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VOORWOORD 

it verslag aangaande de 
werkzaamheden en de toestand van de 
Stichting in 19SS, de rekening van de 
ontvangsten en uitgaven over dat jaar en 
de balans per 31 december 1988 is door 
het Bestuur in zijn vergadering op 31 
mei goedgekeurd. 

Medio 1988 is het kantoor in Den 
Haag opgeheven en zijn de daar gevestig-
de diensten overgebracht naar Petten, 
waar sindsdien ook de gehele directie ze-
telt. Deze reorganisatie betekende het 
afscheid voor een groot deel van het 
Haagse personeel. Het concentreren van 
alle activiteiten in Petten brengt een 
betere coördinatie met zich, waardoor 
de daadkracht van ECN duidelijk is ver-
sterkt. 

De voortgezette discussie over de 
missie van de Grote Technologische 
Instituten heeft meer duidelijkheid ver-
schaft in de verhouding tussen overheid 
en ECN. Enerzijds erkent de overheid 
ECN als het centrale Nederlandse insti-
tuut voor energieonderzoek en verwacht 
zij van ECN een belangrijke bijdrage 
aan de voorbereiding en onderbouwing 
van het energiebeleid. Anderzijds 
beschouwt de overheid ECN als een 
zelfstandig instituut met een eigen 
verantwoordelijkheid jegens de markt. 

Deze positie wordt gekenmerkt 
door concrete afspraken omtrent beleids-
onderbouwend en -ondersteunend werk 
ten behoeve van de overheid, en flexibi-
liteit en slagvaardigheid ten aanzien van 
de overige sectoren van de markt. Gezien 
het veelal lange termijn karakter van een 
groot deel van het energieonderzoek, 
kan echter in marktgericht werk gedeel-
telijke overheidsfinanciering vaak niet 
worden gemist. 

In het verslagjaar onderging het 
bestuur een wijziging in zijn samenstel-
ling. Ir. R. van Erpers Royaards, sinds 
1974 bestuurslid, trad af. Hij is geduren-
de vele jaren door zijn grote inzet en 
kennis van zaken een belangrijke steun 
geweest. Hij is opgevolgd door dr.ir. 
J.H. Blom. In de nog bestaande vacature 
werd benoemd prof.dr. L.H.Th. Rietjens. 
In 1988 kwam de Programma-Adviesraad 
voor de eerste maal bijeen. Deze raad, 

die de Directie adviseert over het onder-
zoekprogramma, is in zijn samenstelling 
een afspiegeling van de doelgroepen van 
het ECN. 

In het jaar 1988 bereikte de Alge-
meen Directeur, drs. R.W.R. Dee, de 
pensioengerechtigde leeftijd. Op deze 
plaats wil ik gaarne uiting geven aan de 
grote waardering van het Bestuur voor 
hetgeen de heer Dee in de afgelopen 
jaren in het belang van onze organisatie 
heeft verricht. Hij heeft met grote 
stuurmanskunst het ECN-schip langs de 
klippen van bezuinigingen en beperkin-
gen van de programma's geloodst en hij 
heeft er in hoge mate toe bijgedragen dat 
ECN als een daadkrachtige en flexibele 
organisatie de jaren '90 kan ingaan. De 
erkenning van zijn werk door de over-
heid kwam tot uiting bij zijn afscheid, 
toen de minister van Economische Zaken 
hem persoonlijk in kennis stelde van 
zijn benoeming tot Ridder in de Orde 
van de Nederlandse Leeuw. 

De heer Der. is in zijn functie van 
Algemeen Directeur per 1 januari 1989 
opgevolgd door prof.dr.ir. H.H. van den 
Kroonenberg. De heer Van den Kroo-
nenberg is met ingang van genoemde 
datum de enige statutair directeur, aan-
gezien dr. J.F. van de Vate per 1 januari 
1989 is teruggetreden als Wetenschappe-
lijk Directeur. 

In het jaar 1988 is ECN er in 
geslaagd zijn positie in de technologische 
onderzoekinfrastructuur in Nederland te 
versterken en daarmede is ECN goed 
toegerust om een wezenlijke bijdrage te 
blijven leveren aan het oplossen van de 
vraagstukken van de energievoorziening 
in de toekomst, die het welzijn van een 
toenemend aantal mensen op aarde mo-
gelijk moet maken. Voor hetgeen in 
1988 door directie en medewerkers werd 
verricht past een woord van waardering. 
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INLEIDING 

ndanks dc toenemende 
druk in het afgelopen jaar, heeft ECN 
de verworven positie als instituut voor 
energieonderzoek vastgehouden. De or-
ganisatie is er op voorbereid de 
noodzakelijke heroriëntatie zelf aan te 
pakken en tot een goed einde te bren-
gen. Het centrum maakt zich op om de 
(inter)nationale concurrentie van de 
jaren negentig met vertrouwen tegemoet 
te kunnen treden. 

Het stijgende zelfvertrouwen 
weerspiegelt zich ook in het karakter 
van sommige programma's. Deze worden 
risicovoller, hetgeen naast grotere kansen 
ook de mogelijkheid van tegenvallers 
impliceert. Dat weerhoudt ECN in zo'n 
geval echter niet om de daardoor ontsta-
ne situatie voortvarend als uitgangspunt 
voor nieuwe mogelijkheden en kansen 
te kiezen. Daarmee demonstreert ECN 
dat innovatiebereidheid een verworven-
heid is. Een verworvenheid echtcr>die 
tevens een noodzakelijk kenmerk van 
ECN moet zijn. 

Het afgelopen jaar is steeds 
duidelijker geworden dat de binnenkort 
wegvallende Europese grenzen geheel 
nieuwe eisen aan instituten als ECN 
zullen stellen. De toegenomen internati-
onale oriëntatie van ECN duidt erop dat 
dat signaal begrepen is. 

Tevens is in het afgelopen jaar 
meer dan ooit duidelijk geworden dat 
het terugdrijven van de milieubelasting 
een zeer grote invloed zal gaan hebben 
op al onze activiteiten. Er zal op een an-
dere wijze naar energie gekeken moeten 
worden, gedwongen door de eisen die 
het milieu stelt. Daarvoor is energie-
innovatie nodig, waaraan ECN een be-
langrijke bijdrage kan leveren. Een groot 
gedeelte van de ECN-programma's is 
reeds gericht op het terugdrijven van 
milieubelasting. In de toekomst zal dat 
in nog grotere mate het geval zijn. 

Een instituut als ECN is een 
kennisbedrijf dat niet alleen wetenschap-
pelijke kennis verzamelt en genereert, 
maar bovendien die kennis op toepas-
singsniveau brengt. Van de ene kant zijn 
daartoe contacten met kenniscentra 
zoals universiteiten nodig; anderzijds 

zijn relaties met gebruikers essentieel. 
Om die reden wordt in veel program-
ma's intensief samengewerkt met 
onderzoekgroepen aan universiteiten. 
O m dezelfde reden werkt ECN in toe-
nemende mate samen met industriële 
partners. Op die wijze kan ECN op het 
traject van fundamenteel onderzoek naar 
toepassing in de praktijk, als intermedi-
air de wisselwerking tussen kennis en 
markt bevorderen. 

Energie is een essentieel goed 
voor onze welvaart en ons welzijn. 
Energie moet opnieuw de aandacht krij-
gen die is vereist. Dit is voor ECN een 
punt van blijvende aandacht, dat past in 
het profiel en in de missie van ECN. 
Energie moet weer 'sympathiek' worden 
voor het publiek en ECN moet daar 
behulpzaam bij zijn. Daar kan elk 
individueel ECN-personeelslid aan bij-
dragen. 

Die persoonlijke bijdrage is het 
afgelopen jaar in grote mate geleverd. 
De inzet van het personeel, die ook in 
de komende jaren onontbeerlijk is, 
verdient dan ook grote waardering. 

De optimistische toekomstver-
wachtingen van ECN zijn niet voor 
niets gebaseerd op het besef dat binnen 
ECN hoogwaardig talent aanwezig is. 

prof.dr.ir. H.H. van den Kroonenberg 
Algemeen Directeur 



In d c Asse-zoutmijn nabij 

Braunschweig ( B R D ) w o r d t 

onderzoek verricht naar opsïag 

van h o o g radioactief afval 

( H A W ) . In een mijngang o p 

800 meter diepte bevinden z ich 

acht boorgaten. In twee daar-
van zijn d o o r E C N elektrische 

verwarmingselementen geïnstal-
leerd die de warmteproduktic 

van hoogactief afval simuleren. 
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et nucleaire onderzoek bij 
E C N omvat thans de volgende onder-
werpen: 
- Veiligheid van reactoren. 
- Verwerking en opslag van radioactief 

afval. 
- Geavanceerde reactoren. 
- Stralingshygiëne. 
- Nucleaire analyses. 
- Fusiereactoren. 

Veiligheid van reactoren 

Medio 19SS werd een omvangrijk 
pakket studieresultaten die in het project 
'Herbezinning Kernenergie' bijeen zijn 
gebracht door de regering, aan de Twee-
de Kamer aangeboden. Het project 
'Herbezinning Kernenergie' werd na het 
ongeval met de kernreactor te Tsjernobyl 
opgezet ter voorbereiding van het rege-
ringsstandpunt inzake de bouw van 
nieuwe kerncentrales in ons land. Met 
deze rapportage, waaraan E C N een 
belangrijke bijdrage heeft geleverd, is de 
eerste fase van het project 'Herbezinning' 
afgesloten. N a de fase van studie en in-
formatieverzameling volgden adviezen 
daarover door diverse instanties. 

De eerste drie adviezen zijn eind 
19SS uitgebracht door de Commissie 
Reactorveiligheid. Eén van deze adviezen 
betrof het door E C N uitgebrachte rap-
port 'Ernstige reactorongevallen opnieuw 
bezien: De Bronterm'. Dit onafhankelij-
ke, niet-ambtelijke adviesorgaan deelt de 
conclusies van E C N dat voor nieuw te 
bouwen kerncentrales steeds een risico-
studie dient te worden uitgevoerd, en 
onderschrijft dat de in het ECN-rapport 
genoemde hoge veiligheidseisen tech-
nisch haalbaar zijn. 

Een tweede ECN-rapport in het 
kader van het project 'Herbezinning 
Kernenergie' betreft de mogelijke gevol-
gen van een ernstig reactorongeval en 
kwam begin 19S8 gereed. Uit deze stu-
die blijkt dat de grootste bijdrage aan de 
extra stralingsdosis na een ongeval 
wordt veroorzaakt door de ingeademde 
verontreinigde lucht tijdens het over-
trekken van de radioactieve wolk. 
Evacuatie, schuilen en het toedienen van 
jodiumtabletten zijn in dat geval effectie-
ve preventieve maatregelen. 

Bij die maatregelen zijn ook bij 
het ernstigst denkbare ongeval geen 
dodelijke effecten te verwachten. 

tnenglaag 

regen t u r b u l e n t i e ^ — j 

radioactieve \ \ \ \ \ — 

depositie ^ S ™ 

> l ^ v / T 
. « « ingestie -Ö- H S S a A 

jtraling afscherming 

Wegen waarlangs besmett ing 
en stralingsbelasting vin de 

mens na een ernstig reactoron-
geval kan plaatsvinden. 



naafsluit ing tot ± 1 0 0 jaar na ± 200 jaar 

Ziekten - misselijkheid en ernstiger, 
maar niet dodelijk - zullen bij gunstige 
weercondities (in 95% van de tijd) niet 
optreden, bij ongunstige weercondities 
(5% van de tijd) zijn maximaal duizend 
gevallen mogelijk. De verwachtingswaar-
de voor een dergelijk ongeval is kleiner, 
dan honderd gevallen van ziekte. 

Na het overtrekken van de wolk 
vormen het verblijf op de besmette bo-
dem en de consumptie van besmet water 
en voedsel de belangrijkste oorzaken van 
verdere blootstelling van de mens. Deze 
blootstelling kan worden beperkt door 
voedselcontroles en tijdelijke evacuatie. 
De kans op overlijden op langere termijn 
door de stralingsdosis als gevolg van een 
ernstig ongeval, waarvan de kans op op-
treden uiterst gering is, is voor personen 
woonachtig binnen een straal van vijf-
tien kilometer van de centrale maximaal 
0,15%. 

Bij de uitvoering van de werk-
zaamheden op het gebied van de veilig-
heid van reactoren maakt ECN gebruik 

van een uitgebreid internationaal net-
werk van contacten en samenwerkingen. 

Definitieve opslag van 
radioactief afval 

Het radioactief afval dat ontstaat 
bij het kernsplijtingsproces en bij toepas-
sing van nucleaire technieken, moet op 
een veilige en milieuvriendelijke wijze 
worden verwerkt en opgeborgen. Het in 
de jaren negentig terug te ontvangen 
kernsplijtingsafval zal gedurende enkele 
jaren bovengronds worden opgeslagen. 
Daarna zal een definitieve ondergrondse 
opslag moeten worden gerealiseerd. 

In het kader van Het in 1984 ge-
formuleerde onderzoekprogramma 
OPLA (OPslag op LAnd) neemt ECN 
deel aan verschillende projecten. In dat 
onderzoekprogramma neemt de veilig-
heidsstudie van een definitieve deponie 
in steenzoi.it een centrale positie in. 
ECN voert die studie als hoofdopdracht-
neme "uit, in samenwerking met liet 
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V o o r het OPLA-rapport zijn 
verschil lende scenario's onder-
zocht voor het vri jkomen van 

in een zoutmijn opgeslagen 
radioactief afval. Z o is he t 

scenario beschreven v o o r het 
onder lopen van een mijn in 
pijlerformatie (figuur links). 

V o o r elk scenario is tevens de 
individuele dosis berekend als 
functie van de tijd na opber-

ging. Daarvan toont de figuur 
enkele typische voorbeelden. 

O o k bij andere, hier niet 
getoonde scenario's blijft de 

dosis beneden die van de ach-
tergrondstraling in Nederland. 

D e lijnen in de grafiek 
corresponderen met vier sce-

nario's: 
— scenario subrosie en 

diapirisme (mijn in kussen) 
—— scenario diapirisme tot in 

biosfeer (mijn in kussen) 
— scenario onderlopen 

(mijn in pijler) 
scenario grote pekelbel, 
diep boorgat in kussen. 

Rijksinstituut voor Milieuhygiëne 
(RIVM). 

Twee opties worden bestudeerd 
en met elkaar vergeleken: de klassieke 
mijn in steenzoutformatie voor alle cate-
gorieën afval en een combinatie van 
diepboorgaten voor het hoogactieve af-
val met tavernen voor het overige afval. 
Een karakteristiek voordeel van de 
eerste techniek is de mogelijkheid voor 
volledige controle over afdichtings-
constructies en het plaatsen van het afval 
in de mijn. Bij de tweede optie, waarbij 
alle handelingen op afstand moeten wor-
den verricht, is de mogelijkheid voor 
controle veel kleiner. 

In de veiligheidsstudies worden 
verschillende scenario's bestudeerd voor 
mogelijke ontsnappingen van de radio-
nucliden uit de opbergplaats en de 
gevolgen daarvan voor de mens. Deze 
scenario's kunnen door natuurlijke pro-
cessen worden ingeleid, dan wel door 
menselijk ingrijpen tot stand worden ge-
bracht. 

In deze veiligheidsstudie is nage-
gaan of er bij het opbergen van 
radioactief afval in zoutformaties in de 
Nederlandse ondergrond met thans 
beschikbare mijnbouwtechnieken radio-
logische effecten voor de mens zouden 
kunnen optreden. 

Deze radiologische effecten zijn 
berekend in termen van doses en ook in 
termen van gezondheidsrisico's. De do-
ses zijn beoordeeld aan de hand van in 
het buitenland gehanteerde dosislimieten; 
de risico's aan de hand van in het bui-
tenland gehanteerde en in een bijlage 
van het IMP-milieu van het ministerie 
van VROM voorgestelde risicolimieten. 

Bij deze beoordeling is gebleken 
dat bij de gehanteerde boeveelheden af-
val, de beschouwde opbergtechnieken en 
formatietypen geen ontoelaatbare doses 
of risico's opleveren. Dit betekent dat er 
met betrekking tot de veiligheid geen 
redenen zijn om bepaalde opbergtechnie-
ken of formatietypen uit te sluiten voor 
nader onderzoek. 
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Reactorvaten staan bloot aan 
neutronenbelast ing en kruipbe-

lasting bij hoge temperatuur. 
D e effecten van bestraling en 

belasting samen worden groter 
naarmate de reactor langer in 
bedrijf is. T o c h moet een vat 

o o k aan het einde van zijn 
levensduur bepaalde ongevallen 
kunnen doorstaan. He t energie-
absorptievermogen van het vat 

dat bij zo 'n ongeval als een 
soort kreukelzone dienst kan 

doen, speelt daarbij een 
belangrijke rol. 

U i t onderzoek aan bestraald 
voorbelast staal is gebleken dat 
met toenemende vervormings-
snelheid het vat-matcriaal meer 

energie kan opnemen . In het 

geval van snelle deformatie 
(100% per seconde) kan het 

staal bijna tien keer meer ener-
gie absorberen dan bij langzame 

vervorming (0,0001% per 
seconde). Dat wordt geïl-

lustreerd met de grafiek voor 
type 304 roestvast staal bij een 

temperatuur van 823 K. 
Voor hypothet ische kern-

ongevallen betekent dit. dat het 
vat beter bestand is tegen een 
hoeveelheid snel vri jkomende 

energie dan wanneer die zelfde 

hoeveelheid langzaam vrij 
komt . Intuïtief z o u men eerder 
het omgekeerde verwachten. 

— bestraald 

— onbestraald 

Naast de veiligheidsstudie is de 
deelname aan het door de Europese 
Commissie ondersteunde proef-opslag-
project in de Asse-mijn in West-Duits-
land voortgezet. Al in 1987 zijn de 
berekeningen van het zoutgedrag rond-
om de galerijen en boorgaten afgerond. 
Voorts zijn alle benodigde elementen ge-
fabriceerd, getest en in de periode maart 
tot november 1988 in de Asse-mijn geïn-
stalleerd. Begin november zijn in twee 
gaten tests gestart met de elektrische ver-
hitting, ten einde de berekeningen van 

condities zoals temperatuur en druk in 
de praktijk te toetsen. Wanneer deze test 
gunstig zal zijn verlopen, worden medio 
19S9 de glasblokken met Cesium-137 en 
Strontium-90 in de resterende negen 
boorgaten neergelaten. Het experiment 
zal in totaal een looptijd van vijf jaar 
hebben. 

Geavanceerde reactoren 

De nationale en internationale be-
langstelling voor meer geavanceerde, op 
passieve veiligheid gebaseerde en vaak 
kleinere reactoren neemt nog steeds toe. 
ECN volgt de ontwikkelingen op dit 
gebied nauwgezet en vergelijkt de ver-
schillende typen, met name op hun 
fysische en thermo-hydraulische eigen-
schappen zoals het transiënte gedrag en 
de reactiviteitseigenschappen. 

Daarnaast wordt met behulp van 
de Hoge Flux Reactor de invloed onder-
zocht van bestraling op de mechanische 
eigenschappen en con.vcructiematerialen. 
Vooral de bepaling van de kruipeigen-
schappen van soorten roestvast staal 
vergt een lange periode van onderzoek. 
Zo worden kruipproeven uitgevoerd 
met verwachte breektijden na 40.000 uur 
belasting. 

Met deze activiteiten neemt ECN 
op bescheiden schaal deel aan het Euro-
pese project voor het ontwikkelen van 
een Europese snelle reactor. Naar ver-
wachting zal het ontwerp van deze 
reactor, waaraan is bijgedragen door 
Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, 
Italië en België, in de loop van 1990 
gereed komen. 

Stralingshygiëne 

Het belang van de kennis van 
stralingshygiëne bij ECN werd in het 
najaar nogmaals onderstreept toen de 
Russen mededeling deden van het in het 
ongerede raken van hun satelliet 
Kosmos 1900. Men verwachtte dat 
brokstukken van de satelliet en de reac-
tor daarin begin oktober op aarde 
zouden neerstorten. Op verzoek van het 
ministerie van VROM beeft E C N daar-
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op een zoekplan opgesteld voor het 
geval dat de brokstukken van Kosmos in 
Nederland terecht zouden komen. 

Daartoe werd gevoelige meetappa-
ratuur ingebouwd in een vliegtuig van 
de firma Geosens en in een helikopter 
van de Koninklijke Marine. Naar aanlei-
ding van de ramp met de kerncentrale 
van Tsjernobyl had de Gezondheldsbe-
schermingsdienst van ECN al 
eerder - ook in opdracht van VROM -
een meetvliegtuig zo ingericht dat de 
concentratie van radioactieve stoffen in 
hogere luchtlagen gemeten kan worden. 
Geosens draagt daarbij zorg voor het 
vliegtechnische gedeelte, E C N verzorgt 
de bemonstering, de feitelijke metingen 
en de verwerking van meetgegevens van 
radioactieve gasvormige nucliden en 
zwevende deeltjes in Neder and en nabij 
gelegen exterritoriaïe gebieden. 

Voor het Kosmos-project werd de 
apparatuur voor meting van plaats en 
intensiteit van een pluim aangepast of 
vervangen, ten einde radioactieve brok-
stukken op de grond te kunnen 
detecteren. Daarvoor werd een van de 
detectoren gebruikt van de totale li-
chaamsteller van ECN. In een duinpan 
zijn achtereenvolgens radioactieve bron-
nen geplaatst van verschillende sterktes. 

Na grondige bestudering van de 
meetresultaten bij verschillende snelhe-
den en vlieghoogtes werd geconcludeerd 
dat het mogelijk was ook relatief zwakke 
stralingsbronnen vanuit de lucht op te 
sporen. Naar aanleiding van deze resul-
taten werd een zoekplan opgesteld voor 
twee vliegtuigen en acht helikopters. 
Ook de benodigde meetapparatuur werd 
verzameld, waarbij van een groot aantal 
instituten welwillende medewerking 
werd verkregen. 

Enkele dagen later bleek, dat de 
Russen er in waren geslaagd de reactor 
van de satelliet te scheiden en in een par-
keerbaan om de aarde te leiden. 

In opdracht van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken heeft de Ge-
zondheidsbeschermingsdienst van E C N 
een voorstudie verricht en adviezen 
geformuleerd voor de aankoop van ap-
paratuur ten behoeve van het landelijk 

meetnet v o o r nucleaire incidenten. Te- D o mcctvliegtuigcn van 

vens is veel aandacht besteed aan het Geosens. 

opzetten van een informatie-systeem 
voor de verzameling, de verwerking en 
de presentatie van meetgegevens. Het 
programma en uittesten van dit systeem 
zullen ook de komende jaren nog veel 
inspanning vergen. 

Het meetnet zal uiteindelijk 
bestaan uit driehonderd meetposten, uit-
gerust met dosistempometers, die het 
stralingsniveau in het vrije veld aange-
ven. De meetstations zullen worden 
gekoppeld aan computers in de regionale 
brandweercentrales en bij het ministerie. 



In de loop van 19S9 is een proefregio 
voorzien in de kop van Noord-Holland. 

Nucleaire fysische analyse 

Voor de werkzaamheden in het 
kader van de veiligheid van zowel be-
staande als meer geavanceerde reactoren 
en voor de uitvoering van bestralingen 
in de Hoge Flux Reactor is het van 
belang om over recente computerpro-
gramma's en nucleaire gegevensbestanden 
te beschikken. Dit jaar is met name het 
programmapakket vernieuwd, zodat 
meer gedetailleerde berekeningen kun-
nen worden gemaakt. 

Op het gebied van splijtstof-
bewaking en non-proliferatie wordt 
onderzoek verricht in het internationale 
vc nd van de European Safe-guards 
Research and Development Association 
(ESARDA). De kennis wordt onder an-
dere gebruikt voor het uitvoeren van 
analyses en metingen ten behoeve van 
de verrijkingsfabriek Urenco. 

Fusie 

E C N participeert samen met 
FOM in het Europese Fusie Programma, 
dat vanuit Brussel wordt gecoördineerd. 
ECN brengt daarbij zijn specifieke 
sterke punten in, zoals kennis over 
nieuwe materialen, reactorfysica en 
supergeleiding. 

Het Europese Fusie programma 
bestaat uit een plasmafysisch en een 
technisch gedeelte. In het fysische deel 
neemt het experiment met de Joint 
European Torus (JET) tot nu toe de 
belangrijkste plaats in. Na drie jaar 
experimenteren met JET is men ervan 
overtuigd dat de voor een fusiereactor 
benodigde condities voor plasma-opslui-
ting, dichtheid en verhitting realiseerbaar 
zijn. In de laatste fase van het JET-
onderzoekprogramma 1991-1992 zal 
geprobeerd worden om met behulp van 
een deuterium/tritium-plasma daadwer-
kelijk de ontsteking van kernfusie aan te 
tonen. 

In Garching (West-Duitsland) 
werken momenteel zestig onderzoekers 

aan het voor-ontwerp van een reactor-
experiment, genaamd Next European 
Torus (NET), als opvolger van JET. 
Ter ondersteuning wordt daarbij een 
haalbaarheidsstudie verricht. Het ECN-
fusie-onderzoek maakt deel uit van het 
vrij omvangrijke technologieprogramma 
van die studie. 

In het afgelopen jaar werd het 
Europese Fusie Programma duidelijk 
politiek gestuurd. Enerzijds droeg het 
Europees Parlement de Commisie op 
meer aandacht te schenken aan de ana-
lyse van economie, veiligheid en 
milieu-invloed bij invoering van 
kernfusie-energie. ECN draagt nu al bij 
aan dergelijk lange termijn-onderzoek 
door het opzetten van verkennende 
veiligheidsstudies en door de ontwikke-
ling van vanadium legeringen die minder 
radioactief wor jen dan ds gebruikelijke 
staalsoorten. Anderzijds kwam een over-
eenkomst tot stand tussen de EG, VS, 
Japan en Sovjet-Unie voor een gezamen-
lijke reactorstudie ITER (International 
Thermonuclear Experimental Reactor), 
waarin het Europese Fusie Programma 
werd ondergebracht. 

Voor N E T doet ECN materiaal-
kundig onderzoek en ontwikkeling 
betreffende de grafieten tegels die de 
reactorwand moeten beschermen tegen 
de belasting door het plasma, het 
constructiestaai en het tritium-kweek-
materiaal. De selectie van grafiet dat 
bestand is tegen de belasting door 
plasma geschiedt door het simuleren 
daarvan door laserpulsen. 

In het onderzoek aan het con-
structiestaai en het kweekmateriaal 
neemt de Hoge Flux Reactor (HFR) een 
belangrijke plaats in. Voor het construc-
tiestaai van de NET staan twee types 
staal kandidaat: austenitisch 316 en 
martensitisch DIN 1.4914. Onder in-
vloed van het neutronenbombardement 
afkomstig uit de 
D + T He + n (14 MeV) 
fusiereactie zullen de mechanische eigen-
schappen van het constructiestaai echter 
achteruit gaan. De bestralingen in de 
HFR en de mechanische beproeving in 
het LSO leveren de belangrijkste bijdra-



15 

300 

250 

200 

enep'iediclitheid in laserbundel ( M J / n r ) 

Een belangrijk fenomeen in ex-
perimentele tokamaks is liet 

optreden van 'disrupt i e s \ Tij-
dens een disruptie lekt een 
groot deel van de plasma-

energie naar de b innenwand 
van de torus, waardoor scheur-

vorming en erosie kan 
optreden. O o k treden grote 
krachten op in de magneet-

spoelen. Bij E C N w orden de 
disruptie-hittefluxen gesimu-

leerd met een hoog-vermogen 
laser. In het kader van het 

materialenprogramma van N E T 
zijn fijnkorrelige grafietsoorten 

onderzocht . D e erosie blijkt 
daarbij aanzienlijk hoger dan 
berekend met een numeriek 

rekenmodel. 
—— pulsduur 0,2 nis. 
—— pulsduur 2 ms. 

pulsduur 10 ms. 
— — pulsduur 20 ms. 
— pulsduur tO ms (berekend). 
— berekend maximum. 

249*5 10KU >175 100̂ 1)1 WD36 

D e opname met een 
rasierelekironenmicroscoop 

loont een geërodeerd gratietop-
pervlak na een laserpuls. 
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Mechanische beproeving van 
bestraalde materialen vindt 

plaats in Je 'hot cells' van liet 

Laboratorium voor Sterk-
radioactieve Objecten (I.SO). 

ge tot de benodigde experimentele 
gegevens. 

Voor het ontwerp van de kweek-
mantel van een fusiereactor wordt bij 
ECN al enkele jaren een reeks experi-
menten uitgevoerd met keramische 
lithium-verbindingen. In die reeks, 
EXOTIC genaamd, worden gesinterde 
produkten van Li0 2 , LiAlO, en Li2Si03 

in de kern bestraald, waarbij het vrij-

komende deel van het tritium - geprodu-
ceerd in de Li'' (n, a)T reactie - in 
gasstroom naar een ionisatiekamer geleid 
werd. Door de temperatuur van de 
bestraalde materialen te variëren kan 
men de kinetica van deze tritiunvafgifte 
bestuderen. 

Afgelopen jaar was het EXOT1C-4 
experiment gewijd aan diverse lithium-
zirconaten. Een bijzonder resultaat was 
dat twee in microstructuur verschillende 
monsters siesinterd metazirconaat een zo 
duidelijk verschil in tritium-release ver-
toonden, dat daarmee de mogelijkheid 
van beïnvloeding en produktoptimalisa-
tie overtuigend werd aangetoond. De 
reactorfysische studies die E C N voor 
N E T verricht, hebben alle te maken met 
neutronen: energiedissipatie, stralings-
schade, kweken van tritium en 
afscherming van de supergeleidende 
magneten. Gedeeltelijk wordt dit onder-
zoek verricht door een ECN-specialist 
die daarvoor is gedetacheerd bij het 
NET-team in Garching. In Petten is de 
inspanning vooral gericht op ontwikke-
ling en beheer van de European Fusion 
File (een gegevensbestand van werkzame 
doorsneden van neutronenreacties). 
Recent is daar het opzetten van een Eu-
ropean Activation File aan toegevoegd. 
Dat laatste bestand is ook nodig in 
verband met de ontwikkeling van laag-
activerende materialen en de analyse van 
eventuele milieubelasting. 

Voor de haalbaarheidsstudie van 
de supergeleidende magneten van N E T 
werden door de groep Mechanische 
Analyse berekeningen uitgevoerd aan 
spanningen en vervormingen in het to-
roïdale magneetsysteem onder normale 
en verstoorde bedrijfscondities. In de 
groep Elektrotechniek en Supergeleiding 
werd gewerkt aan de ontwikkeling van 
uit draad samengestelde geleiders zoals 
aan een proeflengte van een paar meter, 
goed voor 16 kA bij 12 Tesla. O m 
toepassing van dergelijke zware NET-
geleiders mogelijk te maken, moet de 
SULTAN-beproevingsfaciliteit verder 
uitgebreid worden, waarvoor E C N een 
tweede niobium-tin magneetspoel zal 
leveren. 
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Versch i l l ende keramische l i thï-

u m v e r b i n d e n zijn o n d e r z o c h t 

o p hun geschiktheid als 

tr i t ium-kweekmateria . i l v o o r 

fusiereactoren. Li th ium-

z irconaten lijken aantrekkelijk 

k v e e k m a t e r i a a l d o o r een h o g e 

t r i t iumprodukt i e en een snel le 

verwijdering van tr i t ium uit 

het materiaal. Maat v o o r de 

sne lhe id waarmee tr i t ium 

vr i jkomt is de gemidde lde ver-

blijftijd in het materiaal, die 

afhangt van de temperatuur . 

D e z e m e t i n g e n zijn verricht 

v o o r verschi l lende z irconaten: 

Li .ZrO-, (herkomst 

S C K / C E N ) . d ichtheid 

85% T D . 

— L i . Z r O , ( N R L ) . 79 %. 

Li ( ,Zr .O; ( N R L ) , S0%. 

L i s ZrÖ ( , ( N R L ) . 82%. 

Het grote verschil 

tussen L i ( , Z r : 0 7 en L i s ZrO ( , 

lijkt bepaald d o o r het percenta-

ge o p e n porositeit van beide 

materialen. In Li s ZrO ( l is het 

v o l u m e o p e n poriën 1% en 

ges lo ten por iën 17%: in 

L i ( , Z r , 0 7 is de o p e n porositei t 

14,5%. D i e veronderste l l ing 

w o r d t bevest igd d o o r met ingen 

aan de t w e e verschi l lende 

monsters L i . Z r O j . 

l ïen doorsnede van de 16 k A 

samengeste lde supergeleider 

v o o r de N E X - m a g n e c t s p o e l e n , 

die is o n t w i k k e l d d o o r E C N . 

D e eigenlijke supergeleiders 

(niol i iu m-tin Rutheriord-

k.ibels) bev inden z ich in t w e e 

lagen in de centrale ru imte in 

de roestvaststalen mantel . D e 

kabels w o r d e n o m g e v e n d o o r 

lood- l in soldeer en koper-

nikkel strips. D e rest van de 

ru imte w o r d t i n g e n o m e n d o o r 

koe lkanalen en stabilisatoren. 



Een blik o p de vergassinsskctel 
van E C N . 



FOSSIELE ENERGIEDRAGERS 
EN HET MILIEU 
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ilieuaspecten spelen een 
steeds belangrijker rol bij de energie-
opwekking met fossiele energiedragers. 
Duidelijk is dat het gebruik van fossiele 
brandstoffen in belangrijke mate 
bijdraagt aan het ontstaan van milieu-
problemen. O p mondiale schaal moet 
daarbij gedacht worden aan het broeikas-
effect en de aantasting van de ozonlaag, 
op regionale schaal aan de zure regen- en 
reststoffen-problematiek. 

Beperking van de milieu-effecten 
door ontwikkeling van efficiëntere en 
milieuvriendelijke conversieprocessen en 
optimalisatie van bestaande processen 
zijn voor ECN richtsnoer bij het onder-
zoek op dit gebied. Daarnaast worden 
zowel de schadelijke emissies als de ge-
volgen daarvan onderzocht. 

Het onderzoekprogramma kent 
vier werkgebieden: 
- het onderzoek aan milieuvriendelijke 

conversietechnieken zoals katalytische 
aardgasverbranding en steenkoolver-
gassing en daarnaast het fundamenteel 
steenkoolverbrandingsonderzoek; 

- het onderzoek aan brandstofcellen, 
voornamelijk gericht op de gesmolten-
carbonaatcel; 

- het onderzoek inzake verzuring dat 
deel uitmaakt van het Nationaal 
Additioneel Verzuringsprogramma; 

- het onderzoek aan reststoffen, rest-
stofprodukten en hun interactie met 
bodem, water en slib. 

Milieuvriendelijke conversie-
technieken 

Het onderzoek bij ECN beoogt 
het verbeteren en het ontwikkelen van 
conversie-technieken waarbij de vor-
ming van milieuvervuilende stoffen 
voorkomen of geminimaliseerd wordt 

Schematische weergave van liet 
ontzwavel ingsproces van kolen-

gas, waaraan E C N in 
samenwerking met de T U 
Delft onderzoek verricht. 
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brandstof 

reactiezone 

gebied van hoge 
temperatuur 

vlamtront 

strominssstabilisator 

oer brandstofovermaat 

C R , + lucht' 

vernevelaar 

Schema van een brander met 
laniinaire stroming. 

D e karakteristieken voor het 
verbranden van poederkool 

worden aan nauwkeurig onder-
zoek onderworpen. 

en richt zich op steenkool en aardgas; 
energiedragers die voor Nederland het 
meest van belang zijn. 

Een belangrijke ontwikkeling op 
het gebied van steenkoolvergassing is het 
plan van de Sep om in Nederland een 
demonstratie-eenheid voor KV-STEG 
(Kolenvergassing-Stoom en Gasturbine) 
te bouwen. In dit verband werd in over-
leg en samenwerking met de KEMA een 
onderzoekprogramma geformuleerd 
voor middellange en lange termijn, ge-
richt op zowel milieu- als technologische 
aspecten. Onderwerpen van onderzoek 

zijn onder meer systeemstudies, 
efficiencyverhoging door hogetempera-
tuur-gasreiniging inclusief ontstoffing, 
en de kwaliteit van geproduceerde rest-
stoffen. Dit onderzoek zal samen met 
KEMA en de Nederlandse universiteiten 
worden uitgevoerd, maar tevens zal, waar 
mogelijk en zinvol, met de Nederlandse 
industrie worden samengewerkt. 

Het lopend onderzoek naar een 
regeneratief hoge-temperatuur-ont-
zwavelingsproces van kolengas, dat in 
samenwerking met de Technische Uni-
versiteit van Delft in het kader van het 
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Nationaal Onderzoekprogramma Kolen 
(NOK) wordt uitgevoerd, is in het 
programma opgenomen. In dit proces 
wordt gebruik gemaakt van MnO of 
FeO y - Al,0_, dat bij 400 - 600 °C H,S 
kan verwijderen. De regeneratie vindt 
plaats met stoom bij dezelfde tempera-
tuur. De prepilot-opstelling voor deze 
experimenten is inmiddels gereed. Het 
benodigde kolengas wordt door ECN 
zelf geproduceerd in een glijdend-bed 
kolenvergasser, die begin 19S8 officieel 
werd overgenomen van de fabrikant. 
Sedertdien zijn circa 250 bedrijfsuren ge-
maakt en is de installatie op een aantal 
punten aangepast. 

Het onderzoek naar kolenver-
branding richt zich op zowel wervelbed-
als poederkoolverbranding. Op het 
gebied van wervelbedverbranding werkt 
ECN samen met T N O en de Universi-
teit Twente. Met het doel een model te 
maken van het verbrandingsproces, richt 
het onderzoek bij ECN zich op de effec-
ten van slijtage van kooldeeltjes. Het is 
gebleken, dat vooral de niet-cokes-
vormende componenten van de kool 
snel slijten in het wervelbed, hetgeen 
een vollediger uitbrand hiervan tot ge-
volg heeft. 

Met het oog op vervuiling van 
ketelinstallaties, doen ECN en het IFRF 
te IJ muiden, in lEA-verband met West-
Duitsland en Canada, onderzoek naar 
onder meer het gedrag van minerale 
bestanddelen in een poederkoolvlam. Er 
zijn experimenten uitgevoerd in het 
semi-industrieel proeffornuis bij IFRF 
en met een bij ECN opgestelde laminaire 
brander. Met name het gedrag van pyriet 
is van belang. Gebleken is dat pyriet en 
de daaruit gevormde tusssenprodukten 
tijdens de verbranding een belangrijke 
rol spelen bij verslakking en vervuiling. 
Bij dat onderzoek is met succes gebruik 
gemaakt van elektronen-microscopische 
technieken voor kwantitatieve mineraal-
analyse. 

Milieuvriendelijke conversie van 
aardgas is het onderwerp van het project 
katalytische verbranding. Experimenten 
met een 'bench-scale' brander voor een 
cv-installatie hebben aangegeven dat met 

deze conversietechniek in principe zeer D e opstelling v o o r onderzoek 

lage emissies gehaald worden (NOx en n M r ^ ontzwavel ing van 

C O r e s p e c t i e v e l i j k 0 , 1 a 0 , 2 p p m e n kolengas. 

< 5ppm) bij een hoge conversiegraad 
(> 99,7%). Duurproeven hebben aange-
toond, dat over een periode van 3000 
branduren voldaan blijft worden aan 
deze specificaties. Ook het regelbereik 
(12,5 - 25 kW/in') en de eigenschappen 
bij koude start en herstart zijn bevre-
digend. 

Uit studies van onder andere 
Standard-Fasel-Lentjes en het Produkt-
centrum T N O is gebleken, dat ketels 
gebaseerd op het principe van katalyti-
sche verbranding een groter bouwvolume 
(een gevolg van de betrekkelijk lage 
vermogensdichtheid) en hogere kostprijs 
hebben. Vooralsnog zijn dit remmende 
factoren voor industriële interesse. 
Verder onderzoek zal gericht zijn op de 
ontwikkeling van branders voor specifie-
ke industriële toepassingen, bij 
voorbeeld voor de directe droging van 
voedsel. Daarnaast wordt fundamenteel 
onderzoek voortgezet dat moet leiden 
tot goedkopere katalysatoren en een ver-
dere verlenging van de levensduur van 
de katalysator. 



Brandstofcellen 

De ontwikkelingen op liet gebied 
van de brandstofcellen blijven enorm 
snel gaan. Vooral in Japan worden grote 
vorderingen gemaakt. Zowel de demon-
stratieprojecten met fosforzuur-systemen 
(PAFC) als de onderzoek- en ontwikke-
lingsactiviteiten ten aanzien van 
gesmolten-carbonaat- (MCFC) en vaste 
stof-cellen (SOFC) verlopen daar opmer-
kelijk voorspoedig. 

De E C N activiteiten zijn vrijwel 
volledig geconcentreerd op MCFC-
systemen. De technische vooruitgang 
was in 1988 bevredigend, maar een te-
genvaller was het terugtrekken om 
strategische redenen van de industriële 
partner ESTS, een dochter van Hoog-
ovens. 

De eerste fase van het Industrieel 
Programma Brandstofcellen (1PB) werd 
per 31 december 1988 afgesloten. 

Als belangrijkste resultaat geldt de 
geslaagde produktie van p. «ze compo-
nenten die voldoen aan zee. tuwe 
toleranties in afmetingen en tevens de 
gewenste porositeit bezitten. Verder 
hebben nieuw ontwikkelde procedures-
geleid tot goedkopere anode-compo-
ncnten, zonder de karakteristieken 
daarvan aan te tasten. Bij het onderzoek 
aan alternatieve kathodematerialen wer-
den eveneens interessante resultaten 
geboekt. 

De ontwikkeling van de separa-
torplaat voor de gestapelde cel met een 
vermogen van 1 kWatt is door ECN ter 
hand genomen toen bleek dat de kennis 
niet uit het buitenland kon worden 
verkregen. Voor de noodzakelijke werk-
zaamheden om de platen op de juiste 
wijze te vervormen is aan een gespeciali-
seerd bedrijf een opdracht verstrekt. 
Aan het eind van het verslagjaar waren 
veelbelovende resultaten bereikt. 

In 198S zijn met 3 cm2- en 
100 cnr-brandstofcellen op laboratori-
umschaal zulke ervaringen opgedaan dat 
reeds vooraf voorspellingen kunnen 
worden gedaan over de eigenschappen 
van de grotere cellen. De elektrische op-
brengst is daarbij van dien aard dat met 



de resultaten in de Verenigde Staten kan 
worden gewedijverd. De testfaciliteit 
voor de stapelbare 1000 cm:-cel was eind 
1988 gereed voor de test van de enkele 
1000 cm-cel, begin 1989. Verder 
verliepen de werkzaamheden aan de 
1 k\V-testfaciliteit volgens schema. De 
verwachting is dat de test van de 1 kW-
staek in de eerste helft van 1989 zal 
kunnen worden gestart. 

De overheid en Novem hebben 
ECN de middelen geboden om het 
programma op het bestaande niveau tot 
medio 1989 te continueren. Als op dat 
moment een nieuw industrieel perspectief 
kan worden geboden zal het programma 
overeenkomstig de oorspronkelijke doel-
stelling van het Industriële Programma 
(100 kW - installaties in 1992) worden 
voortgezet. 

Verzuring 

De verzuring van het milieu, 
veroorzaakt door emissies van compo-
nenten als zwaveldioxide, stikstofoxiden, 
ammoniak en vluchtige organische com-
ponenten, verstoort het functioneren 
van natuurlijke ecosystemen en heeft 
directe beschadiging van planten, mate-
rialen en monumenten tot gevolg. De 
doelstelling van de ECN-werkzaamheden 
op dit gebied is een bijdrage te leveren 
aan het vaststellen en het begrijpen van 
de kwalitatieve en kwantitatieve verban-
den tussen emissies, met name van 
energie-conversiesystemen, en de gevol-
gen daarvan. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd in opdracht van de ministeries 
van EZ en VROM en vindt plaats in het 
kader van het Nationaal Programma 
Verzuringsonderzoek. Novem verzorgt 
het projectbeheer. 

Modelberekeningen naar de depo-
sitie van verontreinigende componenten 
afkomstig van kolengestookte centrales 
voorzien van een rookgasontzwavelings-
installatie, zijn geverifieerd met 
experimentele metingen en bevestigen in 
grote lijnen de eerdere schattingen uit de 
NOK-LUK eindrapportage, waarin nog 
geen rekening werd gehouden met rook-
gasontzwaveling. Het onderzoek naar 
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emissies dat in samenwerking met de 
KEMA is uitgevoerd, werd afgesloten. 
Er is een aantal geavanceerde technieken 
voor de meting van deeltjesvormige 
emissies ontwikkeld en gevalideerd. 

Ten behoeve van het onderzoek 
naar de belangrijk gebleken rol van mist 
en dauw bij de effecten van luchtveront-
reiniging op planten is een automatische 
sequentiële monsternemer voor dauw 
gebouwd. Het instrument is met succes 
ingezet op verschillende locaties in Ne-
derland. Opvallend zijn de relatief hoge 
concentraties mangaan in de monsters. 
Aangetoond is, dat mangaan bij voor-
komende concentraties de oxidatie van 
sulfiet aanzienlijk versnelt en dientenge-
volge bij de veroorzaking van schade aan 
planten een belangrijke factor kan zijn. 

De ontwikkeling van geautomati-
seerde systemen voor moeilijk meetbare 
gasvormige componenten in lucht zoals 
NH3 , H N O 3 , en HCL, volgens het prin-
cipe van de thermo- en natte denuders, 
is vrijwel voltooid. De technieken wor-
den nu in internationaal verband gevali-
deerd en zijn reeds veelvuldig in gebruik 
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Milieu-onderzoek op l ioog 

niveau: de Schager kerktoren. 

D e monsternemer, die aan-
gestuurd kan worden door de 

bij E C N ontwikkelde mist-
detector (witte rail met foto-

cel), dient het onderzoek naar 
de samenstelling v,.n verzuurde 

mist. 

«U 

bij metingen ten behoeve van het Natio-
naal Programma Verzuringsonderzoek. 

Er is tevens onderzoek siedaan 
naar de depositie van luchtverontreini-
ging op monumenten. Op een kerktoren 
in Schagen zijn stenen expositieplaaijes 
geplaatst. De conclusies van dit onder-
zoek wijzen op een verhoogde droge 
depositie op de kerktoren ten opzichte 
van de depositie op vlakke bodem. l:.r is 
een relatief tekort aan ammonium in het 
afdruipwater geconstateerd, hetgeen kan 
wijzen op de omzetting van ammonium 
in salpeterzuur op de stenen. De invloed 
van microbacteriële organismen wordt 
hierbij niet uitgesloten. 

In samenwerking met het Instituut 
voor Plantenfysiologisch Onderzoek 
(1PO) te Wageningen is een onderzoek 
gestart naar de kinetiek van de omzet-
ting van ammoniak en ammoniumsulfaat 
in heide- en grasplanten met behulp van 
stikstofisotoop '5N. Het onderzoek zal 
informatie leveren over de opname en 
depositie van gedeponeerd atmosferisch 
ammonium. 

Milieuonderzoek reststoffen/ 
bodeniAvater/slib 

Het onderzoek in dit werkgebied 
is vooral gericht op de beïnvloeding van 
bodem en water door reststoffen van 
energie-conversieprocessen, zoals vliegas 
uit kolengestookte centrales en daarvan 
afgeleide produkten. Naast de ontwikke-
ling van testmethoden voor de 
karakterisering van het uitlooggedrag 
van deze stoffen, krijgt de formulering 
van beoordelingscriteria ten behoeve van 
de implementatie van het bouwstoffen-
besluit en het Besluit Opslag en Stort 
steeds meer aandacht. De bijdrage van 
ECN'aan de organisatie van de onder 
auspiciën van de Novem gehouden 
workshop 'Milieuhygiënische aspecten 
bij de toepassing van secundaire 
grondstoffen' is hiervan een illustratie. 

De activiteiten werden uitgevoerd 
en grotendeels gefinancierd in het kader 
van het Nationale Onderzoekprogramma 
Kolen (NOK), het Nationaal Onderzoek-
programma Hergebruik Afvalstoffen 
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Recent is door E C N de zoge-

nnnmde 'natte denuder' 
ontwikkeld . Verschillende ver-

zurende gassen in de 
buitenlucht als ammoniak, sal-

peterzuur, zoutzuur en 
zwaveldioxide worden daarmee 
gelijktijdig en automatisch be-

monsterd. De monsters worden 
vervolgens in het laboratorium 

geanalyseerd. Een dergelijke 
meting is in Petten verricht en 

de resultaten daarvan zijn in 
deze grafiek uitgezet. Opmerke-
lijk zijn de hoge concentraties 

salpeterigzuur en zoutzuur, 
ammoniak N H } . 
salpeterzuur H N O . , . 

« — salpeterigzuur H N O i . 
zoutzuur HC1. 

(NOH) en het Solid Fuels Subprogram-
me van de Europese Gemeenschappen. 
Daarnaast werd een groot aantal op-
drachten ten behoeve van industrie en 
overheid uitgevoerd. 

In opdracht van het ministerie van 
VROM is een verkennend onderzoek 
gedaan naar de uitloogkarakteristieken 
en toepassingsmogelijkheden van vier 
steenkoolvergassingsresiduen, afkomstig 
van grootschalige kolenvergassingsinstal-
laties. Geconcludeerd werd, dat de 
concentraties van de onderzochte 
sporenelementen in vergassingsslak-
extracten significant verschillen van die 
in bodemas van conventionele poeder-
koolgestookte eenheden. Een complicatie 
bij de beoordeling van de resultaten is 
het sterk reducerend karakter van de 
materialen als gevolg van het relatief 
hoge gehalte aan sulfiden. Dit beïnvloedt 
de uitloogproeven in hoge mate. 

Met het VKI (Denemarken) 
wordt een project uitgevoerd dat tot 
doel heeft te komen tot operationele 
mathematische beschrijvingen voor de 
mobiliteit van potentieel gevaarlijke 

componenten in gedeponeerde reststof-
fen of reststof-produkten in bodem en 
grondwater. Deze beschrijvingen zullen 
gebruikt worden, om betere schattingen 
van de milieueffecten te kunnen geven, 
vooral voor lange termijn. De eerste 
resultaten zijn veelbelovend. Door com-
binatie van gegevens die met 
verschillende experimentele methodie-
ken zijn verkregen, is het mogelijk 
gebleken het gedrag van een reeks spoor-
elementen systematisch te beschrijven, 
en wel voor een groot aantal 
reststof/bodem-combinaties. 

In 19SS is de samenwerking met 
het Wastewater Technology Centre 
(Environment.Canada) daadwerkelijk 
van start gegaan. In dit kader wordt een 
medewerker van het WTC voor een 
periode van twee jaar bij ECN gedeta-
cheerd. Een van de onderwerpen van 
het gezamenlijk onderzoek betreft de 
ontwikkeling van een opslagsysteem 
voor afvalstoffen met inherente lange 
termijn stabiliteit. 
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Het ECN-tcstvc ld . 
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e activiteiten van E C N op 
het terrein van de duurzame energie 
(stromingsenergie) hadden, net als voor-
gaande jaren, grotendeels betrekking op 
windenergie. Daarnaast is in overleg met 
de industrie op het gebied van photo-
voltaïsche (PV) zonne-energie systemen 
een aantal technologische onderzoeksvel-
den geïdentificeerd die aansluiten bij de 
bij ECN aanwezige expertise. Gedurende 
de tweede helft van het jaar zijn 
voorbereidende programmeringswerk-
zaamheden aangevangen die moeten 
leiden tot een samenhangend PV-
programma van ECN. 

De kaders waarin de windenergie-
activiteiten werden uitgevoerd waren het 
Nationaal Onderzoekprogramma 
Windenergie (NOW-3), de windenergie-
programma's van de Commissie der 
Europese Gemeenschappen en de wind-
energieprogramma's van het 
Internationaal Energie Agentschap. In 
het kader van het Integrale Programma 
Windenergie (IPW) werden in opdracht 
van de industrie vooral certificatie-
opdrachten uitgevoerd. 

De werkzaamheden van ECN 
voor het aandachtsgebied stromingsener-
gie zijn in vier werkgebieden verdeeld. 
Deze zijn: 
- Certificatie en beproeving van wind-

turbinesystemen. 
- Experimenteel onderzoek. 
- Ontwerpondersteuning windenergie. 
- Elektrische conversietechnieken. 

Certificatie en beproeving 

Gedurende 1988 werden drie 
windturbines gecertificeerd. Daarbij past 
de opmerking dat, met de toename van 
de afmetingen van de te certificeren ma-
chines, ook de gemiddelde omvang per 
certificatieonderzoek is toegenomen. 
Tegenover het ten opzichte van 1987 (9 
certificaten) gedaalde aantal certificaties 
staat een toenemend aantal beoordelin-
gen van modificaties van reeds eerder 
gecertificeerde installaties. 

Inherent aan het doorvoeren van 
constructieve wijzigingen in het oor-
spronkelijke ontwerp, is ook een 

toenemende behoefte van exploitanten 
om zogenaamde conformiteitsonderzoe-
ken te laten uitvoeren. Met een positief 
onderzoekresultaat is de exploitant ervan 
verzekerd dat het typecertificaat betrek-
king heeft op de aan hem geleverde 
machines. ECN heeft in het afgelopen 
jaar twee van deze onderzoeken af-
gerond. 

In de IPW-praktijk is gebleken, 
dat het grootste probleem na oplevering 
van de projecten wordt gevormd door 
de geluidsoverlast voor de omwonenden. 
Met het doel om exploitanten in de gele-
genheid te stellen geluidsontwerpspecifi-
caties beter te kunnen controleren, zijn 
er een tiental additionele geluid-meetcam-
pagnes uitgevoerd. De meetprocedure is 
aangepast waardoor de metingen nauw-
keuriger en uitgebreidere informatie 
verschaffen. 

In het kader van de basisactiviteiten 
voor certificatie zijn bijdragen geleverd 
aan de totstandkoming van aanbevelingen 
en organisatorische afstemming van 
werkzaamheden op de volgende ter-
reinen: 
- Meetprocedures voor het bepalen van 

de bronsterkte van windturbines 
(IEA en EG). 

- Nauwkeurigheid van windsnelheids-
meters (EG). 

- Europese windturbine-norm voor 
vermogensbepaling (IEA en EG). 

- Statistieken van ongelukken en 
incidenten (EG). 

- Bepaling van de energieopbrengst 
(NOW). 

- Certificatieprocedures (bilaterale 
besprekingen met KEMA en 
kwalificatiebedrijven). 

- Certificatiecriteria voor grote 
windturbines (ECN programma). 

Experimenteel onderzoek 

Het experimentele onderzoek 
stond in het teken van de afronding van 
het meetprogamma van de NEWECS-45 
(1 MW) turbine bij Medemblik en het 
testprogramma van de commerciële 
WPX-bladen (met 20 meter rotordia-
meter) van Ventilatoren Stork Hengelo 
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D o 25meter -HAT (Horizontale 
As Turbine) in kikker-

perspectief. 

(VSH). In 1988 is het eindrapport van 
het NEWECS-45 meetprogramma ver-
schenen. Doel van dit programma was 
om de voorspelde belastings- en 
energieopbrengst-karakteristieken te ve-
rifiëren. De belangrijkste conclusies zijn: 
- De werkelijke opbrengst zal 2,2 GWh 

per jaar zijn ten opzichte van een 
voorspelde opbrengst van 2,0 GWh 
bij een beschikbaarheid van 95%. 

- De regeling werkt redelijk goed. 
Verbetering van de regeling kan tot 

een lichte verhoging van de opbrengst 
leiden. 

- In het algemeen komen de gemeten 
belastingen redelijk overeen met de 
berekende, behalve de fluctuerende 
momenten in de bladwortel. In een 
vervolgonderzoek zal dit geconsta-
teerde verschil verder geanalyseerd 
worden. 

In opdracht van VSH zijn 
WPX-20 bladen beproefd op de 
25meter-HAT (Horizontale As Turbine). 
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Het programma bestond uit vier onder-
delen: de bepaling van de mechanische 
belastingen tijdens het activeren van de 
remtippen, de bepaling van het aërody-
namische rendement, de bepaling van 
dynamische krachten op de bladen bij 
verschillende bedrijfswijzen en de uit-
voering van een slijtageproef op de 
remtippen. Met de resultaten is de fabri-
kant in staat om vooral het mechanische 
trillingsgedrag te verbeteren. Daarnaast 
bleek het aërodynamisch rendement be-
duidend hoger dan de oorspronkelijke 
bladen van de 25m-HAT en werden na 
75.000 remtip-activcringen geen ernstige 
verschijnselen van slijtage geconstateerd. 

Naast de bovengenoemde hoofd-
activiteiten zijn de beschikbare expertise 
en faciliteiten ingezet voor de volgende 
projecten: 
- Geluidsmetingen aan de WPX-bladen 

om inzicht te verkrijgen in de 
geluidsproduktie als gevolg v.an 
spleten bij de remtippen (samenwer-
king met Stork Product Engineering). 

- De ontwikkeling van adaptieve regel-
strategieën en het uitproberen hiervan 
op de 25m-HAT installatie (samen-
werking met de TU Delft). 

- Het bewerken van windgegevens 
gemeten met de 200 meter hoge meet-
mast van het KNMI te Cabauw 
(Utrecht), ten behoeve van het defi-
niëren van ontwerpwindgegevens 
voor windturbines (samenwerking 
met TNO-MT). 

In het kader van het meerjarig on-
derzoekprogramma naar de vermoeiings-
eigenschappen van windturbineblad-
materialen worden glasvezelversterkte 
polyester materiaalcoupons en -verbin-
dingsstukken (pen-gat, lijm) en gelaste 
staalverbindingen onderzocht. Daarbij 
worden de proefstukken op vermoeiings-
banken blootgesteld aan belastingen van 
zowel constante als variabele amplitude. 

In 1988 zijn de vermoeiingskrom-
men van pen-gat verbindingen bij belas-
tingen met constante amplitude afgerond. 
Hiermee is het constante amplitude-
programma voor polyester beëindigd. 
Halverwege het jaar is begonnen met de 
proeven met variabele belastingen. Als 
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representatief spectrum voor de in wer-
kelijkheid optredende belastingen, wordt 
een in IEA-verband opgestelde volgorde 
van vermoeiingsbelasting (WISPER) ge-
hanteerd. 

De meetresultaten aan verbin-
dingsstukken duiden op een essentiële 
verlenging van de levensduur bij de 
combinatie van een lijmverbinding met 
een voorgespannen boutverbinding. 

Ontwerpondersteuning 
windenergie 

De industrie concentreert zich in 
toenemende mate op de bouw van grote-
re windturbines (0,5 MW - 1,5 MW). De 
ontwerpmethoden voor deze grootte 
van installaties zijn gebaseerd op analy-
tische methoden. De voor kleinere 
machines nog hanteerbare 'trial and 
error'-methoden zijn voor de grotere te 
kostbaar. 

ECN heeft in 1988 het rekenpro-
gramma waarmee dynamische belastin-
gen in de hoofdcomponenten van 
windturbines kunnen worden berekend 
(PHATAS-2), verder ontwikkeld. Voor 
verkennende ontwerpanalyses is dit jaar 
het GAPHAT-2 programma ontwikkeld, 
dat voor een PC is geschreven. 

Een van de karakteristieke 
grootheden voor de geluidspro-
duktie door windturbines is de 
akoestische bronsterkte. In de 

figuur worden de genieten 
bronsterkten Lu. van diverse 

turbines weergegeven als func-
tie van de rotordiameter D. D e 

lijn is de representatie van de 
experimenteel bepaalde relatie 
tussen de bronsterkte van de 

huidige generatie windturbines 
en de rotordiameter: 
L.. = 22 l o s D + 72. 



Het is van groot belang dat com-
puterberekeningen voldoende nauwkeu-
rig met de werkelijkheid overeenkomen. 
Om dit na te gaan zijn zowel op Euro-
pese als nationale schaal verificaties 
uitgevoerd. De in dit verband belangrijke 
Europese 'benchmark exercise' is nage-
noeg afgerond. 

Vanuit kennis over de belastingen 
wordt ook een bijdrage geleverd aan het 
opstellen van ontwerpcriteria en evalua-
tienormen (IEC, NEC, Europese 
Commissie). De definitieve norm N E N 
6088 voor de veiligheid van windturbines 
is in 1988 vastgesteld. 

Twee belangrijke aspecten bij de 
berekening van onder meer de belastingen 
op componenten van de turbines zijn de 
gegevens over windsnelheid (gemiddelde 
windsnelheid, snelheidsgradiënten en 
turbulentie) en het modelleren van regel-
systemen. Deze twee aspecten vinden 
hun weerslag in de ontwikkeling van 
programma's zoals respectievelijk TUR-
BU en REGHAT. In 1988 zijn vooral 
vorderingen geboekt bij het ontwikke-
len van TURBU. 

Vermoeiingsbelastingen, onder 
meer als gevolg van turbulentie, vormen 
een belangrijke ontwerpparameter; 
meting daarvan is bepalend voor de 
schatting van de levensduur. Eerder ge-
hanteerde uitgangspunten zijn 
geverifieerd aan de hand van metingen 
aan de 25m-HAT en een kleine windtur-
bine met een diameter van 8,8 m. De 
belangrijkste bevinding is, dat het eerder 
gehanteerde model voor vermoeiingsbe-
lastingen, namelijk een vlaag met een 
bepaalde vorm bij verschillende wind-
snelheden, te eenvoudig is. De in 
werkelijkheid optredende vlagen met 
hoge amplituden worden onderschat. 
Tevens is gebleken dat turbulentiedoor-
snijdingen van de wieken tot belangrijke 
vermoeiingsbelastingen kunnen leiden, 
die vroeger onvoldoende werden on-
derkend. 

De Nederlandse industrie ontwik-
kelt momenteel twee typen 
windturbines: de starre, op overtrek ge-
regelde machine en een windturbine met 

flexibele elementen in blad, naaf en con-
versietrein. 

Aan de ontwikkeling van beide 
opties heeft ECN een bijdrage geleverd. 
Het opschalen van windturbines leidt 
automatisch tot slappere constructies. 
Dit kan in combinatie met overtrekrege-
ling leiden tot ontoelaatbare trillingen in 
de bladen. In het kader van het N O W 
zijn de grenzen van opschaling van deze 
turbines verkend. 

Voor de ontwikkeling van de 
flexibele windturbine is het zogenaamde 
FLEXHAT-programma gedefinieerd. 
Samen met SPE levert ECN een belang-
rijke bijdrage aan dit project. Deze 
bijdrage ligt op het terrein van de ont-
werpcriteria, beveiligingsfilosofie, 
elektrische conversie, regeling en 
beproeving van de rotor en conversie-
componenten op de 25m-HAT 
installatie. 

Elektrische conversietechnieken 

De onderzoekswerkzaamheden 
aan het autonome winddiesel-systeem 
(AWD) zijn voor 1988 afgesloten met de 
ontwikkeling en beproeving van een re-
geling die ingrijpt op de karakteristieken 
van de generator die door de windturbi-
ne wordt aangedreven. Hierdoor wordt 
de dure regelbelasting, die in alle anderë 
typen van AWD-systemen voorkomt, 
overbodig. Tevens zijn op laboratorium-
schaal experimenten uitgevoerd met de 
inpassing van accu's als opslag in een 
AWD-systeem. 

In samenwerking met een fabri-
kant is een zogenaamde soft starter 
voor windturbines met asynchrone ge-
neratoren ontwikkeld en beproefd. De 
soft starter maakt het mogelijk om 
asynchrone machines zonder hoge in-
schakelstromen bij hoge versnellingen 
van de rotor op het net te schakelen en 
motor-bedrijf te voorkomen. 

Naar aanleiding van het doorbran-
den van synchrone generatoren van 
windturbines in het veld is in opdracht 
van Novem een onderzoek, in samen-
werking met de TUE, gestart naar de 
precieze oorzaken hiervan. De eerste re-



sultaten wijzen in de richting van een 
combinatie van vochtindringïng en ver-
hoogde spanning op de wikkelingen. 

De mogelijkheden van de opstel-
ling om complete conversiesystemen van 
windturbines te beproeven (rotoras-
aandrijf-faciliteit, RAAF) zijn verruimd 
doordat het maximale vermogen van de 
te beproeven generatorsystemen is ver-
hoogd van 150 naar 250 kW. Ook is de 
RAAF van een ijkfaciliteit voorzien. De 
tweede helft van 1988 is de RAAF ver-
plaatst en dus buiten bedrijf geweest. 

Het draagvlak van de ECN-groep 
die zich met elektrische conversietech-
nieken bezighoudt, is verbreed door 
intensievere samenwerking met de TUE 
en de TUD. Die met de TUE is in 1988 
geformaliseerd. 

D e rotoras-aandrijf-faciliteit 
( R A A F ) wordt gebruikt voor 

beproeving van complete 
conversiesystemen van wind-

turbines. 
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C 0 2 (koolzuurgas), een belang-
rijk verbrandingsprodukt van 

fossiele brandstoffen, draagt bij 
aan het broeikas-effect. 

Met een mode l 
van de Nederlandse energie-

huishouding is v o o r twee 
energiescenario's berekend hoe 
de totale CO,-eni iss ie in 2020 
gereduceerd z o u kunnen wor-
den tot 50% van het huidige 

niveau. 
D e kosten van nationaal econo-

misch opt imale C0 2 - emis s i e -
reductie zijn v o o r beide scena-
rio's vergelijkbaar. D e manier 
waarop de emissiereductie tot 

stand k o m t is daarentegen sterk 
verschillend. In het ene scena-

rio gaat het bijvoorbeeld o m 
kerncentrales, meer gebruik 

van elektriciteit en alternatieve 
motorbrandstoffen, in het 

andere scenario o m zaken als 
gas-warmte/kracht-koppeling, 

elektriciteitsbesparing en 
zonnecel len. 

In beide scenario's zouden 
daarnaast o o k woningisoiat ie , 

materiaal- recycling en bepaalde 
robuuste energietechnieken 

zoals brandstofcellen een 
belangrijke rol spelen bij het 
reduceren van COvemis s i e s . 

— scenario 'ged. ontwikkel ing' , 
scenario 'dynamiek 
en groei'. 

—— reductiedoelstelling. 



ENERGIESTUDIES 

I ! nergiestudies spelen een 
wezenlijke rol bij de voorbereiding en 
evaluatie van het overheidsbeleid inzake 
energie en milieu. Bij E C N voert het 
Energie Studie Centrum deze beleidsstu-
dies uit. Omdat beleidsvraagstukken 
vaak gekenmerkt worden door een veel-
heid van technische, economische en 
sociale aspecten, hebben de studies van 
het Energie Studie Centrum een multi-
disciplinair karakter. De belangrijkste 
opdrachtgever is het ministerie van 
Economische Zaken. Daarnaast wordt 
werk verricht voor andere ministeries, 
de Europese Commissie en diverse inter-
nationale instellingen. 

Integrale scenario's 

Na de publikatie van de Nationale 
Energie Verkenningen (NEV) in 1987 
zijn er ontwikkelingen op gang geko-
men die aanleiding gaven tot aanpassing 
van de gepresenteerde scenario's. Deze 
ontwikkelingen betreffen vooral de situ-
atie op de wereldoliemarkt en de 
fundamentele knelpunten rond de voort-
schrijdende verzuring van milieu. 

In 1988 is het Energie Studie Cen-
trum begonnen aan een tweetal studies 
om deze vraagstukken verder te analyse-
ren. Midden 1988 is er een rapport 
verschenen over de gevolgen van aan-
houdend laag blijvende prijzen van 
energiedragers op de wereldmarkt. De 
belangrijkste conclusie van deze studie 
is, dat de in de NEV geconstateerde eco-
nomische voordelen van de toepassing 
van kerncentrales in plaats van kolen-
centrales, in de meeste gevallen 
verdwijnen. 

De tweede studie beoogt aan te 
geven welke bestrijdingsmaatregelen 
denkbaar zijn om de emissies van SOi 
en NO x in de betreffende scenario's te-
rug te brengen tot de beoogde waarden 
en wat hiervan de kosten zijn. 

De problematiek rond het broei-
kas-effect kwam in 1988 sterk in de 
belangstelling. Omdat deze problema-
tiek gerelateerd is aan het gebruik van 
fossiele brandstoffen is een analyse 
gestart van de te verwachten 

COi-emissie in Nederland op basis van 
integrale energie- en milieuscenario's. 
Op nationaal niveau wordt hierbij sa-
mengewerkt met de Rijksuniversiteit 
Utrecht, terwijl in internationaal ver-
band wordt deelgenomen aan het 
Energy Technology Systems Analysis 
Project van de IEA. Doelstelling van de 
studie is te bekijken wat de mogelijkhe-
den zijn om te voldoen aan nationale 
COi-emissieplafonds door zo goedkoop 
mogelijke combinaties van energiebespa-
ringen, veranderingen in de inzet van 
technieken en brandstoffen en afvang 
van COi-emissies uit rookgas met opslag 
in oude aardgasvelden. Tevens wordt 
gekeken naar de rol van andere broeikas-
gassen (methaan, lachgas en ozon). In 
1988 zijn hiervoor de eerste berekenin-
gen gedaan. 

Een derde belangrijk onderdeel 
van het programma betreffende integrale 
energie- en milieuscenario's betreft het 
werk voor de Europese Commissie. In 
1988 is een omvangrijke studie over de 
verzuringsproblematiek in Europa afge-
rond, waarbij het ESC de bijdrage heeft 
verzorgd voor Nederland. Over deze 
Nederlandse bijdrage is inmiddels gerap-
porteerd. Het hoofdrapport verschijnt 
begin 1989. 

Sectorstudies 

Veel beleidsvraagstukken op het 
gebied van energie en milieu vereisen 
een sectorale aanpak. De elektriciteits-
sector en de raffinaderijen vormen 
daarbij twee belangrijke doelgroepen. In 
de afgelopen jaren heeft het ESC voor 
deze doelgroepen dan ook specifieke 
modellen ontwikkeld om vraagstukken 
op sectoraal niveau te kunnen analyse-
ren. In 1988 is zowel een definitieve 
versie van het elektriciteitsmodel als een 
voorlopige versie van het raffinaderijen-
model gereed gekomen. 

Het elektriciteitsmodel bestaat uit 
een viertal gerelateerde rekenmodules: 
een dynamische lineaire programme-
ringsmodule voor de lange termijn-
capaciteitsplanning van de openbare 
voorziening, een chronologische simula-
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Het PC-model E R W 1 N bere-
kent de economische effecten 
van de variatie van een aantal 

v o o r windenergiesystemen rele-
vante variabelen. Hierbij kan 

worden uitgegaan van een aan-
tal stereotype situaties: 

windturbines met 16, 25, 34 en 
4 5 meter rotordiameter; de 
mogelijkheden van solitaire 

opstel l ing of in parken van tien 
en veertig turbines; een drietal 
qua windregime verschillende 
locaties. D e interne rentevoet 
(IRV) is berekend z o w e l v o o r 
zogenaamde ongegarandeerde 
teruglevering als volgens het 

regionale basistarief. 
In de grafiek zijn benaderingen 
gegeven van de onder- respec-

tievelijk bovengrens van de 
IRV voor een systeem met tien 
windturbines, in lijn opgesteld 
in de kuststreek. D e gepresen-

teerde cijfers veranderen 
vanzelfsprekend als van de 

gehanteerde uitgangspunten 
wordt afgeweken, bijvoorbeeld 

door het verstrekken van in-
vesteringspremies. 

16/1990 25/1990 16/2000 25 /2000 34 /2000 45 /2000 

rotor (nr)/jaar 

tiemodule voor de inzetstrategie van uur 
tot uur in bepaalde steekjaren, een 
belastingpatroon-generator voor de ver-
deling van de vraag van uur tot uur over 
bepaalde steekjaren, en tot slot een 
micro-economische evaluatiemodule 
voor het bepalen van de penetratiegraad 
van decentrale vraag- en aanbodopties. 
Doel van het model is vooral de analyse 
van de wisselwerking op lange termijn 
tussen vraag en aanbod van elektriciteit 
en de dynamische aspecten van het 
systeem. 

Het raffinaderijenmodel beschrijft 
met aanzienlijk technisch detail de 
fysieke stromen van ruwe olie en olie-
produkten door generieke installaties in 
de Nederlandse raffinagesector. De 
doelstelling van het model is een nauw-
gezette analyse mogelijk te maken van 
de gevolgen van veranderingen in de spe-
cificaties van het aanbod van ruwe olie 
en de vraag naar olieprodukten. Deze 
gevolgen betreffen vooral de configuratie 
van conversiecapaciteit en de energie-
vraag en milieubelasting door 
raffinaderijen. 

Technologisch aspectenonderzoek 

Het technologisch aspectenonder-
zoek heeft zich het afgelopen jaar onder 
andere gericht op windturbines, warmte-
pompen, zonneboilers, brandstofcellen 
en alternatieve motorbrandstoffen. Ook 
is de ontwikkeling van de publieke opi-
nie over kernenergie na het ongeval te 
Tsjernobyl onderwerp van studie 
geweest. 

Voor het evalueren van de rentabiliteit 
van windturbines is een gebruikersvrien-
delijk PC-model ontwikkeld, dat op 
interactieve wijze de invloed van 
verschillende economische parameters 
(energieprijsontwikkeling, terug-
levertarief, beheersvorm) en technische 
parameters (eenheidsgrootte, parkcon-
figuratie, windregime) op de rentabiliteit 
van windturbines berekent. Dit model is 
gebruikt om de toekomstige perspectie-
ven van windenergie in Nederland te 
verkennen. Eén van de belangrijkste 
conclusies is, dat bij omvangrijke 
serieproduktie en : rwachten pro-
duktverbetering d.. ..«.ïnomische aan-
trekkelijkheid van windturbines tegen 
2000 redelijk gewaarborgd is. Het ont-
wikkelde PC-programma is, evenals 
soortgelijke programma's voor industrië-



Ie warmte/kracht en TE-installaties, 
voor derden beschikbaar. 

Na het ongeval te Tsjernobyl is 
de publieke mening over kernenergie in 
Nederland duidelijk ongunstig beïn-
vloed. Het ESC heeft in samenwerking 
met de Rijksuniversiteit Leiden en in op-
dracht van VROM een opinie-onderzoek 
uitgevoerd om veranderingen in deze 
mening in de loop van de de tijd te signa-
leren. Daaruit blijkt, dat de aanvankelijk 
sterk toegenomen negatieve houding 
jegens verdere uitbreiding van kern-
vermogen weliswaar weer duidelijk is 
verminderd, maar dat de meerderheid 
van de bevolking ook eind 1988 nog 
tegen uitbreiding gebleven is. 

Gegevensbestanden 

Bij het uitvoeren van energiestu-
dies worden grote aantallen gegevens 
verwerkt van zeer uiteenlopende aard. 
Om deze gegevens op snelle en eenvou-
dige wijze toegankelijk te maken heeft 
het ESC een tweetal gegevensbanken in 
beheer: ESC-Dataman en de Energie Da-
tabank Nederland. 

De eerste gegevensbank richt zich 
vooral op het ter beschikking stellen van 
procesgegevens. In 1988 is in het kader 
van ESC-Dataman een samenwerking 
gestart met het Centrum voor Energie-
besparing en Schone Technologie om 
procesgegevens in te brengen in een mo-
del dat preventieve maatregelen op het 
gebied van milieu vergelijkt met bestrij-
dingsmaatregelen. Voorts is met de 
Novem overeengekomen, dat de gege-
vens uit de duurzame energiestudie van 
Krekel, van der Woerd en Wouterse in 
ESC-Dataman zullen worden ingevoerd. 

De tweede gegevensbank heeft 
een verwijzend karakter. Niet de gege-
vens zelf, maar de bronnen van gegevens 
zijn opgenomen in de databank. In 1988 
is gebleken, dat een dergelijke gegevens-
bank moeilijk geheel kostendekkend kan 
functioneren. Een herbezinning op de 
rol van de Energie Databank Nederland 
is in het najaar afgerond en zal tot enige 
aanpassingen leiden. 



36 

D e mechanische spanning in 
een o p buiging belaste staaf is 
afhankelijk van d e diepte x ï n 

de staaf (gerekend vanaf d e 
bol le kant). In h e t geval van 

zuivere buiging i s dit verband 
linear (getrokken lijn) e n zoda-
nig dat de spanning op de helft 
van d e staafdikte gelijk is aan 

nul. Een plaatsafhankelijke 
spanningstoestand geeft aanlei-
ding t o t een plaatsafhankelijke 

rektoestand: d e feitelijke 
buiging. O p microscopische 
schaal bezien, ui t zich dit in 

een plaatsafhankelijke interato-
mairc afstand binnen h e t netjes 

geordende kristalrooster. D e 
gemiddelde atomaire afstand 

binnen de staaf kan op verschil-
lende posities e n in verschil-

lende richtingen worden 
bepaald met behulp v a n neu-

tronendiffractie. Gebruik 
makend van de principes uit de 

elasticiteitsleer kunnen deze 
gegevens worden omgerekend 
tot de op een bepaalde positie 
heersende spanning. H i e r zijn 

de meetresultaten voor zuivere 
buiging weergegeven. 

10 
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eramiek 

De belangstelling voor technische 
keramische materialen is in 19SS duide-
lijk verder gegroeid. Mede dankzij de 
sterker wordende koppeling tussen 
fundamenteel, toepassingsgericht en op-
schalingsonderzoek heeft ECN haar 
positie in het keramisch onderzoek in 
Nederland aanzienlijk kunnen verster-
ken. Vermeldenswaard is ook dat het 
besef snel veld wint dat keramische 
materialen van potentieel groot belang 
zijn in de energietechnologie, in het 
bijzonder ten aanzien van de milieu-
aspecten daarvan. Dit betekent dat het 
keramisch onderzoek in wezen gericht is 
op de behoefte bij de Nederlandse in-
dustrie, maar tevens op de behoefte 
vanuit het eigen ECN-energieonderzoek. 

Met de oprichting van het CKKO, 
het centrum voor keramiek cn kataly-
satoronderzoek, is een geformaliseerd 
samenwerkingsverband voor gericht fun-
damenteel onderzoek gerealiseerd tussen 
de Universiteit Twente en ECN. Ten 
behoeve hiervan is een aantal ECN-
medewerkers op de U T gestationeerd. 
Het is de bedoeling dit tot een landelijk 
zwaartepunt voor dergelijk onderzoek te 
laten uitgroeien. Naast deze geformali-
seerde contacten met de UT worden nog 
vele universitaire contacten - nationaal 
en internationaal - onderhouden. ECN 
maakt deel uit van de door het IOP 
gestimuleerde relatie-patronen, waarbij 
de talrijke industriële contacten van het 
grootste belang zijn. In 19SS is het aan-
tal opdrachten van de industrie sterk 
toegenomen, een tendens die naar ver-
wachting in 1989 zal worden voortgezet. 

Het belangrijkste nadeel van 
keramische materialen bij toepassing in 
mechanisch belaste constructies is hun 
brosheid. Dankzij omvangrijk en inten-
sief onderzoek is het tegenwoordig 
mogelijk aan keramiek, veelal door in-
bouw van fijnverdeeld ZrO,, een zekere 
mate van taaiheid te geven. Ook ECN 
werkt sinds enige jaren aan de oplossing 
van dit probleem. Bij ECN ligt de na-
druk op het verkrijgen van fijnkorrelig, 

dicht Al i0 3 , met een dispersie van 
ZrOi-korrels. 

Voor de vervaardiging van dit ver-
taaide materiaal wordt in het huidige 
programma een fabricagemethode uitge-
werkt om op basis van relatief goedkope 
AUOj- en ZrOi-poeders, een optimale 
microstructuur te krijgen. De gekochte 
poeders worden na malen en mengen via 
de süb-giettechniek op een nieuwe, door 
ECN ontwikkelde, poreuze ALO-mal tot 
een vormstuk gemaakt. De hier genoem-
de combinatie van een geoptimaliseerde 
maal- en vormgevingstechniek levert een 
goede microstructuur op. Uit mechanisch 
onderzoek blijkt dat dit vertaaide mate-
riaal een goed uitgangspunt biedt voor 
verdere optimalisatie en specifieke toe-
passingen. 

Het onderzoek aan poreuze kera-
mische materialen betreft een veelheid 
van aspecten. Op fundamenteel niveau 
wordt gekeken naar de mogelijkheden 
om waterige suspensies zodanig te sta-
biliseren of te conditioneren dat de 
gewenste microstructuur tijdens een 
verdichtings- c.q. ontwateringsstap ver-
kregen wordt. 

Daarnaast krijgt de ontwikkeling 
van pasta's voor extrusie en spuitgieten, 
in het bijzonder voor het maken van 
grote poreuze keramische vormstukken, 
veel aandacht. De hierbij opgebouwde 
k-'nnis is onder meer van groot belang 
voor het werk aan poreuze keramische 
membranen. Zowel de membraandragers 
als de membraanlagen die in dit verband 

Voor de ontwikkel ing van 
keramische branders voor re-
gelbare hoge rendements- en 
lage NOj-a.irdgasketels zijn 
diverse soorten keramisch 

schuim gemaakt op basis van 
gesinterd al i iminiumoxidc en 

z irconiumoside . Deze materia-
len hebben een posoriteit van 
meer dan 95%. Eerste beproe-
vingen onder bedrijfsconditics 
leverden hoopvol le resultaten 

op, maar verder onderzoek, zo-
als naar levensduur en 

mechanische sterkte, is nodig. 



38 

Een volkeramisch ultrafiltratie-
membraan v o o r gasscheiding is 
o p g e b o u w d uit drie lagen. D e 

toplaag v o o r 
ultrafiltratie is enkele microme-

ters dik en de grootte van de 
poriën is enkele nanometers. 

Daaronder bevindt zich de 
steunlaag 50 t o t 60 micron dik 

en poriën van rond de 
0 , 2 micron. D e grof-poreuze 

onderste laag, in de vorm van 
een buis met een wanddikte 

van enkele millimeters, dient 
als substraat. D e combinat ie 
van substraat en steunlaag is 

bruikbaar v o o r vloeistof-
scheiding door microfiltratie. 

ontwikkeld werden, blijken uitstekend 
te voldoen voor diverse filtratietoepas-
singen, 

ECN heeft zodoende nu de be-
schikking over volledig zelf vervaardigde 
vol-keramische micro- en ultrafiltratie-
membranen. De permeabiliteit van deze 
membranen wordt nu vrijwel geheel be-
paald door de aangebrachte laag met de 
kleinste poriën. Dit betekent dat de 
energie die aan een membraansysteem 
wordt toegevoerd vrijwel volledig voor 
de scheiding wordt benut. De hechting 
van de diverse lagen is voldoende geble-
ken, zodat naar verwachting deze 
membranen tijdens bedrijf door middel 
van terugpulsen hun nominale permea-
biliteit voor een lange periode kunnen 
behouden. Het membranenonderzoek 
voor vloeistofscheidingstoepassingen 
wordt, op exclusieve basis, uitgevoerd in 
opdracht van de Nederlandse industrie. 
In 1989 zal worden besloten of de bij 
ECN ontwikkelde membranen door de 
industrie in produktie zullen worden 
genomen en gecommercialiseerd. 

Behalve voor membranen wordt 
ultrahoog poreus materiaal ontwikkeld 
voor gebruik als katalysatordrager in 
een nieuw type hoog rendements/lage 
NOs-cv ketel voor huishoudelijk en in-
dustrieel gebruik. 

In 1988 werd in samenwerking 
met de VU-Amsterdam begonnen met 

de ontwikkeling van een vormge-
vingstechniek voor biokeramiek. Ook 
werd begonnen met onderzoek en ont-
wikkeling op het gebied van hoge Tc-
supergeleiding. Wat betreft dit laatste, 
een onderdeel van het nationale pro-
gramma, waren de resultaten vooralsnog 
teleurstellend. De haalbare waarden 
voor de kritieke stroomsterkten blijven, 
zeker in aanwezigheid van een extern 
magnetisch veld, laag. 

Bij vele mogelijke toepassingen 
voor technische keramiek komt het pro-
bleem van het maken van verbindingen 
steeds duidelijker naar voren. Met het 
oog op het belang hiervan is door ECN 
een project gestart dat gericht is op de 
techniek van het maken van verbindin-
gen van keramiek aan keramiek en aan 
metaal. In IOP-verband wordt gepartici-
peerd in de ontwikkeling van ontwerp-
technieken van keramische componenten. 

Materiaalkarakterisering met 
neutronen en positronen 

Dankzij de aanwezigheid van de 
beide reactoren op het ECN-terrein, de 
Lage Flux Reactor (LFR) en de Hoge 
Flux Reactor (HFR), en de daarbij beho-
rende installaties en infrastructuur, heeft 
ECN de mogelijkheid om een aantal 
unieke onderzoekfaciliteiten te creëren. 
Die faciliteiten worden intensief ge-
bruikt bij het onderzoek op het gebied 
van vastestof-fysica, chemie en materiaal-
karakterisering. Dit gebeurt zowel ter 
ondersteuning van eigen onderzoekpro-
gramma's als ten behoeve van of in 
samenwerking met universitaire en in-
dustriële laboratoria. De samenwerking 
met de universiteiten krijgt in belangrijke 
mate gestalte door een aantal (acht) 
promotie-onderzoeken. 

Neutronendiffractie 

Met de inmiddels traditionele, 
maar nog steeds actuele, techniek van de ; 
neutronendiffractie wordt onderzoek 
gedaan van de structuur en de rooster-
dynamica van materialen voor verschil-
lende toepassingen, zoals hoge T c -



supergeleiders, zware ferm ionensyste-
men, verdunde magnetische halfgeleiders 
en permanente magneten. Daarnaast is 
de lijn voortgezet om deze techniek 
meer in te zetten bij toegepast materiaal-
onderzoek. Eén van de diffractometers is 
omgebouwd voor volautomatische rest-
spanningsonderzoek in het inwendige 
van materialen. 

Een ander, omvangrijker instru-
mentatie-project betrof de bouw van een 
opstelling voor kleine-hoek-verstrooiing 
van neutronen. Dit project werd aan het 
eind van het verslagjaar, inclusief instal-
latie van het daarbij behorende detectie-
en computerbesturingssysteem, afgerond. 
Dit heeft geresulteerd in een voor Ne-
derland uniek en zeer nuttige uitbreiding 
van de neutronenverstrooiingsfaciliteiten. 
Hiermee kan een veelheid van materialen 
en verschijnselen worden onderzocht, 

zoals porositeit in keramiek, precipitaten 
en holten in metalen en legeringen, 
deeltjesvormen en -grootte in disperse 
systemen, polymecrstructuren. Verdeling 
en oriëntatie van deeltjes en inhomoge-
niteiten met karakteristieke afmetingen 
in het gebied 10-1000 A kunnen worden 
bestudeerd. 

DL- neutrogralie-npstelling. 
Links treedt de neutronenbun-
del uit de H o g e Flux Reactor 

de opstel l ing binnen via de 
kerndoos (1) en liet bundelka-

naal (2). Via diafragma's (3), 
een eoll imatorplug (4) en een 
bundelsluiter (5) passeren de 
neutronen achtereenvolgens 

een silicium- (6), berryllium (7) 
en bismuth-filter (S), die de 

juiste 'koude' neutronen uit de 
bundel selecteren en achter-

grondstraling tegenhouden. D e 

interne bestralingsruimtc voor 
brandstofelementen (9) is uitge-
rust met een een tafel voor het 
inbrengen van een camera (10) 
een speciale houder voor vier 
brandstofelementen (13), een 

verticaal kanaal voor een 
brandstofrek (14) en een loden 

afschermzuil (15). O o k fn de 
externe bestralingsruimte ( U ) 

kunnen objecten worden 
geplaatst, die bestraald worden 
via de helium-{;evulde vlucht-

buis"(ll) . 
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Een computer weergave van de 
theoretische dichtheidsverde-

ling van positronen in de 
hoge-Tc supergeleider 

VB. i iCujO- . D e figuur toont 
de bovenste helft van de een-

heidscel nadat het basisvlak en 
het rechterzijvlak door 

v o u w i n g over 9 0 ° in het vlak 
van tekening zijn gebracht. D e 

rechthoek rechtsonder toont 
het centrale vlak, dat evenwij-
dig is aan het achtervlak en het 
basisvlak volgens de stippellijn 
snijdt. D e positronendichtheid 

is het grootst in l intvormige ge-
bieden tussen de C u - O ketens. 
D e voorkeur van positronen 

v o o r deze gebieden is een vrij-
vo lume ettect. Wanneer de 

zuurstofposities lussen de ke-
tens o o k door O-atomen bezet 
zouden worden (dit zou over-

eenkomen met de 
hypothet ische verbinding 

YBa :Cu-,Oj0. dan verhuist de 
grootste poMtronendicVuheid 

naar het bovenvlak van de een-
heidscel, dus naar de vlakken 
waarin de Y-atomen liggen. 

Neutrografie 

De activiteiten op dit gebied heb-
ben hoofdzakelijk bestaan uit de bouw 
en de ingebruikneming van de 'koude' 
of sub-thermische neutronenbundel. De-
ze opstelling werd met name gebouwd 
om een beter contrast te krijgen tussen 
waterstof c.q. koolwaterstoffen en 
andere materialen. De kwaliteit van deze 
methode voor niet-desrructieve materiaal-
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karakterisering is ten opzichte van ther-
mische neutrografie belangrijk verbeterd. 

Positronenannihilatie 

Deze techniek is tot nu toe bij 
ECN hoofdzakelijk ingezet voor onder-
zoek naar elektronenstructuren van 
metalen, legeringen en verbindingen. 
Kennis hiervan is uitermate belangrijk 
voor inzicht in vele tysische eigenschap-
pen, bij voorbeeld supergeleiding. 
Daarnaast wordt nu ook aandacht 
besteed aan onderzoek van defect-
structuren. 

Het onderzoek aan URuiSii werd 
afgerond. Zonder rekenkundige analyse 
geven deze metingen reeds een voorlopig 
beeld van (delen van) het Fermi-opper-
vlak van dit zwaar-fermionsysteem. Dit 
beeld blijkt consistent te zijn met resul-
taten van een onlangs in Argonne Natio-
nal Laboratory uitgevoerde bandenstruc-
tuurberekening. In samenwerking met 
de Technische Universiteit Delft wordt 
gewerkt aan wolfraam, dat als resultaat 
van bestraling met elektronen, gevolgd 
door uitgloeien, holten bevat. Het ligt in 
de bedoeling deze holten te vullen met 
waterstof, om zo de situatie te simuleren 
die optreedt in constructiematerialen 
voor fusiereactoren. 

Ter voorbereiding van positronen-
annihilatiemetingen aan hoge Tc-super-
geleiders werd de positronenverdeling 
berekend in kristallen van de verbinding 
YBa,CU3Os, en wel voor verschillende 
zuurstofgehaltes x. Hierbij bleek dat in 
de supergeleidende verbinding, waarvoor 
x ligt tussen 6,5 en 7,0, de positronen 
zich bij voorkeur in de buurt van de 
Cu-O ketens ophouden. In samenwer-
king met onderzoekgroepen in Finland 
en de VS werden berekeningen uitge-
voerd aan de hand waarvan het mogelijk 
bleek in Argonne uitgevoerde positro-
nenannihilatiemetingen aan YBa2Cu307 
te interpreteren. Er konden daardoor 
uitspraken gedaan worden over het 
Fermi-oppervlak van dit materiaal, 
hetgeen van direct belang is voor ont-
wikkeling aan theoretische modellen 
voor hoge Tc-supergeleiders. 
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Activeringsanalyse 

Het gebruik van reactorneutronen 
ten behoeve van elementenanalyse door 
neutronen-activering is verder ontwik-
keld. Het accent van de ontwikkeling 
ligt op de gestage stroomlijning van de 
routine waarmee in een groeiende hoe-
veelheid monsters met steeds strengere 
analytische eisen multi-element bepalin-
gen moeten worden verricht. Daarnaast 
heeft onderzoek dit jaar geleid tot het in 
produktie nemen van analysemethoden 
voor verschillende chemische vormen 
van jodium in zeewater en voor de bepa-
ling van nanogram-hoeveelheden 
chroom in biologisch materiaal. 

Een illustratie van het type werk 
dat wordt uitgevoerd is de analyse van 
longen van ratten die gedurende ver-
schillende perioden zijn blootgesteld aan 
verschillende concentraties vliegas. Dit 
werk maakt deel uit van het onderzoek 
naar de effecten van respirabel vliegas. 

Een voorbeeld van het gebiuik 
van reactorneutronen v o o r de 

analyse van elementen. Met 
behulp van neutroncnactive-

ring is de concentratie 
Scandium bepaald in longen 

van ratten die blootgesteld wer-
den aan lucht met verschillende 

concentraties vliegas. 



Interieur van de 
supercomputer ETA-10P2. 

D e centrale rekcnzaal van E N R . 



COMPUTERGEBRUIK 
EN INFORMATICA 

aciliteiten 

De centrale computervoorzienin-
gen van E C N zijn ondergebracht in het 
samenwerkingsverband ENR. Deze 
commanditaire vennootschap verleent 
tevens diensten aan een honderdtal be-
drijven en instellingen. In het verslagjaar 
is besloten de samenwerkingsvorm met 
de beide andere vennoten te wijzigen en 
ENR in E C N te integreren. 

In de tweede helft van het jaar 
werd bij ENR een supercomputer, de 
ETA-10 van Control Data geïnstalleerd. 
Met de komst van deze computer zijn 
de mogelijkheden van ECN op het 
gebied van omvangrijk en gecompliceerd 
rekenwerk aanzienlijk toegenomen. 
Tevens is de prijs/prestatie verhouding 
sterk verbeterd. 

Van de reeds bestaande externe 
Cray-service werd intensief gebruik ge-
maakt. Met het oog op de voorziene 
beëindiging hiervan is voor een deel van 
het gebruik een aanvang genomen met 
conversie van de betreffende program-
mapakketten naar de ETA. Het CDC-
mainframe zal worden ingezet als de 
centrale interactieve machine, waarop 
pre- en postprocessing, programmabe-
heer, database applicaties en normaal 
rekenwerk kunnen plaatsvinden. 

De programmapakketten van deze 
computers zijn inmiddels in belangrijke 
mate geconverteerd naar het nieuwe 
besturingssysteem NOS/VE, het geavan-
ceerde operatingsysteem van Control 
Data voor de jaren negentig. De com-
municatievoorziening werd aanzienlijk 
uitgebreid. Er is verder gestandaardi-
seerd op lokale netwerk-structuren en 
onderlinge koppelingen (bridges, gate-
ways). Doorschakelmogelijkheden naar 
grote externe netten (DNI, SURFnet, 
EARN) werden gerealiseerd. 

Het decentrale gebruik van com-
puters, niet alleen voor rekenwerk maar 
vooral ook voor besturing van experi-
menten, registratie, opslag en verwerking 
van meetgegevens, en andere real-time 
toepassingen, wordt vanaf begin 1988 
centraal ondersteund door de groep In-
formatie Technologie van de afdeling 

Fysica. Door deze groep, waarin een be-
langrijk deel van de deskundigheid op 
het gebied van informatica is onderge-
bracht, wordt ook ondersteuning 
software-ontwikkeling geboden. 

Naast de meer infrastructurele ac-
tiviteiten zoals kantoorautomatisering, 
het beheer, onderhoud en uitbreiding 
van het Local Area Network en het 
opzetten van een laboratorium informa-
tiesysteem, is er ook een bescheiden 
research-activiteit op informaticagebied. 
In samenwerking met de Universiteit 
van Amsterdam werd onderzoek verricht 
naar de methodologie van expertsyste-
men. Dit werk is van belang voor een 
binnenkort, in het kader van het Euro-
pese programma ESPRIT, te starten 
project dat zich richt op de vraag hoe de 
volgende generatie expertsystemen er uit 
zal moeten zien. ECN zal een van de 
contractanten voor dit project zijn. 
Daarnaast wordt onderzoek verricht 
naar technieken voor het simuleren van 
veel-deeltjes processen die bij voorbeeld 
kunnen worden toegepast op analyses 
van processen in brandstofcellen en in 
keramisch onderzoek. 

Werkzaamheden 

O p vrijwel alle terreinen waarop 
ECN werkzaam is heeft de computer 
van oudsher een belangrijke rol 
gespeeld, zowel voor berekeningen als 
voor verwerking van meetgegevens en 
sturing van experimentele opstellingen 
en andere installaties. 

Om de nieuwe technische moge-
lijkheden optimaal te kunnen benutten 
voor de verbetering en verdieping van 
het energieonderzoek van ECN werd in 
1988 besloten om het Rekencentrum 
ENR en de groep Informatie Technolo-
gie samen te voegen. De nieuwe afdeling 
heeft tot taak algemene en projectspeci-
fieke ondersteuning op het gebied van 
informatica en rekentechnieken te ge-
ven, waartoe men naast de centrale 
mainframe computers en de ETA-10 
supercomputer ook de beschikking heeft 
over een groot aantal minicomputers en 
werkstations, gekoppeld in het LAN. 



Eén van de methoden v o o r 
vormgeving van technische 
keramiek is heet-uniaxiaal 

persen, bij een perskracht tot 
180 k N en een temperatuur 

tot 2200 ° C . 
Schema v o o r de fabricage van 

technische keramiek. 

vormgeving en 
verdichting 

• heet uniaxiaal 
persen ( H U P ) 

verbindings-
technologie 

poedert echnologic 

• malen 
• mengen 
• sproeidrogen 

vormgeving 

• koud uniaxiaal 
persen ( C U P ) 

• extrusie 
• spuitgictcn 
• slibgieten 
• plaatgicten 
• filmcoaten 
• koud isostatisch 

persen (C1P) 

bewerking verdichting 

• uitstoken 
• sinteren 

vormgeving en 
verdichting 

• heet isostatisch 
persen (HIP) 

nabewerking karakterisering 

deklaag-
technologie 
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ationaal Keramisch 
Atelier 

Het sinds 1986 bij ECN gevestigde 
Nationaal Keramisch Atelier (NKA) 
heeft voor de Nederlandse onderzoekge-
meenschap en het bedrijfsleven twee 
functies: 
— Faciliteit met geavanceerde apparatuur 

voor het in opdracht uitvoeren van 
onderzoek en ontwikkeling op het 
gebied van technische keramiek en de 
fabricage van keramische vormstukken 
op pilot-plant schaal. 

— Centrum voor kennisopbouw en over-
dracht op het terrein van fabricage en 
karakterisering van technische 
keramiek. 

Voor de uitvoering van onderzoek, 
ontwikkeling of fabricage-opdrachten op 
het gebied van poedertechnologie, vorm-
geving, verdichting, nabewerking en 
karakterisering staan verschillende pro-
cestechnieken ter beschikking. Voor de 
vormgeving van keramische materialen 
is in 1988 een koud-isostatische pers met 
een maximale werkdruk van 4000 bar 
beschikbaar gekomen en voor het ge-
combineerd vormgeven en verdichten 
een heet-uniaxiale pers met een maximale 
perskracht van 180 kN en een maximale 
bedrijfstemperatuur van 2200 °C. 

Voor de nabewerking van techni-
sche keramiek verleent het Bewerkings-
laboratorium voor Technische Keramiek 
(BTK) ook diensten aan derden. In het 
afgelopen jaar is er apparatuur beproefd 
om de nog jonge bewerkingstechnieken 
van technische keramiek uit te breiden 
met nieuwe mogelijkheden. Zo zijn er 
een produktie-zaagmachine, een tweede 
rondslijpmachine en een CNC gestuurde 
ultrasoon bewerkingsmachine geïnstal-
leerd. 

Het totaal aantal opdrachten is in 
1988 ten opzichte van 1987 aanzienlijk 
gestegen. Met name de opdrachten van 
de Nederlandse industrie zijn toegeno-
men. Overigens betreft het in vrijwel 
alle gevallen opdrachten van zeer 
beperkte omvang. Veel uitgevoerde 
opdrachten hadden betrekking op de 
ontwikkeling en kleinschalige fabricage 

van relatief kleine keramische vormstuk-
ken, die als component worden 
toegepast in apparaten ïn de metaal-, 
chemische of keramische industrie, 
energie- of medische sector, ruimtevaart 
en elektronica. Het gaat hierbij vaak om 
de vervanging van een metalen onderdeel, 
dat bij de heersende procescondities een 
te korte standtijd heeft, door een kera-
mische component met een aanzienlijk 
langere levensduur. 

Een andere categorie opdrachten 
omvat het fabriceren van keramische 
componenten door ultrasone en/of me-
chanische (na)bewerking van keramische 
halffabrikaten, het aanbrengen van kera-
mische deklagen op metalen door middel 
van plasmaspuiten, het maken van com-

ECN-personee l verwisselt een 
drivctube van een regelstaaf 

tijdens een geplande reactorstop 

van de H o g e Flux Reactor. 
E C N bedrijft die reactor v o o r 

de eigenaar, het belendende Ge-
meenschappelijk Centrum v o o r 

Onderzoek van de Europese 
Gemeenschap. 
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ponenten op basis van keramiek-metaal 
verbindingen en de karakterisering van 
keramische poeders en vormstukken 
voor de keramische industrie, medische 
sector en chemische industrie. 

Overzicht van de werkplaats 
voor ontmante l ing van bestra-
lingsgencratoren. D e z e genera-
toren, die worden gebruikt in 

medische toepassingen, worden 
daar schoongemaakt en voor 
hergebruik gereed gemaakt. 

Bedrijf van de reactoren 

ECN voert het bedrijf van zowel 
de eigen Lage I*lux Reactor (LFR) als de 
Hoge Flux Reactor (HFR), die het bezit 
is van het naburige Europese Gemeen-
schappelijke Centrum voor Onderzoek 
(GCO). 

Gedurende de eerste helft van het 
jaar wc rei de HFR bedreven met een no-
minaal vermogen van 47,5 M\V en een 
bedrijfstijd per cyclus van 26 dagen. Na 
20 juni werd overgeschakeld op een ver-
mogen van 45 MW en een bedrijfstijd 
van 21 dagen. In augustus 19S8, tijdens 
één van de twee geplande stops, werd de 
eerste in-service inspectie van het in 
1985 nieuw geïnstalleerde reactorvat 
gehouden. Dit door de overheid voorge-
schreven inspectieprogramma verliep 
succesvol. 

Redelijke voortgang werd geboekt 
in de opwaardering van de diverse voor-
zieningen en inrichtingen. Er werd een 
begin gemaakt met de totstandkoming 
van een kwaliteitssysteem. Eind novem-
ber werd door de Kernfysische Dienst 
van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid naar IA li A-model een 

uitgebreid inspectiebezoek aan de HFR 
gebracht. 

De Lage Flux Reactor (LFR) was 
in 1988 vrijwel dagelijks in bedrijf voor 
activeringsanalyse (in 1988 ongeveer 700 
monsters), neutrografie (20 monsters), 
bestraling van biologisch materiaal en 
opleiding van toekomstig personeel van 
de reactoren te Dodewaard, Borssele en 
Doel 3 en 4. Er werden practicumproe-
ven uigevoeril ten behoeve van basis-
cursussen kerntechniek (37 personen), 
cursussen radiochemie, cursussen stra-
lingsdeskundige (circa 25 personen) en 
een serie herhalingscursussen voor bedie-
nend personeel van de kerncentrales in 
Doe! (59 personen). 

De LFR heeft voor activeringsana-
lyse het grote voordeel van een zeer 
geringe verwarming van de monsters 
door gammastraling, en is daardoor zeer 
geschikt voor de bepaling van sporen-
elementen in organisch materiaal, kunst-
stoffen en dergelijke. Ook voor neutro-
grafisch onderzoek van bijvoorbeeld 
kunststoffen en lijmverbindingen heelt 
de LFR het voordeel van een zeer gering 
gammastralingsniveau. Bovendien is de 
doorsnede van de neutronenbundel ter 
plaatse van de voorwerpen vrij groot 
(25x25 cm). 

Voor opleidingsdoeleinden is het 
belangrijk dat de LFR naar believen 
gestart en gestopt kan worden zonder 
hinder van xenonvergiftiging. De combi-
natie van oefeningen met de basissimula-
tor en prakticum bij de LFR blijkt tijdens 
de cursussen optimaal te voldoen. 

De Kernfysische Dienst heeft bij 
de LFR een uitgebreid onderzoek naar 
alle aspecten van de bedrijfsvoering in-
gesteld, vrij naar het model dat het IAEA 
gebruikt bij de uitgebreide inspectie van 
kerncentrales. Het concept eindrapport 
bevat slechts enkele opmerkingen over 
minder belangrijke aspecten van organi-
satie en administratie binnen de LFR 
bedrijfsgroep. 

Radioactieve afvalverwerking 

De groep radioactieve afvalver-
werking heeft in 1988 ongeveer 5% meer 
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afval dan in 1987 ter verwerking aange-
boden gekregen van de Centrale 
Organisatie voor Radioactief Afval (CO-
VRA). Naast deze geringe verhoging van 
de benuttingsgraad van de beschikbare 
verwerkingscapaciteit is een toename in 
de directe dienstverlening aan andere 
bedrijven te constateren. Vooral het 
ontmantelen van radioactiviteits-
generatoren voor medische toepassingen, 
het scheiden in lang- en kortlevend 
radioactief afval en het decontamineren 
van grotere produktiecomponenten verg-
den een grotere inspanning. 

Om deze dienstverlening mogelijk 
te maken zijn in de diverse installaties 
en faciliteiten enkele kleine wijzigingen 
doorgevoerd en heeft ECN nu de be-
schikking over een kleine verval-opslag-
ruimte. 

Centrale werkplaats 

In de Centrale Werkplaats hebben 
de diverse componenten van de gesmol-
ten carbonaat-brandstofcellen een groot 
beslag op haar ontwikkelingspotentieel 
gelegd. Een component zoals de separa-
torplaat, die uit dun plaatmateriaal 
wordt opgebouwd, vereist naast een ge-
faseerde prototype-ontwikkeling ook 
specifieke kennis van moderne plaat-
bewerkingstechnieken. Bij deze ontwik-
kelingen is veelvuldig gebruik gemaakt 
van externe werkplaatsen. 

In de zogenaamde schone werk-
ruimten waar bestralingscapsules 
gemonteerd worden, viel een toename 
van het aantal afgeleverde capsules waar 
te nemen. Deze in hoofdzaak in op-
dracht van de Europese Commissie 
vervaardigde bestralingseenheden zijn 
veelal zeer complex en vereisen verschil-
lende hoogstaande technieken. Het grote 
aantal meetpunten in dergelijke meetfaci-
liteiten moet door middel van minuscule 
doorvoeringen met de buitenwereld ver-
bonden worden. Daarbij wordt naast de 
conventionele verbindingstechnieken 
veelvuldig gebruik gemaakt van laser-
technieken, elektro-beam lassen en 
hoogfrequent vacuum-soldcrcn. 

Een separatorplaat v o o r een 
mini-brandstofcelstapeling, op-
gebouwd uit RVS 316L plaat 

van 0,5 m m met een fijn gerib-
beld actief midden oppervlak 

van 100 x 100 m m en plaatdik-
te van 0,1 m m . 

In de meetkamer van de Cen-
trale Werkplaats w orden de 

specificaties van werkstukken 
nauwkeurig gemeten met 

geavanceerde apparatuur, zoals 
een laserscanmicrometer. 



Drs. R .W.R. D e e , tot 1 januari 
1989 algemeen directeur van 

E C N , trok in juni 1988 
v o o r de laatste keer de deur 

dicht van de vestiging in 
D e n Haag. 

.. . ' 



PERSONEELSBESTAND 

f-kv/.-,:'e mutaties in het perso-
neelsbestand waren omvangrijker dan in 
voorgaande jaren. In het verslagjaar tra-
den 97 medewerkers in dienst, terwijl 87 
medewerkers de dienst verlieten. De om-
vang van het personeelsbestand nam als 
gevolg daarvan toe met 10 medewerkers 
tot in totaal 905 medewerkers. 

Verdeeld over de verschillende 
kategorieën zag het personeelsbestand er 
op 31 december 1988 als volgt uit: 

1987 1988 
wetenschappelijke en 
leidinggevende functies 200 218 
hogere technische en 
administratieve functies 247 252 
middelbaar technische en 
administratieve functies 269 270 
lagere technische en 
administratieve functies 117 109 
algemene ondersteunende 
functies 62 56 

895 905 

Het grote verloop is voor een deel 
te verklaren uit de sluiting van het kan-
toor in Den Haag en de overgang van 
een eigen bewakingsdienst naar een par-
ticuliere beveiligingsdienst. Het verloop 
was verder het gevolg van vervroegde 
uittreding (VUT), namelijk door 22 me-
dewerkers, uit dienst-tredingen en 
overgangen naar andere organisaties. De 
mutaties zorgden voor een verdere da-
ling van de gemiddelde leeftijd. 

Opvallend was, dat het aantrek-
ken van hoog gekwalificeerd personeel 
minder moeilijkheden ondervond dan in 
voorgaande jaren. De intensieve en selec-
tieve benadering van de arbeidsmarkt en 
instellingen van voortgezet en hoger be-
roepsonderwijs hebben daartoe zeker 
bijgedragen. Veel van de ontstane vaca-
tures konden door interne doorstroming 
worden vervuld. 

Organisatie 

Binnen de organisatie is een aantal 
wijzigingen aangebracht. De samenvoe-

ging van de vestiging Den Haag met die 
van het onderzoekcentrum in Petten 
bood bij voorbeeld de mogelijkheid om 
binnen de stafdiensten een efficiëntere 
inzet van personeel te realiseren. De in-
gebruikname van een nieuwe behuizing 
van de afdeling Energietechnologie (ET) 
betekende dat de stafdiensten en de uit 
Den Haag overgeplaatste diensten cen-
traal in één kantoorgebouw konden 
worden ondergebracht. 

O p het gebied van de informatica 
werd een centralisatie van enkele betrok-
ken bedrijfsonderdelen voltooid, die aan 
het einde van het verslagjaar werd voort-
gezet met de voorbereiding voor een 
samenvoeging met de centrale afdeling 
Rekencentrum, onderdeel van het ENR. 
Binnen de Interne Dienst werd de reor-
ganisatie afgerond van de ondersteunde 
diensten transport, magazijn en huishou-
delijke zaken tot één werkeenheid 
distributie. 

Arbeidsvoorwaarden 

In het verslagjaar zijn belangrijke 
vorderingen gemaakt op het gebied van 
de sanering en actualisering van de 
arbeidsvoorwaarden en uitvoeringsrege-
lingen. Behalve een groot aantal kleine 
aanpassingen in enkele regelingen 
werden enkele ingrijpende maatregelen 
genomen of voorbereid. Zo werd het 
besluit genomen tot de invoering van 
variabele werktijden, werd de vergoe-
dingsregeling voor woon-werkverkeer 
grondig herzien en het verzekeringspak-
ket van de particuliere ziektekosten-
verzekering uitgebreid. Tot slot mag 
niet onvermeld blijven, dat over deze 
onderwerpen door de ondernemingsraad 
en de Samenwerkende Bonden voor 
Overheidspersoneel zeer constructief is 
bijgedragen. 
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1979 19S0 1981 
jaar van publikatie 

1982 19S3 1984 19S5 19S6 1987 19SS 

E C N extern rapport 

tijdschriftartikel 

bock of rapport 

conferentiepaper 

E C N contractrapport 



PUBLIKATIES 

et totaal aantal publikaties 
van E C N blijft een gestage groei 
vertonen. In het diagram worden de pu-
blikaties onderscheiden naar soort: 
contract-rapporten, bijdragen aan confe-
renties, bijdragen aan boeken of (niet-
ECN-)rapporten, artikelen verschenen 
in wetenschappelijke tijdschriften, en 
ECN-rapporten. 

De contractrapporten waarin de 
resultaten van in opdracht verricht 
onderzoek alleen voor de cliënt zijn 
vastgelegd behoren niet tot de openbare 
literatuur, maar sommige opdrachtgevers 
hebben er belang bij als de resultaten wel 
door E C N openbaar worden gemaakt. 
Vooruitlopend op een bijstelling van het 
publikatiebeleid is in 1988 al eenVijftien-
tal contractrapporten verschenen in een 
openbare uitvoering. De afname van het 
aantal contractrapporten en de toename 
van het aantal externe ECN-rapporten 
zijn daarmee verklaard. 

Naast de 251 openbare publikaties 
en de 86 contractrapporten produceerde 
ECN in 1988 overigens ook nog 185 in-
terne ECN-rapporten (met beperkte 
verspreiding). 
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BALANS PER 31 DECEMBER 1988 
(NA VERWERKING RESULTAAT) 

Stichting 
Energieonderzoek 
Cen t rum 
Nederland 

31 december 19SS 31 december 1987 

ACTIVA 
VASTE ACTIVA 
Materiële vaste activa 
- bedrijfsgebouwen en terreinvoorzieningen 
- bedrijfsinstallaties en -inrichting 
- instrumenten, machines e.d. 
- vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 
Financiële vaste activa 
- deelnemingen en vorderingen op deelnemingen 
- overige effecten 
- overige vorderingen 

/ 

11.232.000 
5.791.000 

11.668.000 
2.262.000 

2.740.000 
33.224.000 
4.215.000 

/ 

10.223.000 
6.793.000 

12.107.000 
4.769.000 

2.220.000 
36.021.000 

4.215.000 

71.132.000 76.34S.000 

VLOTTENDE ACTIVA 
Voorraden 
- onderhanden werk 3.450.000 3.037.000 
Vorderingen en overlopende activa 33.756.000 37.277.000 
Liquide middelen 5.157.000 5.467.000 

42.363.000 45.781.000 

TOTAAL 113.495.000 122.129.000 

PASSIVA 

EIGEN VERMOGEN 55.521.000 57.181.000 

V O O R Z I E N I N G E N 
Voorziening voor reorganisatiekosten 18.491.000 19.816.000 
Overige voorzieningen 7.564.000 8.669.000 

26.055.000 2S.4S5.000 

KORTLOPENDE SCHULDEN 
Schulden en overlopende passiva 31.919.000 36.463.000 

TOTAAL 113.495.000 122.129.000 



RESULTATENREKENING 
OVER 1988 

55 

Stichting 
Energieonderzoek 
Centrum 
Nederland 

198S 1987 

/ / 
Subsidies en andere opbrengsten 
- basis- en doelsubsidies Staat der Nederlanden 56.153.000 57.185.000 
- bestemmings- en overige subsidies 31.879.000 31.074.000 
- opbrengsten van dienstverleningen en 

andere opdrachten 42.084.000 42.103.000 

130.116.000 130.362.000 
Toeneming onderhanden werk 413.000 850.000 
Overige bedrijfsopbrengsten 984.000 30.000 

SOM VAN DE BEDRIJFSOPBRENGSTEN 131.513.000 131.242.000 

Personeelskosten 82.904.000 80.140.000 
Afschrijvingen op materiële vaste activa 8.133.000 8.477.000 
Overige bedrijfskosten 43.495.000 43.204.000 

SOM VAN DE BEDRIJFSLASTEN 134.532.000 131.821.000 

BEDRIJFSRESULTAAT -3.019.000 -579.000 

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste 
activa behoren en van effecten 
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 
Waardeveranderingen van vorderingen die 
tot de vaste activa behoren en van effecten 
Rentelasten 

2.957.000 
522.000 

1.042.000 
-1.487.000 

3.675.000 
324.000 

-507.000 
-1.347.000 

UITKOMST VAN DE FINANCIËLE BATEN 
EN LASTEN 3.034.000 2.145.000 

RESULTAAT UIT GEWONE 
BEDRIJFSUITOEFENING 15.000 1.566.000 

Buitengewone lasten -1.675.000 -

RESULTAAT -1.660.000 1.566.000 
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TOELICHTING OP DE BALANS 
PER 31 DECEMBER 1988 

Waarderingsgrondslagen Dc materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigings-
prijs onder aftrek van toegepaste afschrijvingen. 
De afschrijvingen worden berekend op basis van de lineaire methode. 

Dc afschrijvingspercentages zijn: 
- bedrijfsgebouwen 
- tijdelijke gebouwen en terreinvoorzieningen 
- bedrijfsinstallaties en -inrichting 
- instrumenten, machines enz. 
- wijzigingen aan reeds geheel afgeschreven activa 

20% - 33 '/i% 
100% 

5% 
10% 
10% 

Op grond wordt niet afgeschreven. 

Activa, welke in het tweede halfjaar in gebruik worden genomen., worden vanaf het 
volgende boekjaar in de berekening van de afschrijvingen betrokken. De benadering 
van de actuele waarde wordt, gezien de specifieke aard van het overgrote deel van dc 
investeringen, niet zinvol geacht. 

De aandelen in en vorderingen op deelnemingen zijn opgenomen tegen aanschaffings-
waarde respectievelijk nominale waarde onder aftrek van eventuele voorzieningen. 

De effecten zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde of -indien lager- tegen beurswaarde, 
doch niet hoger dan pari; koersverschillen worden in de resultatenrekening 
verantwoord. 

De voorraden onderhanden werk zijn gewaardeerd op basis van de daaraan bestede 
kosten (met inbegrip van opslagen voor indirecte kosten) onder aftrek van een 
voorziening voor te verwachten verliezen. 

De voorziening voor reorganisatiekosten is gesteld op de contante waarde van de in de 
toekomst te verwachten kosten. Het rentepercentage bedraagt 7. 

De overige activa en passiva zijn opgenomen voor de nominale bedragen; op de 
vorderingen wordt een aftrek toegepast voor nodig geoordeelde voorzieningen. 
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VASTE ACTIVA 
Materiële vaste activa Stand per 

t ianinri 
1988 

Mutaties in 1988 ter zake van 

investeringen desinvesteringen 

Stand per 
31 december 

1988 

- Bedrijfsgebouwen en 
terreinvoorzieningen 

Aanschaffingswaarde 
Afschrijvingen 

ƒ 

37.422.000 
27.199.000 

ƒ 

2.217.000 
1.073.000 

ƒ 

346.000 
211.000 

/ 

39.293.000 
28.061.000 

10.223.000 1.144.000 135.000 11.232.000 

- Bedrijfsinstallaties 
en -inrichting 

Aanschaffingswaarde 
Afschrijvingen 

40.196.000 
33.403.000 

588.000 
1.590.000 

- 40.784.000 
34.993.000 

6.793.000 -1.002.000 — 5.791.000 

- Instrumenten, 
machines e.d. 

Aanschaffingswaarde 
Afschrijvingen 

63.817.000 
51.710.000 

5.107.000 
5.470.000 

1.837.000 
1.761.000 

67.087.000 
55.419.000 

12.107.000 -363.000 76.000 11.668.000 

- Vaste bedrijfsmid-
delen in uitvoering 

Aanschaffingswaarde 4.769.000 -2.507.000* 2.262.000 

- Totaal 
Aanschaffingswaarde 
Afschrijvingen 

146.204.000 
112.312.000 

5.405.000 
8.133.000 

2.183.000 
1.972.000 

149.426.000 
118.473.000 

33.892.000 -2.728.000 211.000 30.953.000 

- Bedrijfsgebouwen en terreinvoorzieningen 
Ultimo 1988 zijn in deze post tot een bedrag van ƒ 2 miljoen (aanschaffingswaarde) 
terreinvoorzieningen begrepen zoals wegen, terreinverlichting en -afrastering en bron-
bemaling; het terrein zelf is in 1957 van Staatsbosbeheer in erfpacht verkregen tot 
1 augustus 2007. 

* na aftrek van ƒ 4.753.000 wegens overboeking van gereedgekomen activa. 
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Financiële vaste activa Hnc.-kw.unk- per Mutaties in l'JXS ter /ake van Boekwaarde per 
1 j.inmri 31 dea-nuicr 

19SS investeringen desinvesteringen waardever- l'JSS 
nux-rderingen 

* J — " ~ J " 

• Deelnemingen cn vorderingen op deelnemingen 
— Deelnemingen 
ENR BV 20.000 20.000 - - 40.000 
ENR CV 100.000 - 100.000 
COVRA N V 600.000 - 600.000 
BV SLE _ _ _ _ _ 

720.000 20.000 740.000 

— Vorderingen 
Rentedragende 
vorderingen op 
ENR CV 1.500.000 500.000 2.000.000 

1.500.000 500.000 2.000.000 

- Overige effecten 
Obligaties 36.021.000 2.651.000 6.470.000 1.022.000 33.224.000 

- Overige vorderingen 
Centraal Beheer 
Pensioenverzeke-
ring NV 4.215.000 - - 4.215.000 
U C N NV P.M. - P.M. 

4.215.000 - 4.215.000 

Totaal 42.456.000 3.171.000 6.470.000 1.022.000 40.179.000 

- Deelnemingen 

• ENR Technisch Wetenschappelijk Rekencentrum BV, welke sedert 1 januari 1986 
optreedt als beherend vennoot van ENR CV, heeft een maatschappelijk kapitaal van 
ƒ 200.000 waarvan ƒ 40.000 geplaatst en gestort. Tot 31 december 1988 nam ECN 
daarin deel voor 50% te weten ƒ 20.000. Per 31 december 1988 zijn echter het Mari-
tiem Research Instituut Nederland (MARIN) te Rotterdam en het Waterbouwkundig 
Laboratorium (WL) te Delft als aandeelhouder uitgetreden. De aandelen zijn hierbij 
om niet overgedragen aan ECN. 

ENR BV behaalde in het verslagjaar een netto winst van ƒ 19.000. 

ECN beraadt zich hoe verder te gaan met ENR. In de loop van 1989 zal hier naar 
verwachting een besluit over worden genomen. 

• In ENR Technisch Wetenschappelijk Rekencentrum CV wordt naast ENR BV als 
beherend vennoot deelgenomen door ECN, MARIN en WL als commanditair ven-
noot. Het commanditaire kapitaal bedraagt ƒ 200.000, het aandeel van ECN daarin 
beloopt ƒ 100.000. 
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De totale kosten van de CV worden, onder aftrek van de opbrengsten van derden, in 
een tussen de vennoten onderling overeengekomen verhouding doorbelast aan de 
vennoten. Het aandeel van ECN in exploitatiekosten van de CV is begrepen in de 
post overige bedrijfskosten. 

Per 1 januari 1989 zijn MARIN en WL uitgetreden als commanditair vennoot. 
MARIN en "WL hebben nu een gebruikersovereenkomst gesloten met ENR voor een 
vaste looptijd van drie jaar tot 1 januari 1992. 

• De Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval NV (COVRA), welke is belast 
met het inzamelen, bewerken, bewaren en verwijderen van radioactief afval dat bin-
nen Nederland ontstaat, is in 1982 opgericht. 

De COVRA heeft een maatschappelijk kapitaal van ƒ 40 miljoen, waarvan ƒ 8 mil-
joen geplaatst. E C N neemt hierin deel voor 30% ofwel ƒ 2,4 miljoen. De eerste stor-
ting van 25%, zijnde ƒ 600.000, heeft in 1987 plaatsgevonden. 

Verdere volstorting vindt slechts plaats indien de directie van COVRA hiertoe 
besluit, na goedkeuring van de raad van commissarissen. 
De vennootschap behaalde in 1987 een winst van ƒ 197.000. Per saldo resulteert er 
per 31 december 1987 een cumulatief verliessaldo van ƒ 304.000. 

Ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening was het resultaat over 1988 nog niet 
bekend. 

• Met Lips United BV is overeengekomen de samenwerking in de BV SLE te beëin-
digen. Partijen hebben afstand gedaan van hun vorderingen op SLE. 
Het maatschappelijk kapitaal van SLE bedraagt f 8 miljoen. Het geplaatste kapitaal ad 
ƒ 1,8 miljoen staat - na de overname van Lips van 1100 aandelen a ƒ 1.000 tegen de 
prijs van ƒ 1 - geheel op naam van ECN. 
ECN is er ondanks vele inspanningen niet in geslaagd een andere partner te vinden, 
reden waarom per 15 september 1988 is besloten tot liquidatie van SLE over te gaan. 

Naar verwachting zullen er geen verdere verliezen voor ECN optreden. ECN heeft 
haar deelneming in en vorderingen op SLE reeds in 1987 geheel afgewaardeerd. 

- Overige effecten 
De obligaties, welke mede ter belegging strekken van de Voorziening voor reorganisa-
tiekosten, staan ter vrije beschikking van de stichting. De waardevermeerdering heeft 
betrekking op enerzijds de afwaardering van de aankoopkosten boven pari (f 150.000) 
en anderzijds het saldo van gerealiseerde en niet gerealiseerde koers- en valutaverschil-
len {f 1.172.000). 
De portefeuille ad ƒ 33,2 miljoen bestaat voor ƒ 26,4 miljoen uit in guldens luidende 
fondsen en voor ƒ 6.8 miljoen uit fondsen in buitenlandse valuta. De beurswaarde per 
ultimo 1988 bedroeg ƒ 33.672.000. 

- Overige vorderingen 
De vordering op Centraal Beheer Pensioenverzekering NV (CBPV) betreft een rente-
dragende depotrekening ten behoeve van de voorziening voor mogelijke toekomstige 
verbetering van de pensioenregeling. Over 1988 is door CBPV ƒ 253.000 rente ver-
goed, welke in de resultatenrekening is verantwoord onder het hoofd Opbrengst van 
vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten. 



De aan Ultra-Centrifuge Nederland NV (UCN) verstrekte langlopende lening bestaat uit: 
31 december 1988 31 december 1987 

Langlopende achtergestelde renteloze lening 
42 winstcertificaten a ƒ 500 

Afgelost in 1988 

Af: Voorziening 

ƒ / 
15.000.000 15.000.000 

P.M. P.M. 

15.000.000 15.000.000 
489.000 — 

14.511.000 15.000.000 
14.511.000 15.000.000 

De achtergestelde renteloze lening is in 1976 verkregen als vergoeding voor over-
gedragen kennis van het ultracentrifugeprocédé. 
Op deze lening is in 1988 ƒ 489.000 afgelost, welk bedrag onder het hoofd Andere 
rentebaten en soortgelijke opbrengsten is verantwoord. 
De verwachting bestaat dat de komende jaren meer aflossingen zullen volgen. 
Aan de lening is vooralsnog geen waarde toegekend. 
Eventuele aflossingen worden in het desbetreffende jaar in de resultatenrekening ver-
antwoord. 
In het kader van de financiële herstructurering van U C N per september 1981 is de 
langlopende achtergestelde renteloze lening van ƒ 21.000 kwijtgescholden tegen de 
ontvangst van 42 winstcertificaten. Op deze winstcertificaten wordt een uitkering uit 
de winst in enig jaar verkregen, zodra het eigen vermogen van U C N tenminste gelijk 
is aan het nominaal op de aandelen gestorte kapitaal. 

Met ingang van de jaarrekening 1987 wordt aan deze voorwaarde voldaan, waardoor in 
1988 ƒ 1.371 is ontvangen ofwel f 32,64 per winstcertificaat. De maximale cumulatieve 
uitkering per winstcertificaat bedraagt ƒ 1.000. Daarna vervallen alle toegekende 
rechten. 
Het resultaat van U C N over 1988 was ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening 
nog niet bekend. 
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VLOTTENDE ACTIVA 31 december 198S 31 december 1987 

Vorderingen en ƒ ƒ 
overlopende activa Vorderingen op deelnemingen 

- ENR CV, inzake dienstverlening mede ten 
behoeve van E N R BV 1.166.000 3.319.000 

- COVRA NV, inzake dienstverlening ten 
behoeve van haar vestiging in Petten 707.000 569.000 

- BV SLE — 609.000 

1.873.000 4.497.000 
Staat der Nederlanden, inzake te verrekenen bijdragen 4.725.000 6.430.000 
Commissie van de Europese Gemeenschappen, 
inzake de bedrijfsvoering van de HFR en 
dienstverlening aan het centrum te Petten, alsmede 
fusie- en overig onderzoek 4.392.000 S.619.000 
Mallinckrodt Diagnostica (Holland) BV, inzake 
dienstverlening ten behoeve van haar vestiging te 
Petten 777.000 626.000 
NOVEM, voornamelijk inzake nationale 
onderzoek- en ontwikkelingsprogramma's 6.257.000 3.832.000 
Overige debiteuren inzake verrichte diensten 
en leveranties 6.889.000 6.068.000 
Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen, te 
ontvangen omzetbelasting 1.973.000 1.859.000 
Centraal Beheer Pensioenverzekering NV, 
vooruitbetaalde pensioenpremies 2.084.000 3.201.000 
Lopende rente obligaties 1.232.000 1.552.000 
Diverse vorderingen en overlopende activa 3.554.000 593.000 

33.756.000 37.277.000 

EIGEN VERMOGEN Per Per 
1 januari Mutaties 31 december 

1988 in 1988 1988 

/ ƒ / 
Stichtingskapitaal 100.000 - 100.000 

Vermogen bestaande uit tot en met 
1984 voornamelijk van de Staat der 
Nederlanden ontvangen investerings-
bijdragen verminderd met afboekin-
gen voor toegepaste afschrijvingen 38.702.000 - 38.702.000 

Resultaat boekjaren 1983-1988 18.379.000 -1.660.000 16.719.000 

Totaal 57.181.000 -1.660.000 55.521.000 

Het resultaat 1988 is negatief beïnvloed door een correctie op de opbrengst bedrijfs-
voering HFR 1986/1987 ten bedrage van ƒ 1.675.000 
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VOORZIENINGEN 
Voorziening voor 
reorganisatiekosten 

Deze post is bestemd voor de financiering van de kosten als gevolg van: 
- de afvloeiing van personeel in verband met de vanaf 1983 door de overheid 

toegepaste besnoeiingen op de algemene bijdrage; de totale kosten zijn 
geraamd op ƒ 28 miljoen; 

- de overplaatsing in 1988 van het hoofdkantoor 's-Gravenhage naar Petten; de kosten 
hiervan zijn begroot op ƒ 6 miljoen en hebben voornamelijk betrekking op 
afvloeiing c.q. verplaatsing van personeel. 

Rekening houdend met de onttrekking voor de in de jaren 1984 t /m 1988 
gemaakte kosten ad ƒ 11,2 miljoen bedraagt de contante waarde van deze verplichtingen 
per balansdatum ruim ƒ 18,5 miljoen. 

Stand per 1 januari 1988 
Af: Onttrekking voor gemaakte kosten in 1988 

Bij: Rente 7% 

Stand per 31 december 1988 

/ 
19.816.000 
2.621.000 

17.195.000 
1.296.000 

18.491.000 

Overige voorzieningen 31 december 1988 31 december 1987 

Voorziening voor mogelijke toekomstige 
verbeteringen van de pensioenregeling 
Voorziening voor toekomstige opslag c.q. 
behandeling van radioactief afval 
Overige voorzieningen 

ƒ / 
4.215.000 4.215.000 

2.676.000 2.467.000 
673.000 1.987.000 

7.564.000 8.669.000 

De onder dit hoofd opgenomen posten hebben in het algemeen een langlopend karakter. 

KORTLOPENDE 
SCHULDEN 
Schulden en overlopende 
passiva 

Vooruitontvangen inzake opdrachten van derden 
Crediteuren inzake leveringen en diensten van derden 
Loonbelasting en premies sociale verzekeringswetten 
Overige sociale lasten en personeelskosten 
Diverse schulden en overlopende passiva 

31 december 1988 31 december 1987 

ƒ / 
1 . 0 4 2 . 0 0 0 6 . 4 4 6 . 0 0 0 

1 7 . 2 5 7 . 0 0 0 1 8 . 5 S 9 . 0 0 0 

1 . 8 6 6 . 0 0 0 1 . 6 9 3 . 0 0 0 

7 . 8 2 7 . 0 0 0 7 . 2 8 9 . 0 0 0 

3 . 9 2 7 . 0 0 0 2 . 4 4 6 . 0 0 0 

3 1 . 9 1 9 . 0 0 0 3 6 . 4 6 3 . 0 0 0 
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NIET UIT DE BALANS 
BLIJKENDE 
VERPLICHTINGEN 
Verplichtingen ingevolge Op basis van de bij de overheid geldende regeling is in 1981 een VUT-regeling 
regeling voor vervroegde getroffen. De hieruit voor de Stichting voortvloeiende kosten worden overeenkomstig 
uittreding een door het ministerie van Economische Zaken gedane toezegging jaarlijks 

vergoed; over het jaar 1988 is ter zake ƒ 3.222.000 in de resultatenrekening onder 
Bestemmings- en overige subsidies opgenomen. 

Latente verplichtingen uit Het ministerie van Economische Zaken heeft E C N ontslagen van de 
hoofde van borgstelling hoofdelijke aansprakelijkheid ter zake van de t /m 1986 aan SLE verstrekte bedragen aan 

subsidie en rentedragend krediet. Voorts is ECN ontheven van de hoofdelijke aansprake-
lijkheid welke werd aanvaard voor de nakoming van de verplichtingen uit een door SLE 
met de overheid getroffen overeenkomst tot levering van supergeleidende draad in het 
kader van het zogenoemde HERA-project. 
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TOELICHTING OP DE 
RESULTATENREKENING OVER 1988 

Grondslagen voor de 
resultaatbepaling 

BEDRIJFS-
OPBRENGSTEN 
Bestemmings- en overige 
subsidies 

Baten en lasten worden verantwoord in het boekjaar waarop zij betrekking 
hebben. 

De specificatie van deze post is: 1988 1987 

Ministerie van Economische Zaken inzake: 
- onderzoek opslag radioactieve afvalstoffen 
- deelneming'aan het Severe Accident Research 

Programme in de VS (SARP) 
- regeling vervroegd uitttreden (VUT) 
- diversen 

ƒ 

2.599.000 

150.000 
3.222.000 

284.000 

ƒ 

3.774.000 

215.000 
2.664.000 
2.432.000 

6.255.000 9.085.000 

Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 
inzake keramisch atelier 1.200.000 1.197.000 

Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer inzake milieuonderzoek 1.019.000 2.594.000 

Commissie van de Europese Gemeenschappen 
inzake: 
- fusieonderzoek 
- onderzoek opslag radioactieve afvalstoffen * 
- diversen 

3.792.000 
3.080.000 

872.000 

2.784.000 
3.086.000 

735.000 

7.744.000 6.605.000 

NOVEM, voornamelijk inzake windenergie-, 
leefmilieu- en brandstofcellenonderzoek 8.679.000 8.956.000 

Overige subsidies en bijdragen 6.9S2.000 2.637.000 

Totaal 31.879.000 31.074.000 

* Mei inbegrip van bijdrage Geselschaf t fiir Stralilen- und Umwehfo r schung mbli (GSF). 
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Opbrengsten dienst-
verleningen en andere 
opdrachten 

Overige 
bedrijfsopbrengsten 

Onder dit hoofd zijn opgenomen: 1988 1987 

Commissie van de Europese Gemeenschappen inzake: ƒ ƒ 

- de bedrijfsvoering van de HFR 17.489.000 18.200.000 
- dienstverlening aan het Gemeenschappelijk 

Centrum voor Onderzoek te Petten 3.461.000 2.965.000 
ENR Technisch Wetenschappelijk Rekencentrum BV 
en CV inzake dienstverlening 9.075.000 9.925.000 
Mallinckrodt Diagnostica (Holland) BV inzake 
dienstverlening 1.285.000 1.044.000 
COVRA NV inzake dienstverlening 1.879.000 1.828.000 
Overige opdrachten 8.895.000 8.141.000 

42.034.000 42.103.000 

Deze post betreft voornamelijk de op afgestoten materiële vaste activa behaalde 
boekwinsten. 

BEDRIJFSLASTEN 

Personeelskosten 

1988 1987 

/ ƒ 

Salarissen, toelagen en overige uitkeringen 66.337.000 61.990.000 
Sociale lasten 11.038.000 10.535.000 
Pensioenlasten 5.277.000 6.351.000 
Overige personeelskosten 2.873.000 2.758.000 

85.525.000 81.634.000 
Af: Ten laste van Voorziening voor reorganisatie-

kosten 2.621.000 1.494.000 

82.904.000 80.140.000 

In deze post is een bedrag van f 3.222.000 begrepen voor de kosten van de VUT-regeling. 

De gemiddelde personeelsbezetting was in 1988 1987 
persoonsjaren 

Met doorlopend dienstverband: 
- wetenschappelijk/technische afdelingen en diensten 774,7 768,0 
- directie, programma-management en staforganen 105,3 100.7 

880,0 868,7 
Met tijdelijk dienstverband 18,5 13,8 

898,5 882,5 

In deze aantallen zijn niet begrepen de uit hoofde van de onderwijstaak op tijdelijke 
basis werkzame promovendi, student-stagiaires, prakticanten en schoolverlaters. 
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19SS 19S7 

Afschrijvingen op 
materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen, -installaties, -inrichting 

en terreinvoorzieningen 
Instrumenten en overige inventaris 

ƒ ƒ 

2.663.000 2.755.000 
5.470.000 5.722.000 

8.133.000 8.477.000 

De wijze waarop deze afschrijvingen zijn bepaald is in de Toelichting op de balans 
onder het hoofd Waarderingsgrondslagen vermeld (zie blz.56). 

Overige bedrijfskosten Onder dit hoofd zijn opgenomen: 
1988 19S7 

/ ƒ Kosten van voor afdelingen en diensten aangeschafte 
materialen, kleine apparatuur, hulpstoffen, 
chemicaliën enz., van door derden verleende 
diensten en van voor de uitvoering van onderzoek-
projecten aangeschafte instrumentatie 36.497.000 37.332.000 
Huisvestingskosten 6.998.000 5.872.000 

43.495.000 43.204.000 

FINANCIËLE BATEN 
EN LASTEN 
Opbrengsten van vorde-
ringen die tot de vaste 
activa behoren en van 
effecten 

Van deze post heeft ƒ 2.587.000 (f 3.174.000 in 1987) betrekking op rente van 
obligaties. 

Andere rentebaten en 
soortgelijke opbrengsten 

Rentelasten 

BUITENGEWONE 
LASTEN 

Onder deze post is opgenomen de in 1988 ontvangen aflossing van U C N op de 
verstrekte langlopende renteloze lening van ƒ 15 miljoen, uit hoofde van overgedragen 
kennis. Aan deze lening is vooralsnog geen waarde toegekend. 

Deze post heeft voornamelijk betrekking op rente welke is toegevoegd aan de 
Voorziening voor reorganisatiekosten. 

Deze post betreft een correctie op de opbrengsten HFR van 1986 en 1987. 

's-Gravenhage, 31 mei 1989 

prof.dr.ir. H.H. van den Kroonenberg ir. J.H. Bakker 
Algemeen Directeur Voorzitter van het Bestuur 



OVERIGE GEGEVENS 
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Accountants- Wij hebben de jaarrekening 198S van de Stichting Energieonderzoek Centrum 
verklaring Nederland gecontroleerd. 

O p 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 19S8 en van het resultaat over 1988. 

Amsterdam, 31 mei 1989 

Arthur Andersen & Co. 
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