoeveelheid activiteit als
functie van de tijd na éénmalige inha-
latie of ingestie van een radionuclide.
Ook werd de evenwichtshoeveelheid
berekend bij continue constante op-
name. Voor beide gevallen werd de
factor voor het omrekenen van geme-
ten hoeveelheid in effectieve dosis-
equivalent bepaald. De berekeningen
werden uitgevoerd voor 399 radio-
nucliden.

Lozingscontrole

In de gebouwen waar met open
radioactieve bronnen wordt gewerkt,
wordt de in de omgeving geloosde
lucht continu bemonsterd op radioac-
tiviteit. De geloosde hoeveelheden ac-
tiviteit bleven ver beneden de van toe-
passing zijnde lozingslimieten. Dit
was ook het geval bij de lozing van
licht-radioactief afvalwater via de
daarvoor bestemde pijpleiding in zee.
Bij de metingen van radioactiviteit in
de omgeving van het centrum kon
geen verhoging van activiteit aïs ge-
volg van ECN-Jozingen worden
geconstateerd.

Dienstverlening

Het aantal abonnementen op de
ECN-filmdosismeter bedroeg aan het
eind van het verslagjaar 18 J 7. Het
aantal speciale brandweer-abonne-
menten bedroeg 649. Ten behoeve
van derden werden er 122 medische
keuringen en 34 speciale onderzoeken
verricht. Tevens werden er 563 metin-
gen van de radioactiviteit van het
lichaam en 233 urine-analyses
uitgevoerd.
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Het Rekencentrum ENR, oorspronke-
lijk gesticht door ECN en het Neder-
lands Scheepsbouwkundig Proefsta-
tion, stelt zich ten doel aan de geza-
menlijke eigenaars en aan de overige
gebruikers geavanceerde hulpmidde-
len te bieden voor de geautomatiseer-
de verwerking van problemen in de
technisch-wetenschappelijke sector.
Om dit doel te bereiken wordt ge-
streefd naar een grote mate van sa-
menwerking tussen instituten, instel-
lingen en bedrijven in Nederland wel-
ke een gelijksoortige automatiserings-
problematiek hebben. Dit leidde in
1982 tot het toetreden van de Water-
loopkundige Laboratoria als derde
partner van ENR, dat nu gemeen-
schappelijk rekencentrum is van ECN,
MARIN en WL. Hierdoor heeft ENR
een sterkere positie verkregen dan
voorheen.
De samenwerking beperkt zich niet
tot de drie participanten, maar strekt
zich uit over een groot aantal overige
gebruikers. Mede door gerichte in-
spanning van ENR-zijde is dit aantal
ook in het verslagjaar weer toegeno-
men. De nieuwe gebruikers maken in
eerste instantie voornamelijk gebruik
van de bij het rekencentrum aanwezi-
ge diensten op het terrein van de
technische toepassingen, waaronder
inmiddels ook offshore-programma-
tuur. Bij de keuze van de gebruikers
voor ENR blijken niet alleen de ge-
avanceerde apparatuur, verbindings-
mogelijkheden en programmatuur een
rol te spelen. Een belangrijke drijf-
veer vormt de probleemgerichte advi-
sering door het rekencentrum, welke
mogelijk is door permanente opbouw
van kennis en ervaring.

Een uitbreiding van de service op ge-
noemd gebied van technische toepas-
singen is in 1982 voorbereid door het
installeren van het programma-sys-
teem PATRAN. Dit produkt biedt de
eindgebruiker achter een grafisch
werkstation de mogelijkheid tot com-
puter aided engineering. De daaruit
resulterende berekeningen kunnen
worden uitgevoerd met bij ENR aan-
wezige pakketten als NASTRAN,
ANSYS, MARC en PISCES.
Een andere uitbreiding van de bij
ENR beschikbare software is in 1982
bereikt door introductie van het
planning-pakket r ° S en bijbehorend
grafisch pakket GRANEDA.
Naast advisering en ondersteuning

wordt door het rekencentrum zowel
algemene als gerichte voorlichting ge-
geven. Ook in het verslagjaar werden
tal van cursussen en workshops geor-
ganiseerd. Een speciale vermelding
verdienen de twee in het najaar ge-
houden presentatiedagen welke zich
vooral richtten op potentiële gebrui-
kers. Een belangrijk aantal bezoekers
liet zich op deze landelijk aangekon-
digde dagen voorlichten over de faci-
liteiten welke het rekencentrum biedt.
De toenemende vraag naar rekenca-
paciteit, welke voor niet onbelangrij-
ke mate voortvloeit uit interactieve
toepassingen, noodzaakte het reken-
centrum tot aanschaf van nieuwe ap-
paratuur in 1982. Aan het eind van het
jaar werd de bestaande centrale in-
stallatie, bestaande uit een CDC
Cyber 175, uitgebreid met een CDC
Cyber 170-855. Deze nieuwe machine
is qua prestaties vergelijkbaar met de
reeds aanwezige en voor de gebruiker
daarmee geheel compatibel.
Bovendien werd om de PATRAN-
service te kunnen realiseren een DEC
VAX-750 geïnstalleerd. De genoemde
uitbreidingen vereisten een vergroting
van de computerruimte welke door
aanbouw aan de bestaande ruimte in
het verslagjaar is gerealiseerd. Hier-
door werd het ook mogelijk, door
functionele scheiding in twee compar-
timenten de werkomstandigheden van
de operateurs te verbeteren. Tevens
werd de veiligheid van de magneet-
bandopslag vergroot door daarvoor
een brandvrije ruimte te creëren.



58 Verwerking van
radioactieve reststoffen

Door de politieke beslissing niet lan-
ger de afvoer van laag- en middelac-
tief vast radioactief afval door stor-
ting in de oceaan voort te zetten is de
storting van 1982 waarschijnlijk de
laatste geweest. Het verzoek tot
schorsing van de door de minister
van Volksgezondheid en Milieuhygië-
ne aan het ECN verleende vergunning
voor deze storting werd door de Raad
van State afgewezen, zodat de opera-
tie begin september op de gebruikelij-
ke plaats kon worden uitgevoerd, we-
derom met aanzienlijke interferentie
door actievoerders ter plaatse.
Het betrof opnieuw een operatie teza-
men met België en Zwitserland, waar-
voor drie schepen gebruikt werden.
Het Nederlandse aandeel in de totale
lading van 11747 vaten met een ge-
wicht van 9887 ton, bedroeg 3769
dumpvaten van 200 en 600 liter en
586 1000-üter betoncomainers, met
een totaal gewicht van 3049 ton.
Hierbij inbegrepen zijn 498 vaten van
200 liter gevuld met grond van het
KEM A-terrein.
De activiteit van de Nederlandse la-
ding bedroeg 0,12 TBq a-stralers in-
clusief radium, 40,8 TBq j3,7-stralers
exclusief H3 en 14,5 TBq tritium. Zo-
als gebruikelijk stond de operatie aan
boord van elk der schepen onder toe-
zicht van een dumping-officer van het
ECN, een Nederlandse escorting-
officer namens de overheid en een
waarnemer van de NEA.

De volgende numerieke gegevens over
het afvalverwerkingbedrij f kunnen
hier worden genoemd. Via de pijplei-
ding in zee werd van het ECN-terrein
14100 m3 afvalwater geloosd met een
totale standaard-activiteit van
0,944 TBq. De ophaaldienst voerde
uit het land 7832 m3 samenpersbare
en 33,290 m3 niet-samenpersbare
resten aan ter verwerking, 556 reeds
gevulde B-containers, alsmede 6,8 m3

kadavers. Aan vloeibare reststoffen
werden 1268 vaten van 60 I ontvan-
gen die in Petten werden gescheiden
in 61,824 m3 anorganische en 10,176
m3 organische vloeistof. Bovendien
werden 1388 vaten van 1001 ontvan-
gen met plastic potjes met tel-
vloeistof, die na behandeling 10,021
m3 organische vloeistof opleverden.
Er werden 2293 voorwerpen gedecon-
tamineerd en 40990 kg bedrijfskle-
ding gewassen.



Voorlichting, bibliotheek,
documentatie en opleiding
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In het verslagjaar ontving ECN weer
vele aanvragen voor het toezenden
van informatiemateriaal. Ook blijken
vele organisaties die informatieavon-
den beleggen over de energieproble-
matiek prijs te stellen op de medewer-
king van ECN-sprekers. De activitei-
ten van de Stuurgroep Maatschappe-
lijke Discussie Energiebeleid hebben
nog niet geleid tot een duidelijke toe-
name van dit soort verzoeken. Wel-
licht is dit toe te schrijven aan het
feit dat deze officiële discussie in het
verslagjaar nog in de informatiefase
verkeerde, waarbij slechts een beperk-
te kring van deelnemers is betrokken.

In deze informatiefase werden door
de Stuurgroep o.a. vier controverse-
zittingen belegd. Aan drie daarvan
hebben ECN-rnedewerkers een bijdra-
ge geleverd, nl. die over de onder-
werpen:

- kosten van kernenergie/mogelijk-
heden en kosten van duurzame
energiebronnen,

- risico-analyse en risicobeleving,
- verwerking en opbergen van radio-

actief afval.

Persvoorlichting

Er gaat vrijwel geen dag voorbij of
ECN levert wel een - veelal beschei-
den - bijdrage aan de Nederlandse
nieuwsvoorziening via de verschillen-
de media. Vaal resulteren deze pers-
contacten slechts in een enkele alinea
of enige seconden beeldmateriaal,
waarin de gevraagde informatie is
verwerkt, soms is het resultaat een
volledig artikel of een uitzending
voor radio of televisie. De verstrekte
informatie heeft overigens niet altijd
direct betrekking op het werk van
ECN: vaak komen ook andere aspec-
ten van de energieproblematiek aan
de orde.
De media besteedden in het verslag-
jaar veel aandacht aan ECN-activitei-
ten: tweemaal in het bioscoopjour-
naal, ca. 40 maal in TV-rubrieken en
journaaluitzendingen, enige tientallen
malen in radioprogramma's en vele
honderden malen in binnen- en bui-
tenlandse gedrukte media. In het ver-
slagjaar werden acht persberichten
uitgegeven en werden - in samen-
werking met of ten behoeve van an-
dere organisaties - drie persconfe-
renties georganiseerd.

Conferenties en tentoonstellingen

ECN organiseerde, tezamen met een
internationaal samengesteld uitvoe-
rend comité, van 26-29 september de
International Conference on
Consumer Behaviour and Energy
Policy te Noordwijkerhout. Aan deze
conferentie namen 200 personen deel,
afkomstig uit vele landen. ECN nam
voorts deel aan de organisatie van de
conferentie Toekomstige verwarming
van woningen en gebouwen op
20 mei te Utrecht. De andere organi-
satoren waren de Stichting Toekomst-
beeld der Techniek, het Koninklijk
Instituut van Ingenieurs en het Pro-
jectbureau Energieonderzoek TNO.
In samenwerking met het Internation-
al Atomic Energy Agency, de Com-
missie van de Europese Gemeen-
schappen en het OECD Nuclear
Energy Agency organiseerde ECN
van 21-25 juni te Utrecht het Interna-
tional Symposium on the Condition-
ing of Radioactive Wastes for Storage
and Disposal.

Op het centrum te Petten was ECN
gastheer voor de volgende bijeen-
komsten:

- 27-29 april, Specialists' Meeting
over het onderwerp Harmonization
and Standardization, Status of
Measurement and Evaluation for
Safeguards, georganiseerd door de
European Safeguards Research and
Development Association (ESARDA).

- 5-7 mei, 15th Informal Meeting on
Reactor Noise, georganiseerd door
ECN.

- 11-12 mei, Atmospheric Fluidized
Bed Combustion in Industrial or
District Heating Boilers, georgani-
seerd door het International
Energy Agency (IEA).

- 24-28 mei, Internationii Symposium
on the Economic Aspects of Coal
Pollution Abatement Technologies,
georganiseerd door het ministerie
van Volksgezondheid en Milieu-
hygiëne en het ministerie van Eco-
nomische Zaken, in samenwerking
met ECN en de Organisatie voor
Economische Samenwerking en
Ontwikkeling ^0 /SO).

- 15-17 september, International Con-
ference on Chemornetrics in Analyti-
cal Chemistry, georganiseerd door de
Analytische Afdeling van de Konink-
lijke Nederlandse Chemische Vereni-
ging en de Chemometric Society.
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hCN-stand op de vakbeurs Elektrotechniek.

In het verslagjaar nam ECN met een
stand deel aan twee tentoonstellingen,
nl. van 31 maart tot 4 april aan de
tentoonstelling Energie '82/Zon en
Wind in de RAI te Amsterdam en
van 15 tot 20 november aan de Vak-
beurs Elektrotechniek in de Jaarbeurs
te Utrecht. Op verzoek van het mi-
nisterie van Landbouw adviseerde
ECN bij de inrichting van een ener-
gietentoonstelling op de Floriade te
Amsterdam.

PuMikalies

De resultaten van het door ECN ver-
richte onderzoek worden gepubliceerd
in wetenschappelijke tijdschriften en
rapporten. In de bijlage op pag. 76 is
een lijst van publikaties opgenomen.

In het tijdschrift Energiespectrum
werden vele artikelen over een breed
scala van onderwerpen op het gebied
van energieonderzoek en energievoor-
ziening gepubliceerd. Bij de keuze
van onderwerpen was voor de redac-
tie een belangrijke overweg;ng de ma-
te waarin een artikel informatie bevat
die relevant is voor de Maatschappe-
lijke Discussie Energiebeleid.

Bezoeken aan hel centrum

De belangstelling voor de mogelijk-

heid in groepsverband een bezoek aan
het centrum te brengen is nog steeds
zeer groot. Helaas kon niet aan alle
verzoeken worden voldaan, omdat
anders het werk te veel zou worden
gestoord.
Veel belangstelling bestaat er ook
voor het werk op het gebied van de
windenergie. De maandelijkse be-
zoekdag voor geïnteresseerden op dit
gebied blijkt in een grote behoefte te
voorzien.
Op de jaarlijkse Open Dag, dit jaar
op 10 juni, brachten 1340 personen
een bezoek aan ons centrum.
Op 28 oktober bracht Harold
K. Shapar, de nieuw benoemde direc-
teur-generaal van het Nuclear Energy
Agency van de OESO in Parijs een
bezoek aan het centrum.

Bibliotheek

De automatische boekencatalogus be-
vat het volledige bestand van vöèr
1975. Een totaal van 20.000 titels zijn
machine-leesbaar. De rangschikking
van de boeken in de leeszaal is nu
volgens de Universele Decimale Clas-
sificatie (UDC). Dii systeem voldoet
beter dan het hiervoor gebruikte ei-
gen rubriceringssysteem.
Mede op verzoek van externe gebrui-
kers worden kopieën van microfiches
niet meer op vesiculaire füm maar op
diazo film gemaakt.
De vraag naar kopieën van tijd-
schriftartikelen blijft hoog en bedroeg
2268 voor intern gebruik en 2304
voor externe aanvragen.
Om financiële redenen is het abonne-
ment op de Docketmscrofiche medio
1982 opgezegd.

Documentatie

In juli van dit jaar heeft de Neder-
landse overheid een overeenkomst
gesloten met de Amerikaanse over-
heid betreffende de uitwisseling van
technisch-wetenschappelijke informa-
tie op het gebied van energie. Hier-
door is het gebruik van de Energy
Data Base (EDB) van de Department
of Energy (DoE) voor de Nederlandse
gebruiker verzekerd. ECN is opgedra-
gen de invoer in de EDB van alle in
Nederland gepubliceerde literatuur op
het gebied van energie uit te voeren.
De eerste magneetbanden met in to-
taal 200 jjenas zijn reeds verzonden.
Voor invoer in het International Nu-
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Tabel Bibliotheek

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

Totaal tijdschriftenbestand (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)

Tabel Documentatie

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

1982

1250
2133
22013
37125
667
5157
1717
6874
838

1982

452
1720
36
124

1981

1616
2412
25718
22125
611
6838
2717
9555
443

1981

396
1532
24
«04

Parkeerdrukte op de weg langs het Centrum
tijdens de Open Dag.

clear Information System zijn 24 do-
cumenten verwerkt. Ook 1982 liet
weer een toename zien van de be-
schikbare databases voor online in-
formation retrieval (zie tabel). Het
aantal literatuurvragen hield hiermee
gelijke tred en bedraagt nu 1756.

Opleiding

Voor de opleidingsactiviteiten van het
ECN bestond dit jaar wederom grote

belangstelling. Een vierweekse basis-
cursus reactorkunde werd gehouden
voor personeel van de kerncentrales
Borssele, Dodewaard en de in aan-
bouw zijnde kerncentrale Doel 4.
In samenwerking met het ministerie
van Economische Zaken, KEMA,
NAM, Shell en Gasunie werd een
vijfdaagse cursus voor nieuwe EZ-
ambtenaren gehouden, waarbij zowel
de technische als de beleidsaspecten
van de diverse energiedragers werden
belicht.
De belangstelling voor ENR-cursussen
was eveneens groot; er werden negen
van dergelijke cursussen georgani-
seerd. In samenwerking met de NV
KEMA werd naast een tweedaagse
bedrij f sconf erentie ' ' Kernenergie''
ook een tweedaagse bedrij fsconferen-
tie "Alternatieve Energiebronnen"
gehouden. Dergelijke bijeenkomsten
worden georganiseerd door de Stich-
ting Contactcentrum Bedrijfsleven
Onderwijs ten behoeve van docenten
aan hogere beroepsonderwijs-instel-
lingen.
Het totaal aantal deelnemers aan de
cursussen bedroeg 360.
Aan sommige cursussen waren prakti-
ka verbonden van verschillende duur.
Voor eigen personeel werden interne
cursussen georganiseerd op verschil-
lende vakgebieden.

In het kader van de IAESTE (Inter-
national Association for Exchange of
Students for Technical Experience)
waren drie buitenlandse studenten
enige maanden in Petten werkzaam.
Tien studenten van Nederlandse uni-
versiteiten en hogescholen maakten in
Petten een stage door ten behoeve
van hun doctoraal- of ingenieursexa-
men, terwijl twaalf doctorandi een
ECN-toelage ontvingen voor het ver-
richten van wetenschappelijk onder-
zoek ter voorbereiding van een acade-
mische promotie.

S.l?i



62 Personeel

In de samenstelling van het personeel
hebben zich tijdens het verslagjaar
slechts kleine wijzigingen voorgedaan.
Het onderstaande overzicht geeft
daarvan een indruk.

Max. toegestane
bez. in arbeidspl.

13-12-1982

Gerealiseerde
bezetting in

arbeidsplaatsen

Bezetting
in

personen

Academici

Techn. pers.

Adm. pers.

Hulppers.

174,8

507,1

120,9

92,9

174,6 (167,4)

506,9 (508,4)

120,7(121,3)

91,2 ( 92,2)

175(168)

508 (509)

131 (131)

98 ( 99)

TOTAAL 895

Tussen haakjes de cijfers per 31-12-1981.

893,4 (889,3) 912 (907)

Het aantal personeelsleden dat op an-
dere wijze dan door pensionering,
vervroegde uittreding of arbeidsonge-
schiktheid de ECN-dienst heeft verla-
ten bedroeg 14. Twee medewerkers
werden, bij het bereiken van de
65-jarige leeftijd, gepensioneerd. Ten
aanzien van vijf medewerkers eindig-
de het dienstverband wegens arbeids-
ongeschiktheid. De zeer geringe mo-
biliteit heeft tengevolge dat de gemid-
delde leeftijd regelmatig stijgt, zoals
uit het tweede overzicht blijkt.

1970 1975 1980 1981 1982

Gemiddelde leeftijd 34,7 38,97 41,41 41,55 4Ï,94

In deze ontwikkeling zal bij ongewij-
zigde omstandigheden eerst over 10 a
15 jaar een ommekeer komen door de
toeneming van het aantal gepensio-
neerden en vervroegd uittredenden.

Personeelsleden van ECN kunnen
thans na een dienstverband van ten
minste 10 jaar bij het bereiken van de
61-jarige leeftijd vrijwillig uittreden.
In het verslagjaar maakten slechts
twee personeelsleden van deze moge-
lijkheid gebruik, maar verwacht
wordt dat de belangstelling voor de
VUT-regeling in de komende jaren
aanmerkelijk zal toenemen.

In het verslagjaar werd veel aandacht
besteed aan het tot stand brengen van
een nieuw functiewaarderingssysteem.
Een door de directie ingestelde com-

missie functieonderzoek bracht in de-
cember haar eindrapport uit, met
concrete voorstellen die inmiddels aan
de Ondernemingsraad zijn voorge-
legd. Naast de functiewaardering
vormden onder meer zaken als de ar-
beidsvoorwaarden, het werkoverleg
en, in het bijzonder, ontwikkelingen
rond de werkzaamheden van ECN
punten van aandacht voor de Onder-
nemingsraad. Het verslagjaar is ook
gekenmerkt door een goede sfeer en
samenwerking tussen OR en directie.
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64 Balans per 31 december 1982

Stichting
Energieonderzoek Centrum
Nederland

Activa
Materiële vaste activa
- bedrijfsgebouwen en terreinvoorzieningen
- bedrij f sinstallaties en -inrichting
- instrumenten, machines enz.
- woningen

Immateriële vaste activa
- octrooirechten
Deelnemingen en vorderingen op deelnemingen
Langlopende lening u/g
Vorderingen en overlopende posten
Liquide middelen

Passiva
Vermogen
Langlopende lening o/g
Schulden en overlopende posten

31 december 1981

ƒ

13.602.823
12.087.514
7.633.689

207.141
33.531.167

PM
3.706.163*

PM
23.313.294*
6.586.139

67.136.763

32.531.167
1.000.000

33.605.596
67.136.763

31 december 1982

4

J

13.976.966
13.080.768
9.610.433

201.254
36.869.421

PM
3.021.519

PM
26.124.316
3.174.602

69.189.858

35.969.421
1.000.000

32.220.437
69.189.858

na hergroepering



Staat van baten en lasten
over 1982

65

Stichting
Energieonderzoek Centrum
Nederland

1981 1982

Baten
Exploitatiebijdragen Staat der Nederlanden
- algemene exploitatiebijdrage
- bestemmingsbijdragen inzake nationale

onderzoek- en ontwikkelingsprogramma's
- overige bestemmingsbijdragen

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

Opbrengsten van derden voor adviezen en
werkzaamheden en andere baten

Waarde toegekend aan in eigen werkplaatsen
vervaardigde activa

Interest

In mindering gebracht op het vermogen
tengevolge van toegepaste afschrijvingen

Lasten
Personeelskosten
Kosten van derden voor nationale onderzoek-
programma's
Overige bedrij fs- en algemene kosten

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

65

17
3

19

13

119.

10.

129.

74.

17.
28.

119.

10.

129.

.620

.174

.463

.538

.996

.413

.887

.097

.456.006

282

341

.876.

,110.
.987.

174.

174.
527.

876.

110.

987.

.044

.556

.999

.668

.667

853

413
733*
999

668

667

63

23
12

19

18

138

5,

144.

80.

23.
33.

138.

5.

144.

.721

.963

.501

.621

.021

326

239

.394

.611

.005

489.

963.
941.

394.

611.

005.

1.675

.498

.126

.161

.262

.646

.895

.263

.006

.269

.117

498
648
263

006

269

na samenvoeging



66 Toelichting op de balans per
31 december 1982

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en
terrein voorzieningen
Aanschaffingswaarde
Afschrijvingen

Bedrijfsinstallaties
en -inrichting
Aanschaffingswaarde
Afschrijvingen

Instrumenten,
machines enz.
Aanschaffingswaarde
Afschrijvingen

Woningen
Aanschaffingswaarde
Afschrijvingen

Totaal
Aanschaffingswaarde
Afschrijvingen

Stand per
31 december

1981

/

33.950.333
20.347.510

13.602.823

38.964.946
26.877.432

12.087.514

50.403.953
42.770.264

7.633.689

334.033
126.892

207.141

123.653.265
90.122.098

33.531.167

Mutaties in

afstotingen etc.

f

490.611
490.611

-

115.046
113.444

1.602

2.332.590
2.259.408

73.182

2.938.247
2.863.463

74.784

1982 [er zake van

aanschaffingen

ƒ

1.904.833
1.644.134

260.699

2.507.557
1.399.257

1.108.300

4.554.010
2.504.084

2.049.926

5.887

-5.887

8.966.400
5.553.362

3.413.038

Stand per
31 december

1982

ƒ

35.364.555
21.501.033

13.863.522

41.357.457
28.163.245

13.194.212

52.625.373
43.014.940

9.610.433

334.033
132.779

201.254

129.681.418
92.811.997

36.869.421

Waarderingsgrondslagen
Op de tot medio van het boekjaar in gebruik genomen vaste activa worden
afschrijvingen toegepast, gebaseerd op de volgende percentages per jaar van
de aanschaffingswaarde:

kantoorpanden Den Haag 2%
bedrijfsgebouwen Petten 5%
tijdelijke gebouwen en terreinvoorzieningen Petten 10%
bedrijfsinstallaties en -inrichting 10%
instrumenten, machines enz. 20%
woningen 2%

Activa, welke in het tweede halfjaar in gebruik worden genomen, worden in
het volgende boekjaar in de berekening van de afschrijvingen betrokken.

Nadere toelichting
— Bedrijfsgebouwen en terreinvoorzieningen

In 1982 zijn ten behoeve van het onderzoekcentrum Petten investeringen in
bedrijfsgebouwen en terreinvoorzieningen verricht tot een bedrag van ruim
/ 1,9 miljoen. Van de tot en met ultimo 1982 geïnvesteerde bedragen had
ca. ƒ 1,5 miljoen betrekking op diverse nog niet gereedgekomen werken.
Onder de post Bedrijfsgebouwen enz. zijn begrepen terreinvoorzieningen
ten bedrage van ruim ƒ 2,0 miljoen, waaronder 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.
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[Immateriële vaste activa

Deelnemingen en vorderingen op
deelnemingen

Langlopende lening u/g

- Bedrijfsinstallaties en -inrichting
Ten behoeve van de bedrijfsinstallaties zijn in 1982 investeringen verricht
tot een bedrag van ruim ƒ 2,5 miljoen; dit bedrag) bestond per ultimo 1982
geheel uit onderhanden werk, waarvan ƒ 1,6 miljoen betrekking had op de
vervanging van de telefooncentrale en bijna ƒ 0,5 miljoen op de modernise-
ring en vergroting van de opslagfaciliteit voor vloeibaar radioactief afval.

- Instrumenten en overige inventaris
In instrumenten en overige inventaris is ca. ƒ 4,5 miljoen geïnvesteerd. Op
de balansdatum waren instrumenten e.d. met een waarde van bijna ƒ 2,1
miljoen nog in aanbouw.

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

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

Onder dit hoofd is opgenomen de deelneming in ENR v.o.f., voorheen
ECN-NSP-Rekencentrum. De naamswijziging werd noodzakelijk door de toe-
treding van een derde vennoot, de stichting Waterbouwkundig Laboratorium
te Delft, per 1 januari 1982. In verband met de fusie met de stichting Neder-
lands Maritiem Instituut werd de naam van de vennoot stichting Nederlands
Scheepsbouwkundig Proefstation (NSP) gewijzigd in stichting Maritiem
Research Instituut Nederland (MARIN).
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. Het door de v.o.f. aan ECN in rekening gebrach-
te aandeel in de exploitatiekosten van de v.o.f. is begrepen in de post Overige
bedrij fs- en algemene kosten.

Deze post omvat per

Aandeel in het vermogen van ENR v.o.f.
ENR v.o.f., in rekening-courant

31 december 1981 31 december 1982

ƒ
100.000

3.606.163

ƒ

100.000
2.921.519

3.706.163 3.021.539

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

3) december 1981 31 december 1982

Langlopende achtergestelde renteloze lening
verkregen uit hoofde van
- overgedragen kennis
- 42 winstbewijzen a / 500
- 1 aandeel, nominaal groot

Af: Voorziening

ƒ

15.000.000
PM
870

ƒ

15.000.000
PM

15.000.870
15.000.870

15.000.000
15.000.000

De lening ad ƒ 15 miljoen is in 1976 verkregen als vergoeding voor over-
gedragen kennis van het ultracentrifugeprocédé. Aan deze lening is vooralsnog



68

Vorderingen en overlopende
posten

geen waarde toegekend. Aflossingen welke op de lening mochten worden
ontvangen zullen in het desbetreffende jaar als bate worden verantwoord.
In het kader van de financiële herstructurering van UCN per 1 september 1981
is de langlopende achtergestelde renteloze lening af ƒ 21.000 kwijtgescholden
tegen de ontvangst van 42 winstbewijzen. Op deze winstbewijzen zal een uit-
kering uit de winst in enig jaar worden verkregen zodra het eigen vermogen
van UCN ten minste gelijk is aan het nominaal op de aandelen gestorte
kapitaal. Het aandeel werd in het verslagjaar aan de Staat der Nederlanden
overgedragen.

Staat der Nederlanden, inzake te verrekenen bijdragen over ,
1982 }

- algemene exploitatiebijdrage - 679.325
- bestemmingsbijdragen inzake nationale onderzoek- en

ontwikkelingsprogramma's 5.724.498
- overige bestemmingsbijdragen 6.297.732
- algemene investeringsbijdrage 193.303
- investeringsbijdrage voor de bouw van een voorlichtingsgebouw - 186.903
subtotaal 11.349.305

Commissie van de Europese Gemeenschappen, voornamelijk
inzake het centrum te Petten 3.367.151
Byk-Mallinckrodt CIL BV, inzake dienstverlening
ten behoeve van zijn vestiging te Petten 509.144
Overige debiteuren inzake verrichte diensten en leveranties 3.516.833
Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen, te ontvangen
omzetbelasting 3.554.503
Centraal Beheer Pensioenverzekering NV, depotrekening
ten behoeve van voorziening voor mogelijke toekomstige
verbetering van de pensioenregeling
Diverse vorderingen en overlopende posten

3.185.856
641.524

26.124.316

Vermogen Vermogen per 31 december 1981
Toenemingen
- investeringsbijdrage Staat der Nederlanden

• algemene bijdrage
• bijdrage ten behoeve van de bouw van een

tentoonstellingsgebouw

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

opbrengst van afgestoten activa

Vermogen per 31 december 1982

ƒ
5.611.006

17.140

ƒ

32.531.167

9.053.303

13.097
41.597.567

5.628.146
35.969.421

Als voorschot op de voor 1982 berekende investeringsbijdrage ad ƒ 9.053.303
is ƒ 8.860.000 ontvangen; het verschil ad ƒ 193.303 is in de balans per ultimo
1982 onder de post Vorderingen en overlopende posten opgenomen.
Ter zake van een te stichten tentoonstellingsgebouw is een bedrag van
ƒ 186.903 onder de post Vorderingen en overlopende posten in mindering
gebracht; dit betreft het verschil tussen de bijdrage ten belope van de bestede
kosten ad ƒ 13.097 en het ontvangen voorschot ad ƒ 200.000.
De bijdragen van de Staat der Nederlanden over het jaar 1981 zijn inmiddels
vastgesteld op de voor 1981 beiekende bedragen ad ƒ 9.476.717 en ƒ 1.481.070.
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Langlopende lening o/g

Schulden en overlopende posten

Door de Nederlandse Energie Ontwikkelings Maatschappij N.V. (NEOM) is
krachtens een overeenkomst d.d. 16 september 1981 ten behoeve van de finan-
ciering van de bouw van een installatie voor wervellaagverbranding van steen-
kolen onder atmosferische druk, het zogenoemde AFBC-demonstratieproject,
per ultimo 1981 een langlopende lening van ƒ 1 miljoen met een looptijd van
15 jaar en een rentevoet van 11,8 procent verstrekt. Betaling van rente en af-
lossing vindt jaarlijks plaats indien en voor zover in het voorgaande jaar
besparingen in vergelijking tot het bedrijf met een gasgestookte ketel zijn be-
reikt. In verband met problemen rond de definitieve oplevering van de instal-
latie is nader met NEOM overeengekomen dat betaling van rente en aflossing
op verkregen besparingen eerst over 1983 en vervolgens jaarlijks tot en niet
1997 zal geschieden.
Bij beëindiging van de overeenkomst zal een alsdan eventueel nog resterende
verplichting, welke voortvloeit uit ontoereikende besparingen, komen te
vervallen.

Crediteuren inzake kosten van derden voor nationale onderzoek-
en ontwikkelingsprogramma's
Crediteuren inzake overige leveringen en diensten van derden
Crediteuren inzake uitbreiding van het onderzoekcentrum Petten
Voorziening voor mogelijke toekomstige verbetering van de
pensioenregeling
Voorziening voor de kosten van functioneel leeftijdsontslag
en overbruggingsuitkeringen
Sociale lasten en overige personeelskosten
Aan derden in rekening gebrachte vergoedingen voor toekomstige
opslag c.q. behandeling van radioactief afval
Diverse schulden en overlopende posten

ƒ

5.616.894
9.929.280
1.804.658

3.185.856

1.246.000
5.775.284

1.802.488
2.859.977

32.220.437

Pensioenverplichtingen

Verplichtingen ingevolge regeling
voor vervroegde uittreding

Ingevolge de met de verzekeraar, Centraal Beheer Pensioenverzekering NV,
gesloten overeenkomst worden in beginsel de uit de salarisverhogingen voort-
vloeiende lasten gefinancierd door middel van een verhoging van de premies
over de resterende diensttijd van de werknemer.
In de jaarlijks te betalen premies kan dientengevolge een bestanddeel begrepen
zijn dat betrekking heeft op vroegere dienstjaren, de zogenoemde backservice.
Teneinde te voorkomen dat door een te grote toeneming van de backservice-
verplichtingen de financiering in gevaar zou komen, is in 1977 met de verzeke-
raar een nadere regeling getroffen inhoudende dat, voor zover ECN de midde-
len daartoe beschikbaar zou hebben, de premies verschuldigd voor vroegere
dienstjaren in de vorm van koopsommen zouden kunnen worden voldaan.
Mede als gevolg van de vanaf 1977 jaarlijks verrichte aanvullende stortingen is
de contante waarde per balansdatum van de nog in toekomstige jaren te ver-
effenen backservice-verplichtingen blijkens een berekening van de verzekeraar,
op basis van de evenredig-deelmethode, tot nihil gereduceerd (ultimo 1981
eveneens nihil).

In 1981 is op basis van de bij de overheid geldende regeling een zogenoemde
VUT-regeling getroffen, waarop de medewerkers die de 62-jarige leeftijd heb-
ben bereikt, aanspraak kunnen maken; in het verslagjaar is genoemde leeftijd
teruggebracht tot 61 jaar.
De hieruit voor de stichting voortvloeiende kosten worden overeenkomstig een
door het ministerie van Economische Zaken gedane toezegging door dit
ministerie vergoed; over het jaar 1982 is ter zake ƒ 239.681 onder Overige
bestemmingsbijdragen opgenomen.
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Exploitatiebijdragen Staat der
Nederlanden

Vergoedingen verstrekt door de Com-
missie van de Europese Gemeenschap-
pen inzake het centrum te Petten

Algemene exploitatiebijdrage
Als voorschot op de voor 1982 berekende bijdrage ad ƒ 63.720.675 is
ƒ 64.400.000 ontvangen; het verschil ad / 679.325 is in de balans per ultimo
1982 onder de post Vorderingen en overlopende posten in mindering gebracht.
De algemene bijdrage over 1981 is inmiddels vastgesteld op het voor 1981
berekende bedrag ad ƒ 65.620.996.

Bestemmingsbedragen inzake nationale onderzoek- en ontwikkelings-
programma's
Als voorschot op de voor 1982 berekende bijdragen ad ƒ 23.963.498 is
ƒ 18.239.000 ontvangen; het verschil ad ƒ 5.724.498 is in de balans per ultimo
1982 onder de post Vorderingen en overlopende posten opgenomen.
De bijdragen over 1981 zijn inmiddels vastgesteld op de voor 1981 berekende
bedragen ad in totaal ƒ 17.174.413.

Overige bestemmingsbijdragen
Als voorschot op de voor 1982 berekende bijdragen ad ƒ 12.501.126 is
ƒ 6.203.394 ontvangen; het verschil ad ƒ 6.297.732 is in de balans per ultimo
1982 onder de post Vorderingen en overlopende posten opgenomen.
De specificatie van deze post is:

Van het ministerie van Econo-
mische Zaken

Steenkoolonderzoekprogramma
Onderzoek leefmilieu
Onderzoekprojecten in het kader
van ILONA
Tijdelijke uitbreiding personeel
Onderzoek opslag radioactieve
afvalstoffen
'Loss of Fluid Test' (LOFT) in
de VS
Studies Energie Studie Centrum
Regeling vervroegd uittreden

Van het ministerie van Onderwijs
en Wetenschappen

Indu! .iele innovatieprojecten
Universitair kolenonderzcek

Berekende
bijdragen

ƒ

2.000.000
3.500.000

1.000.000
1.416.785

1.837.382

571.067
263.929
239.681

10.828.844

1.500.000
172.282

Ontvangen
voorschoi

ƒ

1.600.000
—

1.000.000
1.356.000

1.405.837

423.000
68.557

200.000
6.053.394

-
150.000

Nog te
omvangen

ƒ

400.000
3.500.000

—
60.785

431.545

148.067
195.372
39.681

4.775.450

1.500.000
22.282

1.672.282 150.000 1.522.282

Totaal 12.501.126 6.203.394 6.297.732

De bijdragen over 1981 zijn inmiddels vastgesteld op de voor 1981 berekende
bedragen ad in totaal f 3.463.887.

Onder deze post zijn opgenomen:

de bedrijfsvoering van de HFR
Ingevolge de met de Commissie gesloten overeenkomst komen de koslen 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:
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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
Overige verleende diensten

Af: Koersverlies voortvloeiende uit
betaling op basis van de verrekenkoers
geldend voor de Europese rekeneenheid*

1981

7.232.040
2.315.858

5.3O3.OOO
1.554.212

1982

ƒ

7.768.292
2.098.262

5.664.000
2.419.446

16.405.110 17.950.000

1.275.000
16.405.110 16.675.000

Opbrengsten van derden voor
adviezen en werkzaamheden
en andere baten

• tot en met 1981 vond de afwikkeling geheel in guldens plaats

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.

1981 1?82

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

Af: Koersverlies als omschreven onder de
voorgaande post

Totaal

ENR v.o.f.
Commissie van de Europese Gemeenschappen
Byk-Mallinckrodt CIL BV
Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH
NV Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale
Nederland
Provinciale Zeeuwse Energie-Mij.
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
resp. ministerie van Volkshuisvesting, Ruimte-
lijke Ordening en Milieubeheer inzake milieu-
onderzoek
Overige opdrachtgevers inzake
— behandeling radioactief afval
— bestralingsopdrachten
— diensten afdeling Gezondheidsbescherming
— activerings-, chemische en radiochemische

analyses
— diversen
transporteren

ƒ

1.683.707
1.449.280
3.132.987

3.132.987

19.538.097

1981

ƒ

5.292.049
2.049.769
1.250.757

277.115

158.141
280.710

ƒ

1.943.828
1.046.333
2.990.161

44.000
2.946.161

19.621.161

1982

ƒ

6.477.203
1.471.846
1.459.624

646.210

559.010
461.206

320.801

1.702.644
122.050
260.550

116.868
592.151

1.519.781

2.532.548
354.779
265.080

147.689
634.256

12.423.605 16.329.232
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Waarde toegekend aan in eigen
werkplaatsen vervaardigde activa

Personeelskosten

1981

transport

Andere baten
- vergoedingen wegens beschikbaarstelling

personeel
- opbrengsten uit octrooien en licenties
- bijdragen van het bedrijfsleven
- cursussen, publikaties, documentatie-

werkzaamheden
- restitutie vennootschapsbelasting

ter zake van de deelneming in ENR v.o.f.
subtotaal

Af: In bovenstaande begrepen vergoedingen
welke betrekking hebben op de toekomstige
opslag c.q. behandeling enz. van radioactief
afval 236.563

!982

/ ƒ
12.423.605 16.329.232

495.379
20.231

625.000

128.354

—

13.692.569

351.799
13.712

328.500

76.972

1.314.909
18.415.124

393.862
13.456.006 18.021.262

Deze post omvat de kostprijs van de in de balans opgenomen vaste activa
welke in het verslagjaar in eigen werkplaatsen zijn vervaardigd.

1981 1982

Salarissen, vakantietoeslag, toelagen e.d.
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten

ƒ
55.691.349
9.814.097
6.407.070
2.262.337

ƒ

60.031.803
10.122.191
7.952.768
2.382.355

74.174.853 80.489.117

Kosten van derden voor nationale
onderzoek- en ontwikkelings-
programma's

Deze post ad ƒ 23.963.498 (1981 ƒ 17.174.413) heeft betrekking op door
derden berekende kosten in het kader van de nationale onderzoek- en ontwik-
kelingsprogramma's welke onder beheer van Bureau Energie Onderzoek
Projecten (BEOP) worden uitgevoerd in opdracht van het ministerie van
Economische Zaken.

Overige bedrijfs- en algemene kosten Onder dit hoofd zijn opgenomen:

Kosten van voor researchafdelingen en werk-
plaatsen aangeschafte materialen, kleine
apparatuur, hulpstoffen, chemicaliën enz.,
van door derden verleende diensten en van voor
de uitvoering van onderzoekprojecten aange-
schafte instrumentatie
Huisvestings- en overige algemene kosten

1981

ƒ

16.210.732
12.317.001

i 982

ƒ

20.705.465
13.236.183

28.527.733 33.941.648
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Afschrijvingen op materiële
vaste activa

De huisvestings- en overige algemene kosten
bestaan uit:

Exploitatie- en onderhoudskosten onderzoek-
centrum Petten
- onderhoud en wijzigingen gebouwen,

installaties en terreinen
- elektrische energie, gas, brandstoffen en

water
- overige exploitatiekosten

Exploitatie- en onderhoudskosten kantoorpanden
Den Haag
Overige kosten
- bureaukosten
- kosten van technische en wetenschappelijke

informatie en van voorlichting
- reis- en verblijfkosten
- diversen

1981 1982

ƒ /

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

De wijze waarop deze afschrijvingen zijn bepaald is in de toelichting op de
desbetreffende balansposten vermeld (zie blz. 66/67).

2.432.831

3.136.625
1.682.241
7.251.697

145.523

1.502.654

1.053.238
1.707.690

656.199
12.317.001

1981

ƒ

2.460.830
2.305.855

5.885

5.338.098
10.110.668

2.482.172

3.113.062
1.902.937
7.498.171

193.346

1.673.199

1.146.164
1.979.735

745.568
13.236.183

1982

ƒ

3.043.391
2.504.084

5.887

57.644
5.611.006



De belangstelling voor de mogelijk- Voor invoer in het International Nu-

74 Accountantsverklaring

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 1982 van de Stichting
Energieonderzoek Centrum Nederland te 's-Gravenhage gecontroleerd.
Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel, dat deze jaarrekening een
getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
de Stichting op 31 december 1982 en van de baten en lasten over 1982.

's-Gravenhage, 20 mei 1983.

KLYNVELD KRAAYENHOF & CO.
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Stichting
Energieonderzoek Centrum
Nederland

AER Algemene Energie Raad
AFBC Wervellaagverbranding onder atmosferische druk
BEOP Bureau Energie Onderzoek Projecten

CE Centrum voor Energiebesparing
CPB Centraal Planbureau
ECN Energieonderzoek Centrum Nederland
EEG Europese Economische Gemeenschap

ENEA European Nuclear Energy Agency
ESARDA European Safeguards Research and Development

Association
ESC Energie Studie Centrum

EZ Ministerie van Economische Zaken
FDO Fysisch-Dynamisch-Onderzoek, Technische Adviseurs BV
FOM Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie
GCO Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (van de

Europese Gemeenschappen)
HAT Horizontale As Turbine
HFR Hoge Flux Reactor

HGMS Hoge-Gradiënt Magnetische Separatie
IAEA International Atomic Energy Agency

IEA International Energy Agency
ILONA Integraal Landelijk Onderzoek Nucieair Afval
INTOR International Tokamak Reactorproject

ISES-Nederland Nederlandse Vereniging voor Zonne-energie
ITAL Instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de

Landbouw
JET Joint European Torus

KEMA NV tot Keuring van Elektrotechnische Materialen
KFD Kern-Fysische Dienst
KIvI Koninklijk Instituut voor Ingenieurs

KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
LFR Lage Flux Reactor

MDE Maatschappelijke Discussie Energiebeleid
MHD Magneto-hydrodynamische energieconversie
NAM Nederlandse Aardolie Maatschappij
NEA Nuclear Energy Agency

NEOM Nederlandse Energie Ontwikkelings Maatschappij
NET Next European Torus

NIOZ Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
NLR Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium
NOK Nationaal Onderzoekprogramma Kolen

NOW Nationaal Onderzoekprogramma Windenergie
NOZ Nationaal Onderzoekprogramma Zonne-energie

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling

PFBC Wervellaagverbranding onder verhoogde druk
REO Raad voor Energie Onderzoek
RID Rijksinstituut voor de Drinkwatervoorziening
SBN Stichting Steenkoolbank Nederland

SELPE Statisch ESC Lineair Programmeringsmodel
SEP NV Samenwerkende Electriciteits Produktiebedrijven
SER Sociaal Economische Raad

SIBAS Samenwerkende Instellingen t.b.v. Beleidsanalytische
Studies

SIN Schweizerisches Instiiut fiir Nuklear Forschung
TNO Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk

Onderzoek
UCN Ultra-Centrifuge Nederland NV

WIES Werkgroep Integrale Energie Scenario's
WL Waterloopkundig Laboratorium

ZWO Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk
Onderzoek
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