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Het jaar waarop dit verslag betrekking heeft was voor onze organisatie vooral een jaar van
verdere aanpassing in het kader van de in 1976 verruimde doelstelling. Namens het bestuur
wil ik in de eerste plaats blijk geven van waardering voor de wijze waarop directie en
personeelsleden zich voor ons werk hebben ingezet en in het bijzonder voor de goede
gemotiveerdheid waarmede allen hebben samengewerkt om aan onze nieuwe taken gestalte
te geven.
Het behoort tot deze taken, elementen aan te dragen voor het door de Overheid te voeren
energieonderzoekbeleid. De nota Herprogrammering waarvan elders in dit verslag sprake is
bevat een aantal aanzetten tot een dergelijk beleid. Bestuur en directie hebben veel aandacht
besteed aan deze nota die aan de Ministers van Economische Zaken en voor
Wetenschapsbeleid is aangeboden en voorts is toegezonden aan een aantal organisaties die
zich eveneens met energieonderzoek bezig houden.
Een belangrijk onderzoekgebied in deze nota genoemd is dat van nieuwe vormen van
gebruik van steenkool, waarvan de wederinvoering in ons land op grote schaal deel uitmaakt
van het energiebeleid van de Nederlandse Overheid. ECN meent dat het op zijn weg ligt van
de research op het gebied van acceptabele en bedrijfszekere nieuwe toepassingen van
steenkool een deel voor zijn rekening te nemen. Aan de formulering van deze taak als
onderdeel van een nationaal onderzoekprogramma wordt thans aandacht besteed.
Het Nationaal Energieonderzoekprogramma is overigens nog in ontwikkeling. De uitvoering
van het programma windenergie is thans in volle gang, terwijl een begin is gemaakt met de
bundeling van een aantal activiteiten op het gebied van zonne-energie. Voorstellen voor een
MHD-programma, gericht op een voorschakelsysteem dat rendementsverbetering bij de
opwekking van elektriciteit oplevert, en een programma vliegwielonderzoek, gericht op
energieopslag in vliegwielen, zijn bij de Overheid ingediend. In dit kader dient nog
afzonderlijk te worden genoemd dat nog geen begin kon worden gemaakt met de boringen
voor het nader onderzoek naar de mogelijkheden van opslag van radioactieve
afvalprodukten in zoutformaties. De uitvoering van dit programma verdient zeker hogere
prioriteit dan er momenteel aan toegekend lijkt te worden; dit is althans de opvatting van hen
die, evenals schrijver, van overtuiging zijn dat naast actieve stimulering van (onderzoek van)
energiebesparing en stromtngsenergie ook rekening moet worden gehouden met de
mogelijkheid van uitbreiding van het aantal kerncentrales. Het strekt evenwel tot voldoening
dat door ECN in ieder geval een concrete inbreng wordt geleverd in het werk van de door
President Carter geëntameerde 'International Nuclear Fuel Cycle Evaluation', een breed
opgezet onderzoek gericht op de proliferatieaspecten van verschillende splijtstofcycli.
Het is inmiddels goed waarneembaar geworden dat de vertraging in de groei van de
economie zowel hier als elders en het uitblijven van een duidelijk herstel ook een
vermindering van de groei van de energiebehoefte met zich mede heeft gebracht. Het is
slechts te hopen dat dientengevolge, naast de hierdoor ontstane mogelijkheid van enig uitstel
van een besluit aangaande verdere invoering van kernenergie, niet de noodzakelijkheid van
het stimuleren van ander energieonderzoek wordt versluierd. Wij zijn evenwel niet zonder
hoop dat de contouren van een landelijk energieonderzoekbeleid zich in het lopende jaar
duidelijker zullen gaan aftekenen.
Gaarne wil ik de leden van de Wetenschappelijke Advies-Raad dankzeggen voor het werk dat
zij in het afgelopen jaar voor onze organisatie hebben gedaan. Aan het einde van het jaar is
afgetreden prof. dr. J. A. A. Ketelaar die sedert 1968 lid van dit college is geweest en daarvóór
lid was van het toenmalig curatorium. Hem zij in het bijzonder voor zijn vele goede diensten
dank gebracht. Als zijn opvolger werd dr. ir. L. J. Revallier tot lid van de WAR benoemd.
Ook de leden van de programmacommissie voor het Energie Studie Centrum wil ik hier
gaarne danken voor hun werk ten behoeve van onze Stichting.
Als lid van ons bestuur zijn in het verslagjaar afgetreden drs. F. Lagerwey en ir. A. E. Lindo.
De heer Lagerwey was sedert 1975 lid van ons bestuur. De heer Lindo werd in 1967 tot
bestuurslid benoemd nadat hij sedert 1963 lid van het curatorium was geweest. Ook deze
afgetreden bestuursleden wil ik dankzeggen voor de vele door hen aan onze organisatie
bewezen diensten. Ik wil de verwachting uitspreken dat de samenwerking met de in hun
plaats benoemde nieuwe leden dr. ir. J. C. Vlugter en ir. F. H. M. van Eyndhoven even
vruchtbaar zal zijn als die met hun voorgangers was.
Dr. ir. H. Hoog
Voorzitter van het Bestuur

De burgemeester van de gemeente
Zijpe, drs. G. J. Glijnis. verrichtte op
/5 luni 1977 de opening van het
nieuwe kantoorgebouw van ECN.
Rechts van hem de technisch
directeur van ECN, ir. J. Pelser.

Onze organisatie stond het afgelopen jaar in het teken van een verdere programmatische
uitwerking van de statutenwijziging van midden 1976 die aan onze Stichting het karakter van
een algemeen energieonderzoekinstituut heeft gegeven. Bij het bepalen van de inhoud van
ons programma waren in belangrijke mate richtinggevend de door de Ministers van
Economische Zaken en voor Wetenschapsbeleid gedane uitspraken inzake de conclusies
die de Nederlandse overheid voor zijn toekomstig beleid heeft getrokken uit de
aanbevelingen van de Landelijke Stuurgroep Energie Onderzoek (LSEO). Deze uitspraken
werden gedaan tijdens een op 27 januari 1977 door ECN samen met de LSEO in Utrecht
georganiseerde bijeenkomst 'Energie, nu en in de toekomst'.
Op verzoek van de genoemde Ministers is hun tegen het eind van het verslagjaar een
voorstel gedaan voor de ontwikkeling van het werkprogramma tot 1981, waarbij het meest in
het oog vallende aspect een belangrijke verschuiving in de energiesector is van de nucleaire
naar andere systemen.
Inmiddels is deze verschuiving al voor een deel gerealiseerd. Zo maakt het niet-nucleaire
werk in 1977 ca. 29% van het onderzoek aan energiesystemen uit, tegen ca. 7% in 1975.
Deze verschuiving zal ook blijken bij lezing van de betreffende hoofdstukken in dit
jaarverslag, waarvan de opzet hier kort wordt toegelicht. Onmiddellijk na deze inleiding komt
aan de orde het Energie Studie Centrum, dat belast is met algemene studies van de
Nederlandse energiehuishouding en een onderdeel vormt van ECN. Daarnaast heeft ECN
zich desgevraagd jegens de regering bereid verklaard het beheer te voeren van de voorziene
nationale onderzoekprogramma's gericht op bepaalde energiesystemen. Voor de uitvoering
van deze beheertaak is eerder reeds ingesteld een Bureau Energie Onderzoek Projecten
(BEOP). De door BEOP beheerde of te beheren programma's betreffen niet-nucleaire
systemen, met uitzondering van het programma voor de opslag van radioactief afval in
Nederlandse steenzoutformaties dat, evenals andere werkzaamheden met betrekking tot de
splijtstofcyclus, ter sprake komt in het hoofdstuk Kernenergie. Voor het overige omvat dit
hoofdstuk, na een inleiding over enkele belangrijke internationale ontwikkelingen, werkten
dienste van de Nederlandse kerncentrales, de deelneming aan de ontwikkeling in
internationaal kader van de natriumgekoelde kweekreactor en werk gericht op de kernfusie.
In het daarop volgende hoofdstuk Niet-nucleaire energiesystemen worden de overige

J

Hol nieuwe kantoorgebouw ligt op
deze toto icchts achter het Forum,
aan de zeczijde van het ECN-tenein.

beheerwerkzaamheden van 3E0P besproken alsmede het experimentele werk van ECN ten
behoeve van enl'.ele van de nationale programma's.
In het eerder genoemde herprogrammeringsvoorstel is een ongeveer gelijkblijvende
inspanning voorzien onder het hoofdstuk Niet-energetische toepassing van de kernsplijting,
dat voornamelijk het gebruik van neutronen uit de kernreactoren in Petten omvat voor
onderzoek dat geen verband houdt met de energievoorziening. Groei is daarentegen
voorzien van de werkzaamheden van het hoofdstuk Milieuonderzoek, dit in verband met de
uitstoot van luchtverontreinigende stoffen bij het te verwachten weer toenemend verbruik van
aardolie en steenkool.
De overige hoofdstukken van dit jaarverslag hebben betrekking op verschillende diensten,
en wel vooral die welke ook naar buiten optreden, op het personeel en op de buitenlandse
betrekkingen. De beige bladzijden bevatten het financiële jaarverslag en de lijst van
publikaties, die in aanvulling op de tekst van het jaarverslag een indruk geven van vooral de
wetenschappelijke werkzaamheden van ECN.

Programma Commissie

Op 25 januari 1977 heeft het Bestuur van ECN de Programma Commissie van het ESC
formeel ingesteld. De leden van deze Commissie zijn:
Prof. dr. P. de Wolff, voorzitter,
Prof. dr. H.M. Jolles,
Prof. ir. C. J. Hoogendoorn,
Prol. ir. J.J.C, van Lier,
Dr. ir. L. J.Revallier.
De Programma Commissie is nauw betrokken bij de opstelling van het werkprogramma van
het ESC. Zij ziet er op toe dat de belangen van alle bij het studiecentrum betrokken partijen op
evenwichtige wijze bij de vaststelling van het programma van het studiecentrum worden
meegewogen.
De Programma Commissie en het Energie Studie Centrum hebben zich in een aanloopfase
moeten bezinnen op de plaats en taak van het studiecentrum in het gecompliceerde geheel
van beleids- en onderzoekstructuren. De Commissie heeft in het verslagjaar zeven maal
vergaderd. De discussie met de Programma Commissie heeft geleid tot het opstellen van een
concept-meerjarenprogramma, dat met een advies aan bestuur en directie van ECN ter
goedkeuring is voorgelegd.

Opzet studiecentrum

Het studiecentrum is per 1 augustus 1976 bij ECN ondergebracht. De taak van het
studiecentrum is het uitvoeren van integrale energiestudies ter onderbouwing van
energiebeleid en energieonderzoekbeleid. Dat beleid is sedert de energiecrisis gericht op
een gewaarborgde voorziening in de vraag naar energie, samengaand met een zo efficiënt
mogelijk gebruik tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. Als belangrijk doel
wordt gezien de vermindering van de afhankelijkheid van het buitenland voor onze
energievoorziening, o.a. door:
- diversificatie naar energiedrager,
- diversificatie in geografische zin,
- ontwikkeling van inheems aanbod,
- besparingen bij conversie en eindverbruik,
- verzekeren van maximale bijdrage van de Nederlandse R & D capaciteit.
Deze voornemens leiden tot belangrijke consequenties. Het voeren van een actief en
slagvaardig energiebeleid brengt mede dat technische, economische en maatschappelijke
factoren zorgvuldig tegen elkaar moeten worden afgewogen. Men moet hierbij kunnen
beschikken over analysecapaciteit als beleidsinstrument. Het ESC zal deze capaciteit moeten
leveren. Daartoe zal het niet alleen moeten beschikken over mankracht en kennis van zaken
maar ook over gereedschappen in de vorm van modellen en gegevensbestanden.
In de loop van 1977 is de beschikbare mankracht toegenomen tot negen academici en vier
technische en administratieve medewerkers. Voor wat de werkzaamheden betreft bestond er,
zoals voor iedere organisatie in opbouw, een dilemma: enerzijds moest in korte tijd veel
basiskennis worden verzameld en het bedoelde gereedschap worden verkregen, anderzijds
wensten de bij het studiecentrum betrokken partijen op zo kort mogelijke termijn resultaten te
zien voor de bepaling van het beleid. Getracht werd zo goed mogelijk aan beide
wenselijkheden te voldoen.

Data base en
energiemodel

Een belangrijk deel van het gegevensbestand ten behoeve van energiemodelstudies werd
verkregen als resultaat van deelname aan een door het International Energy Agency (IEA)
opgezette multinationale studie getiteld 'Energy R & D Strategy'.
Deze studie is erop gericht door analyse van nationale gegevens over energiehuishouding,
groeiscenario's en technologische ontwikkeling, een inzicht te verkrijgen in de strategie voor
het energieonderzoekbeleid. De werkzaamheden worden uitgevoerd door twee groepen
medewerkers uit de deelnemende landen die in Jülich, respectievelijk Brookhaven zijn
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gestationeerd. Een ESC-medewerker maakt van de aanvang af deel uit van de groep bij het
Institut für Systemforschung und Technische Entwicklung van de Kernforschungsanlage
(KFA) Jülich. De in 1977 afgesloten fass 1 van het project heeft voor Nederland een
energiebalans voor 1974 in een gestandaardiseerde opzet opgeleverd alsmede prognoses
voor 1985 en 2000. Bij het opstellen hiervan is nauw samengewerkt met CPB (Centraal
Plan Bureau) en CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).
Voorts wordt in EEG-verband meegeweikt aan liet opstellen van een gegevensbestand als
onderdeel van het project 'Energie Systeemanalyse en Modelbouw' van de EEG. Het gaat hier
o.m. om gegevens over hoeveelheden energie per energiedrager en een beschrijving van
conversieprocessen naar energiestromen. Het Energie Studie Centrum heeft op zich
genomen de benodigde Nederlandse gegevens in te brengen. Hierover vindt regelmatig
overleg plaats met CBS, CPB en de energie-industrie en het bedrijfsleven. De voornaamste
reden om medewerking aan deze EEG-inspanning te geven is dat voor het eigen werk
nagenoeg dezelfde gegevens onontbeerlijk zijn.
Op basis van een project-werkplan dat in het verslagjaar is geformuleerd zijn
werkzaamheden begonnen waarmede wordt beoogd een werkend energiemodel te
verkrijgen en de consequenties van een aantal beleidsvarianten te berekenen. Na een
verkennende fase van drie maanden werden als eerste stap van de ontwerpfase de
voorlopige contouren geschetst van de interne structuur van een energiemodel. Dit bestaat
uit submodellen, t.w. een vraagmodel, een distributiemodel, een aanbodmodel, een
milieumodel en een investeringsmodel. Een begin werd voorts gemaakt met de vervaardiging
van een statisch distributiemodel, een model van het systeem van processen die op een
bepaald moment, gegeven de beschikbare hoeveelheid primaire energiedragers, in de vraag
naar energie voorzien. Dit submodel is overeenkomstig de werkwijze die ook elders wordt
gevolgd gebaseerd op een Referentie Energie Systeem. Dit is een systematische weergave
van het Nederlandse energievoorzieningssysteem voor een bepaald kalenderjaar in de vorm
van een netwerk, bestaande uit processen die van aanbod van primaire energiedragers naar

eindverbruik of eindvraag leiden.
Experimenten zijn uitgevoerd met een vereenvoudigd distributiemodel, dat is opgesteld met
gebruikmaking van eenvoudige modellen uit de literatuur en van bij ECN aanwezige
Tekenpakketten voor lineaire programmering.
Aspectenonderzoek

Voor het beschreven modelonderzoek heeft de studie 'Gas en Elektriciteit in Nederland, een
toekomstverkenning', een door TNO en ESC-ECN gezamenlijk gecoördineerd onderzoek
naar deze componenten van een Nederlandse energievoorziening op lange termijn, in het
verslagjaar veel materiaal opgeleverd. Deze studie is gericht op de tijdsperiode rond 2025,
waarin kolen en uranium, naar men thans aanneemt, de voornaamste primaire
energiedragers zullen zijn. Het doel is te komen tot een schets van een optimaal
voorzieningssysteem, in het bijzonder ten behoeve van ruimteverwarming. Aan de studie
werken in totaal 30 deelnemers mee afkomstig van elf organisaties, te weten: Akzo,
Comprimo, DSM, ECN, ministerie van Economische Zaken, Landelijke Stuurgroep Energie
Onderzoek, KEMA, Nederlandse Gasunie, Technische Hogeschool Twente, TNO en
VEG-Gasinstituut. Drie werkgroepen zijn gevormd. De eerste werkgroep heeft zich
beziggehouden met het onderzoek naar de noodzaak en de wenselijkheid van het
handhaven van een gascomponent - naast de energiedrager elektriciteit - in de
energievoorziening. De volgende thema's komen daarbij aan de orde:
- concurrerende opties voor de sector ruimteverwarming,
- centrale en/of decentrale energievoorziening,
- flexibele uitwisseling van energiedragers,
- diversificatie van energiegrondstoffen:
Een tweede werkgroep heeft de mogelijkheden voor onderaardse gasopslag in Nederland
geëvalueerd. Daarbij is aandacht besteed aan geologische en gastechnische aspecten,
economische factoren, veiligheid en ruimtelijke ordening, alsmede aan het transport en de
distributie van gas vanaf de plaats van produktie naar de plaats van de eindbestemming. De
derde werkgroep bestudeerde vraagstukken die met de benodigde
kolenvergassingstechnologie samenhangen. Behalve een onderzoek naar de technische
mogelijkheden is eveneens een studie verricht op het gebied van aspecten als milieubeheer,
financiering en logistiek. Tegen het einde van het verslagjaar is een aanvang gemaakt met de
eindrapportage.
In 1977 is de tweede fase ingegaan van het eerder bij de data base genoemde IEA-project
Energy R & D Strategy In deze fase is een model uitgewerkt voor de berekening van het
marktaandeel van verschillende energiesystemen. Tevens is een dertigtal
energietechnologieën beschreven door middel van technische en economische parameters.
Vier strategische benaderingen zullen op basis hiervan in een aantal varianten worden
geëvalueerd met behulp van het allocatiemodel. Die strategieën worden verkregen door het
gewicht te variëren, dat wordt toegekend aan de aspecten: zekerheid van voorziening, prijs
van de energiedrager en milieu. Daarenboven wordt e-M aantal gevoeligheidsanalyses
uitgevoerd. Het resultaat zal leiden tot het opstellen van aanbevelingen voor een
energieonderzoekbeleid.
Sedert midden 1977 neemt het studiecentrum officieel deel aan de gezamenlijke IEA-studie
over getrapte energiebenutting, waarin behalve Nederland ook de Verenigde Staten,
West-Duitsland, Zweden, Zwitserland - en binnenkort België - participeren. Het doel van deze
twee jaar durende studie is tot aanbevelingen te komen voor maatregelen welke tot
energiebesparing leiden. Hiertoe wordt een analyse gemaakt van de regionale vordeling van
niet benutte energiestromen en van de kwaliteit van die afvalenergie. Zoveel mogelijk wordt
getracht gebruik te maken van informatie die in het kader van andere studies, zoals van
Workshop on Alternative Energy Strategies en van de Algemene Energie Raad,
bijeengebracht is. Tevens is een begin gemaakt met de analyse van de inzetbaarheid qua

marktaandeel en qua toepassingsgebied van technologieën die een rationeel gebruik van
energie meebrengen, zoals de gecombineerde cyclus en de drievoudige rankine-cyclus voor
de elektriciteitsproduktie, en de organische rankine-cyclus, brandstofcellen en geavanceerde
diesels voor gecombineerde warmte-krachtproduktie. Het ligt in de bedoeling aan de hand
van deze analyses prioriteiten te stellen voor mogelijk gezamenlijk technologisch onderzoek
en ontwikkelingswerk.
Voorts is een globale evaluatie uitgevoerd van de betekenis voor ons land van de resultaten
van de in de Verenigde Stalen verrichte Energy Conversion Alternatives Study (ECAS) voor
elektriciteitsproduktie uit kolen. Deze evaluatie toont aan dat ook onder Nederlandse
omstandigheden drie systemen mogelijkheden bieden tot een belangrijke
rendementsverbetering, te weten gasturbine-stoomsystemen, MHD-systemen en
brandstofcel-stoomsystemen.
Ook verbranding van steenkool in een wervellaag, al dan niet onder druk, kan
rendementsverbetering en economische voordelen opleveren. Aan de industrie, de
Arnhemse Instellingen van de Nederlandse Elektriciteitsbedrijven, de technische
hogescholen en de Landelijke Stuurgroep Energie Onderzoek is commentaar gevraagd. In
een vervolgstudie zuUn dit commentaar en tevens de resultaten van de Amerikaanse
vervolgwerkzaamhedcn worden verwerkt.
In samenwerking met geïnteresseerde industrieën en de Arnhemse Instellingen werd een
analyse uitgevoerd van een aantal energieopslagsystemen, hun toepassingsmogelijkheden
en de wenselijkheid van een onderzoek- en ontwikkelingsprogramma op het gebied van
vliegwielen voor energieopslag. Daar behoefte bleek te bestaan aan een beter inzicht in de
mogelijkheden van energieopslag in supergeleidende magneetspoelen, werd een
studieopdracht terzake verleend aan een industriële onderneming.

De Wetenschappelijke Advies-Raad
(WAR) vergaderde in het verslagjaar
drie keer.
Voorts besprak op 18 en
W augustus 1977 een zogenaamde
visilnticcorr.missic uit de WAR mei de
directie en de betreuende
medewerkers de werkzaamheden op
het gebied van de wa'crgckoelde
rencto'cn Op bovenstaande loto van
hn^s naar rechts:
Prol. ir. P Jongenbwger,
Prol. ir. C. J. Hoogcndoorn,
Dr. ir. M. E. A. Hermans,
Prof. dr. H. de Waard,
Pro!, dr. R. van Lieshout,
Prol. dr. J. A A. Ketelaar,
Prol. dr. J. J. van Loei (voorzitter),

Prol. dr. A. H. IV. Alen ir.,
Prol. dr. H. P. J Wijn,
Drs. IV Kraak (stalmedewerker
aangewezen als secretaris van de
Raad).
Aan het eind van het jaar is
prol. Ketelaar afgetreden, H:j is
opgevolgd door dr. ir. L J. Realiter.

De weinige ontwikkelingen die zich binnen Nederland hebben voorgedaan op het gebied van
de kernenergie komen als achtergrond ter sprake bij de afzonderlijke onderdelen van dit
hoofdstuk: watergekoelde reactoren, natriumgekoelde reactoren, splijtstofcyclus en
kernfusie. Op deze plaats wordt slechts ingegaan op enkele ontwikkelingen die gevolgd zijn
op de wisseling in het Amerikaanse presidentschap.
In april kondigde President Carter een ombuiging aan van het tot nu toe door de regering van
de VS gevolgde beleid op het gebied van de kernenergie. Een accent kwam daarbij te liggen
op het tegengaan van verdere verbreiding van nucleaire technologische kennis. Met name
geldt dit voor de afscheiding on recyclage van plutonium. In verband hiermee werd besloten
in de VS de opwerking voor niet-militaire doeleinden van bestraalde splijtstof voor
onbepaalde tijd uit te stellen, het werk aan de terugvoer van plutonium in thermische
reactoren stop te zetten en voorshands niet te beginnen met de bouw van de kerncentrale
Clinch River, die met een kweekreactor zou worden uitgerust.
Daarnaast is van Amerikaanse zijde het initiatief genomen tot een International Nuclear Fuel
Cycle Evaluation (INFCE). Tijdens een van 19 tot en met 21 oktober in Washington
georganiseerde bijeenkomst hebben een 40-tal landen en intergouvernementele
organisaties, waaronder Nederland, zich bereid verklaard deel te nemen aan deze evaluatie,
die binnen twee jaar moet zijn voltooid. De meeste deelnemende landen hebben uitdrukkelijk
vastgelegd dat zij zich gedurende die tijd hun handelingsvrijheid op nucleair gebied
voorbehouden en zich ook niet van te voren willen binden aan de uitkomsten van de
evaluatie.
Voor de uitvoering van INFCE zijn acht werkgroepen opgericht, waarvoor telkens twee of drie
landen als voorzitter zijn aangewezen. Nederland bekleedt samen met Finland en Zweden het
voorzitterschap van werkgroep 7, Waste Management and Disposal. De 22 voorzitterslanden
vormen samen het Technical Coordinating Committee, dat voor het eerst op 12 en 13
december in Wenen bijeenkwam. Bij die gelegenheid is een aantal organisatorische punten
nader vastgelegd. Een belangrijk deel van de secretariaatswerkzaamheden zal worden
verricht door het International Atomic Energy Agency (IAEA), dat echter geen grotere
verantwoordelijkheid voor de inhoud van de evaluatie draagt dan de andere deelnemers.
Voor de bemanning van de werkgroepen heeft de Nederlandse regering een beroep gedaan
op een aantal instellingen. Met name het Nederlandse aandeel in het voorzitterschap van
werkgroep 7 is bij ECN ondergebracht.

Watergekoelde reactoren

Met de twee bestaande Nederlandse kerncentrales in vol - en nagenoeg probleemloos bedrijf en cie bouw van een volgende centrale althans gedurende dit verslagjaar nog niet ir.
zicht, hebben de activiteiten van ECN op het gebied v:-7 de licht-waterreactoren zich ook in
1977 beperkt tot het verder ontwikkelen van het inzicht in de veiligheidsaspecten van dit
reactortype en tot werkzaamheden ter ondersteuning van het bedrijf van de bestaande
kerncentrales.
Reactorveiligheid- en
betrouwbaarheidsanalyses

Kernbewaking met behulp
van reactorruisanalyse

In overleg met de Kernfysische Dienst van het ministerie van Sociale Zaken werd het
onderzoek naar de mogslijkheden van de toepassing van moderne
betrouwbaarheidsanalyse-methoden voor de veiligheidsbeoordeling van kerncentrales
voortgezet. In een aan de Kernfysische Dienst uitgebracht rappor' ;'erd aan de hand van een
gestyleerd rekenvocrbeeld nader op deze 'probabilistische' benadering van reactorveiligheid
ingegaan. Daardoor heef ECN inmiddels een programmapakket samengesteld en
operationeel gemaakt, dat is opgebouwd jit een aantal van v^-schillende buitenlandse
instellingen verwoiven rekenprogramma's.
Berekeningsexercities, met als doel orr, verder vertrouwd te geraken en ervaring op te doen
met reeds langer beschikbare rekencodes, leidden onder andere tot ten voorstel tot
verbetering van een subroutine van de RELAP-4 code, het systeemprogramma waarmee de
gevolgen van koelmiddelverlies kunnen worden geanalyseerd.
Aan een andere subroutine van deze code, br^rekking hebbvnde op de thermohydraulische
aspecten van de uitstroming van twee-fase media door leidingbreuken, veiligheidsafsluiters,
etc, werd ook dit jaar verder ontwikkelingswerk uitgevoerd. Met de huidige versie van de
code werd op het gebied van noodkoeling éèn van de standaard hypothetische
reactorongevaissituaties doorgerekend die waren gesteld door de Werkgroep Noodkoeling
van de CSNI (Committee on the Safety of Nuclear Installations). Soortgelijke
proefberekeningen werden ook uitgevoerd in het kader van het werk v-?n de
'Blow-Down'-werkgroep van de Europese Gemeenschap.
Aanbevelingen werden uitgebracht aan de Kernfysische Dienst over de benodigde informatie
voor de veiligheidsanalyse van nieuwe splijtstofkernen in kerncentrales en over de bij de
beoordeling van deze informatie toe te passen criteria. Ten slotte kan worden vermeld het
gereedkomen van een nadere uitwerking van eerder aan de Kernfysische Dienst aangeboden
richtlijnen voor de lekdichtheidsgarantie van reactoromhullingsgebouwen.
In de drukwaterreactor van de 450 MW kerncentrale te Borssele zijn gedurende de afgelopen
vier splijtstofcycli ruismetingen uitgevoerd. De metingen zijn gedaan met behulp van
neutronendetectoren buiten de kern en drukopnemers in het primaire koelcircuit.
Met digitale technieken zijn de auto- en kruiscorrelatiefuncties en de vermogensspectra
bepaald van de fluctuaties van de signalen voor allerlei combinaties van gelijktijdig op
analoge magneetband geregistreerde reactorsignalen.
Een typisch vermogensspectrum van een neutronendetector buiten de kern toont het beeld
van een hoog naar laag aflopend spectrum bij toename van de ruisfrequentie. De
standaardafwijking, waarvan de waarde grotendeels door het lage frequentiegebied wordt
bepaald, blijkt lineair afhankelijk van de ooriumconcentratie van het primaire koelwater. Deze
afhankelijkheid houdt hoogstwaarschijnlijk verband met de invloed van de
boriumconcentratie op de temperatuurcoëfficiënt. Pieken in de fluctuatiespectra worden
gevonden bij 9,2 Hz, ten gevolge van de reactiviteitsschommelingen, en bij 12 en 15 Hz, ten
gevolge van bewegingen van de kernconstructie.
Trilling van de splijtstofelementen is vermoedelijk verantwoordelijk voor een sterk gedempte
oscillatie bij circa 2 Hz. Hoewel de amplituden van al deze bewegingen bijzonder klein zijn
(de kernbewegingen bij 12 en 15 Hz vertonen middelbare afwijkingen van 6 urn, terwijl de
gesignaleerde reactiviteitsfluctuaties overeenkomen met schommelingen in de
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vermenigvuldigingsfactor van 3 tot 9.10"7) blijken ze toch bijzonder goed meetbaar. Dit
betekent dat met ruisanalyse zeer kleine kernbewegingen goed kunnen worden
gedetecteerd, zodat deze detectiemethode van grote waarde kan zijn bij de controle op het
goed functioneren van een kernreactor.

Doorsnedetoto van een bestraalde
spliilslolstaal van een licht-waterreactor (diameter 10,7 mm).
De zircaloy huls was door middel van
tnNerdichting gevuld met
0,5 millimeter grote (U. Pu)Oi-bollen
en kleinere UOi-bolleties.
De bestraling in het hogedruk-circuit
van de HFR duurde 130 dagen.
Het maximum lineair vermogen was
ongeveer 440 W/cm.

Stralingsinvloed op
reactorvatmaterialen

Zowel ten behoeve van de kerncentrale in Dodewaard als die in Borssele werden ook dit jaar
een aantal in deze reactoren bestraalde materiaalmonsters van de desbetreffende
reactorvaten onderzocht. Het doel van dit onderzoek, dat met speciale apparatuur in
afgeschermde cellen moet worden uitgevoerd, is de invloed vast te stellen van de
neutronenstraling op die eigenschappen (zoals sterkte, taaiheid, rekgrens), welke van belang
zijn voor de mechanische integriteit van de reactorvaten.

Laboratoriumonderzoek

In de afgelopen jaren heeft ECN samen met de KEMA gewerkt aan de fabricage en
beproeving van splijtstofelementen, bestaande uit zircaloy buisjes gevuld met aangetrilde
bolvormige splijtstofdeeltjes. In dat kader zijn toen vibrasol-splijtstofpennen bestraald in het
hoge-druk-bestralingscircuit van de Hoge Flux Reactor (HFR). Deze staven zijn thans
onderzocht. Een belangrijke waarneming daarbij was dat het voor het gedrag van de splijtstof
weinig verschil maakt of de splijtbare isotopen voornamelijk in de grootste bolletjes zijn
ingebouwd of dat ze homogeen verdeeld zijn over alle diameterfracties. Speciaal met
betrekking tot het thermisch gedrag en de herstructurering van de splijtstof kon worden
vastgesteld dat een gunstig, i.e. temperatuurverlagend, effect wordt bereikt door vulling van
de splijtstofpen met helium onder hoge druk (bij voorbeeld 25 bar). Deze waarneming is in
overeenstemming met soortgelijke observaties bij met tabletten gevulde splijtstofpennen. Hij
kan worden verklaard door de omstandigheid dat de thermische weerstand in de spleet
tussen bekleding en splijtstof bij een hoge initiële heliuminhoud in deze spleet minder
beïnvloed wordt door het vrijkomen van de - slechter geleidende - gasvormige
splijtingsprodukten xenon en krypton.
De resultaten van het materiaalonderzoek werden met name gebruikt voor de verificatie van
rekencodes voor het berekenen van het gedrag van splijtstofstaven voor licht-waterreactoren
tijdens bestraling. In het bijzonder gold dit het thermische gedrag en de opbouw van
splijtingsprodukten en de effecten daarvan op bij voorbeeld de temperatuurverdeling in de
splijtstof, het ontstaan van een centrale holte en het vrijkomen van gasvormige
splijtingsprodukten. Al deze effecten hangen onderling weer op gecompliceerde wijze
samen. Hiertoe werd een oorspronkelijk Amerikaanse rekencode voor toepassing op
vibrasolsplijtstof aangepast en op een aantal punten verbeterd. De eerste resultaten van

berekeningen met deze code voor trilverdichte splijtstofpennen, gerelateerd aan de
bevindingen uit het nabestralingsonderzoek, werden gepresenteeM op het jaarlijkse
symposium van het Halden-project.
In de Halden-reactor werd de bestraling van de door ECN vervaardigde zevenstaafs bundels
IFA-205 en IFA-416 voortgezet. Beide bundels bevatten in hoofdzaak trilverdichte bolvormige
splijtstof. De versplijtingsgraad bedroeg in december 3,1% voor IFA-205 en 1,1% voor
IFA-416. Bij niet voortijdig falen van de pennen zullen deze bestralingen worden voortgezet
tot een versplijtingsgraad van 5% is bereikt.
In de laboratoria van Gesellschaft für Kernenergieverwertung in Schiffbau und Schiffahrt mbH
te Geesthacht werd het niet-destructieve gedeelte voltooid van het nabestralingsonderzoek
aan door ECN gefabriceerde pennen met tabletvormige splijtstof, welke ongeveer 600 dagen
warmte hebben geleverd voor de voortstuwing van NS Otto Hahn.
De bestraling in de HFR van materialen voor splijtstofondersteuningsroosters werd voltooid.
Met het in 1978 uit te voeren onderzoek van deze monsters zal het ontwikkelingswerk aan
nieuwe typen splijtstofelementen worden afgesloten.
Ter ondersteuning van het inzicht in het gedrag van de splijtstofkern onder wisselende •
belastingscondities werd in samenwerking met de US Nuclear Regulatory Commission een
onderzoek voorbereid van het kruip- en knikgedrag van zircaloy bekledingsbuisjes onder
externe overdruk. Nauwkeurige bepaling van de vormveranderingen welke de
splijtstofbekleding onder invloed van druk, temperatuur en bestraling ondergaat kan
belangrijke gegevens verschaffen voor een beter begrip en een betere voorspelling van het
taalgedrag van splijtstofpennen bij niet-stabiele belastingscondities. De voorbereidingen van
dit programma omvatten de ontwikkeling en bouw-door het Oak Ridge National Laboratory
- van een experimentele faciliteit waarmee in 1978 een serie bestralingen in de HFR zal
worden uitgevoerd. Bij deze bestralingen zullen zeer geavanceerde-op
wervelstroommetingen gebaseerde - dimensiemeettechnieken worden toegepast teneinde
op elk moment van de bestraling de vorm van het bestralingsmonster te kunnen volgen.
De technische voorbereidingen voor een experimenteel onderzoek naar de
thermohydraulische karakteristieken van de bij een reactorkoelmiddelverlies te verwachten
omstandigheden in een splijtstofkoelkanaal werden dit jaar voltooid. Dit programma, waarvan
in 1978 de eerste resultaten mogen worden verwacht, is met name gericht op de vaststelling
van het koelvermogen van de verschillende te verwachten stoom-water mengsels. Bij de
experimenten worden de splijtstofstaven nagebootst door elektrisch verhitte elementen.
Deelname aan buitenlandse
onderzoekprojecten

Behalve de voortzetting van de eerder genoemde vibrasol-splijtstofbestralingen beperkte de
ECN-deelname aan het Halden-project zich dit jaar hoofdzakelijk tot de kennisname en de
beoordeling van de resultaten van het gezamenlijk splijtstofonderzoekprogramma. Omdat
ECN door de afnemende omvang van haar programma voor watergekoelde reactoren zelf
steeds minder experimenteel onderzoek uitvoert, verschaft deelname aan dit zeer op actuele
splijtstof- en veiligheidsproblemen afgestemde programma een waardevolle aanvulling op
eigen inzicht en competentie. Dit kan ook worden gezegd van de in 1977 geformaliseerde
Nederlandse deelname aan het LOFT (Loss of Fluid Test)-project in Idaho, waarbij een
ECN-medewerker zal worden gedetacheerd.
Terugkomend op Halden kan nog worden vermeld dat deelname aan dit project ook in 1977
in toenemende mate de belangstelling heeft gehad van de elektriciteitsbedrijven. Een goed
bezochte voorlichtingsbijeenkomst in Arnhem, deelname aan de Halden-symposia in
Noorwegen door KEMA-stafmedewerkers en actieve assistentie van Halden bij de
voorbereiding en uitvoering van metingen aan splijtstofelementen in de kerncentrale te
Dodewaard kunnen als symptomen van de groeiende contacten worden genoemd.

Natriumgekoelde reactoren

De in 1977 juist tien jaar bestaande internationale samenwerking tussen Duitsland, België en
Nederland inzake de ontwikkeling van natriumgekoelde kweekreactoren werd dit jaar
belangrijk uitgebreid door het ondertekenen van een aantal samenwerkingsovereenkomsten
met Franse instellingen. Dooreen reeds langer bestaande verbinding met Frankrijk is ook
Italië in de samenwerking betrokken. De overeenkomsten omvatten een praktisch volledige
uitwisseling van de in de betrokken landen beschikbare kennis van natriumgekoelde
reactoren en de coördinatie van alle toekomstige onderzoek- en ontwikkelingswerkzaamheden. Bij de tussen de nationale industrieën gesloten overeenkomsten inzake
uitwisseling en gebruik van verkregen kennis zijn de onderzoekcentra, waaronder ECN,
betrokken via adhesiecontracten. De samenwerking inzake onderzoek- en ontwikkelingswerk
is vastgelegd in een overeenkomst tussen het Commissariat a l'Energie Atomique (CEA,
Frankrijk) en Kernforschungszentrum Karlsruhe/Interatom (KfK/IA, Duitsland) waaraan de
partijen in Nederland en België door middel van associatiememoranda deelnemen.
Naar verwachting zal de vergrote samenwerking het onderzoekwerk zeer ten goede komen.
Het primaire belang ligt uiteraard bij de industrie en dit betekent voor wat Nederland betreft de
levering van de grote componenten van het warmteoverdrachtsysteem: natriumpompen,
tussenwarmtewisselaars en stoomgeneratoren. De directe bijdrage van ECN hieraan beperkt
zich tot ondersteunend onderzoek zoals de bestudering van thermohydraulica, de
ontwikkeling van technieken voor sterkteberekenincien en in mindere mate onderzoek van het
gedrag van materialen bij hoge temperaturen. De hoofdtaak van ECN blijft in samenwerking
met de zusterorganisaties te Karlsruhe en Mol dieper inzicht te verschaffen in de
natriumgekoelde kweekreactor.
Mondiaal is voortgang geboekt bij de bouw en het bedrijf van snelle reactoren. Op 24 april
werd in Japan de snelle onderzoekreactor JOYO in bedrijf gesteld (ontwerpvermogen 50
MWth). Op 10 oktober werd kritikaliteit bereikt in de KNKII te Karlsruhe, een kleine
natriumgekoelde reactor die voorheen als KNK I met een thermische reactorkern werd
bedreven. De reactor zal worden gebruikt voor splijtstofonderzoek, maar levert tevens 21
MWe elektriciteit.
In Schotland is, nu de Prototype Fast Reactor (PFR, 250 MWe) in bedrijf is gesteld, de snelle
onderzoekreactor DFR (Dounreay Fast Reactor, 15 MWe) na ruim 15 jaar succesvol bedrijf
stilgelegd.
In Creys Malville (Frankrijk) is officieel begonnen met de bouw van de Super-Phénix, de
eerste bijna commerciële snelle reactor met een vermogen van 1200 MWe. Dat in de
Verenigde Staten voorlopig is afgezien van de bouw van de prototype snelle reactor aan de
Clinch River te Oak Ridge (350 MWe) betekent niet dat de Verenigde Staten afzien van snelle

) 1
7

SBZb.

^
2

De Franse snelle kweekreactor
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reactoren, aangezien de bouw van de grote beproevingsreactor Fast Flux Test Facility (FFTF)
met een verm jgen van 400 MWth doorgaat, al is door enkele tegenslagen het tijdstip van
inbedrijfname verlaat tot 1980.
Goede ervaringen zijn opgedaan met de drie reeds enige jaren in bedrijf zijnde prototype
reactoren:
- Phènix (Frankrijk, 250 MWe),
- PFR (VK, 250 MWe), en
- BN 350 (USSR, 350 MWe).
Er hebben zich geen nieuwe problemen voorgedaan met de tussenwarmtewisselaars en
stoomgeneratoren, waarvan de laatste tot nu toe de meeste zorgen hebben gegeven.
Ten slotte is voortgang van de bouw van de kerncentrale te Kalkar te melden. Naar het zich
laat aanzien zal de inbedrijfname echter niet eerder plaatsvinden dan in 1983.
Werkzame doorsnede van
splijtingsprodukten

Wat het werk van ECN betreft moet allereerst worden genoemd de door het IAEA van 5-9
september in Petten belegde Advisory Group Meeting on Fission Product Nuclear Data. Dat
ECN als gastheer was gekozen is een direct gevolg van de internationale waardering voor het
werk met behulp van de - inmiddels afgebroken - STEK-opstelling in Petten. ECN leverde op
deze bijeenkomst twee overzichtsvoordrachten en een vergelijking van uitkomsten verkregen
in de Amerikaanse Coupled Fast Reactivity Measurement Facility (CFRMF) en STEK.
Meetresultaten van STEK waren ook verwerkt in een drietal buitenlandse bijdragen. Deze
bijeenkomst bood aldus een goede gelegenheid na te gaan in hoeverre de kernfysische
gegevens van de splijtingsprodukten voldoende bekend zijn en, voor wat de ontwikkeling van
de snelle kweekreactor betreft, welke bijdrage ECN heeft geleverd tot de kennis van
vangstdoorsneden.
Uit een vergelijking tussen de door reactorontwerpers gewenste nauwkeurigheid en de mede
door de STEK-resultaten verbeterde nauwkeurigheid in de neutronenvangstdoorsneden van
een 32-tal belangrijke langlevende en stabiele splijtingsprodukten blijkt dat de bijdrage van
STEK tot de huidige kennis van het effect van splijtingsprodukten op de
neutronenhuishouding in een snelle kweekreactor aanzienlijk is geweest. Voor de meeste van
de 32 beschouwde splijtingsprodukten gaven de STEK-metingen op zichzelf al de vereiste
precisering. Daarenboven zijn er nog eens een 30-tal nucliden waaraan in STEK metingen
werden verricht die nog geëvalueerd moeten worden. Dit gebeurt in een nauwe
samenwerking met centra in de VS en Frankrijk, waartoe deze bijeenkomst belangrijk heeft
bijgedragen.

Neutronenspectroscopie
in BIZET

De bij de STEK-metingen verkregen ervaring op het gebied van neutronenfluxmetingen heeft
er toe geleid dat ECN gevraagd is een bijdrage te leveren in het grote snelle kritieke
experiment BIZET, dat in samenwerking tussen Duitsland en Engeland met deelname van
België en Nederland in Winfrith (Engeland) wordt uitgevoerd. Hierbij bestaat behoefte aan
een snelle en eenvoudige methode voor het meten van de neutronenflux in het voor het
dopplereffect belangrijke energiegebied van de neutronen (— 100 eV - 1 0 keV). Dit geldt met
name in de momenteel in de belangstelling staande zogenaamde heterogene kernen, waarbij
de kweekelementen niet alleen om en buiten, maar ook in de splijtstofzone zijn geplaatst.
Een mogelijke meetmethode is het activeren van pakketjes van drie of meer dunne folies van
materialen waarvan de activeringsdoorsneden resonantiepieken vertonen in het betreffende
energiegebied van de neutronen. Uit de verschillen in de geïnduceerde activiteit in het
buitenste en binnenste folie kan men de activering in die pieken en daarmee de neutronenflux
bij de energie van de pieken bepalen. Tijdens een verblijf in Winfrith hebben een tweetal
ECN-medewerkers een studie gemaakt van de toepasbaarheid van deze meetmethode.
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Van 1 tot 3 juni vergaderde in Petten de Liquid Metal Boiling Working Group, die ressorteert
onder het Committee on the Safety of Nuclear Installations van het Nuclear Energy Agency
(NEA). Bij die gelegenheid zijn opnieuw resultaten meegedeeld van het Duits-Nederlandse
experiment in Petten waarbij een bundel van 28 elektrisch verhitte staven, waarmee een deel
van een splijtstofelement van de Kalkar-reactor wordt gesimuleerd, onder zulke
omstandigheden wordt bedreven dat het natrium gaat koken. In de bundel kan tot extreem
hoge natriumtemperaturen - ongeveer 95CTC - een specifiek warmtevermogen worden
geproduceerd, dat vergelijkbaar is met dat in een SNR (Snelle Natriumgekoelde
Reactor)-kern onder normale bedrijfscondities. De proeven met de eerste bundel, waarin de
vloeistofstroming wordt verstoord dooreen plaatje dat 70% van de doorstroomopening
blokkeerde, werden in december 1976 afgesloten. Karakteristiek voor dit type proeven is de
enorme hoeveelheid meetgegevens die tijdens de uitvoering van de metingen op
magneetband worden opgeslagen om daarna te worden verwerkt.
De èènfase-experimenten, d.i. waarbij geen koken in het koelmiddel optreedt, zijn nu
geanalyseerd. De resultaten zijn vergeleken met die, verkregen uit ondersteunende proeven
bij KfK en ECN, waarbij water en lucht als stromend medium werden toegepast in
soortgelijke, al of niet verhitte, bundels en met resultaten van berekeningen. Hiermee is een
beter inzicht verkregen in de stromingen en temperaturen van de koelvloeistof achter
mogelijke verstoppingen in splijtstofelementen.
Inmiddels is afgelopen jaar ook een groot deel van de tweefasenproeven geanalyseerd.
Hiermee is een globaal inzicht verkregen in de thermohydraulische eigenschappen van het
kokende natrium achter de blokkering. Onder andere is gebleken dat bij warmtefluxen van
180 W/cm2 onder bepaalde omstandigheden enige staven plaatselijk droog kwamen te
staan. Alvorens een dergelijke toestand achter een blokkering optreedt, zijn er diverse
mogelijkheden om dit soort verstoringen in een reactorkern te detecteren. Eén daarvan is het
meten van de fluctuatie in de temperatuuraanwijzing van een thermokoppel dat even
stroomafwaarts van de staafbundel wordt aangebracht. In dit experiment blijkt er op een
aldus aangepast thermokoppel inderdaad een aanzienlijk signaal op te treden gedurende de

Warmteoverdracht
in natrium
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een bte-.ingsindex gelijk aan die van
de gluren buss Rechts de detectieapp.i'atuw waann de dopplerverschuivmg van door meegevoerde
deeltjes verst'ocid laserlicht wordt
bepaald door vergelijking met een
rc'erentiebundel.

periode dat het natrium kookt.
Deze temperatuurruistechniek is ook gebruikt om het stromingspatroon achter de blokkering
in de èénfase-experimenten te bepalen. Daartoe werden verschillende thermokoppelruissignalen in enkele subkanalen achter de blokkering met elkaar gecorreleerd. Uit de
kruiscorrelatie wordt de tijdvertraging bepaald waaruit met de bekende thermokoppelafstand
de snelheid van het koelmedium kan worden afgeleid. De lokale kookproeven zullen worden
voortgezet in een tweede bundel met 28 staven waarbij de doorstroomopening voor 35% is
geblokkeerd. De montage van deze bundel welke met gebruikmaking van de ervaringen
opgedaan met de eerste bundel zeer uitgebreid is geïnstrumenteerd, is inmiddels voor
gebruik gereed gekomen.

Thermohydraulica

Behalve aan de ontwikkeling van thermohydraulische rekencodes waarmee de
stroomverdeling in het temperatuurprofiel in splijtstofelementen kan worden bepaald, wordt
op dit gebied bij ECN, zij het op kleine schaal, ook experimenteel werk verricht. Dit is
noodzakelijk omdat de snelle, turbulente stroming van het koelmiddel tussen de
splijtstofstaven van een reactor, gestoord door de metalen afstandshouders tussen de staven
slechts bij benadering theoretisch is te voorspellen. Te dien einde kwam afgelopen jaar een
meetopstelling gereed waarbij gebruik wordt gemaakt van de laser-doppler-anemometrie.
De meetopstelling werd met succes toegepast op een eenvoudige geometrie bestaande uit
een pijp met rechthoekige doorsnede in een watercircuit. Inmiddels is begonnen met de
bouw van een transparante bundel bestaande uit vier gehele staven en zes
wandprofielsegmenten in hexagonale geometrie waarin met een daartoe geëigende
koelvloeistof gedetailleerde snelheidsverdelingen zullen worden bepaald ter vergelijking met
een parallel daarmee lopende in ontwikkeling zijnde rekencode.

Overbelasting van
splijtstofpennen

Ook dit jaar werden in de HFR weer een aantal bestralingsexperimenten uitgevoerd met
splijtstofpennen in met natrium gevulde capsules onder condities die een verstoring in de
koeling simuleren.
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HFR-TOP etpenritint. waarbi/ splijtstotpennen worden blootgesteld aan een snelle vermogensstijging. De splijtstolpen bevindt zich in het
beproevingsgedïelte (links), dat in de bassin-bestralingsruimte van de HFR dicht tegen de reactorkern wordt geschoven. De temperatuur wordt
nauwkeurig ingesteld door een rondlopende spouw in de warmtewisselaar (midden) meer ol minder te vullen met een vloeibaar mengsel van
natrium en kalium. Voor de circulatie van het natrium door beproevingssectie en warmtewisselaar zorgt een elektromagnetische pomp (rechts).
Nadat de gewenste verspli/lingsgraad is verkregen wordt het eigenlijke experiment ingezet door de met gasvormig boriumtrilluoride gevulde mantel
van het beproevingsgedeelte te laten leeglopen. Gedurende de transient - waarbij de warmteproduktie in minimaal 0.5 seconde lot het
drievoudige stijgt - worden temperatuur en dampbellen in het koelmiddel gedetecteerd, terwijl in de splijtstolpen o.m. temperatuur, druk en
lengteverandering worden gemeten.

Door de warmteafvoer van de splijtstofpen met het omringende natrium naar de omgeving
plotseling sterk te verminderen stijgt de temperatuur met circa 75'C/sec tot het natrium
wegkookt, waarna de pen als regel binnen 1 sec kapot gaat.
Vier experimenten werden uitgevoerd met pennen die een voorbestraling hadden ondergaan
van respectievelijk 0; 0,5; 25 en 60 MWd/kg UO2. Uit de resultaten blijkt dat er duidelijke
verschillen bestaan in het gedrag van verse en voorbestraalde pennen. In beide gevallen is
de splijtstofpen enige tijd na falen aanzienlijk beschadigd. In het eerste geval echter is er
duidelijk sprake van het uittreden van straaltjes gesmolten UO2. Bij voorbestraalde pennen is

door rekristallisatie van de splijtstof, het ontstaan van een centrale holte en derhalve lagere
splijtstoftemperaturen minder splijtstof naar buiten getreden. Ondanks deze verschillen
werden in geen van de gevallen uitzonderlijke drukstoten gemeten die kunnen wijzen op
omvangrijke splijtstof-natrium interacties.
Voor een nieuwe serie experimenten die in de HFR zullen worden uitgevoerd, wordt een
bestralingsfaciliteit ontworpen, waarbij een splijtstofpen in stromend natrium plotseling aan
een drie tot vijf maal zo hoge neutronenflux wordt onderworpen, waardoor de
warmteproduktie in korte tijd met dezelfde factor toeneemt. Om de verschillende
componenten van deze bestralingsfaciliteit zoals pomp, warmtewisselaar en
massastroommeters onder zo reëel mogelijke condities te kunnen testen, is een
natriumcircuit in aanbouw dat geschikt is voor bedrijfstemperaturen tot bijna 1000'C.
Daarnaast worden voorbereidingen getroffen om de benodigde instrumentatie zowel binnen
als buiten het stralingsveld te kunnen beproeven. Voor de verwerking van de experimentele
gegevens is een systeem ontworpen met een verwerkingscapaciteit van meer dan 50.000
signalen per seconde.
Gedrag van aerosolen

De experimenten met rie SAUNA-opstelling, bedoeld om de invloed van condenserende
natriumdamp op het gedrag van aerosolen te leren kennen, konden met succes worden
afgesloten. De bruikbaarheid van een door ECN ontworpen rekenmodel betreffende het
aerosolgedrag in condenserende natriumdamp werd experimenteel vastgesteld met als
belangrijk kenmerk dat in deze omstandigheden een bepaalde tijd (enkele uren) na de
vorming van het aerosol geen zwevend materiaal in de ruimte meer aanwezig is. Voordat de
SAUNA-opstelling werd afgebroken is deze afgelopen jaar nog gebruikt om na te gaan hoe
cesium en jodium zich verdelen over het natrium koelmiddel en het natrium aerosol onder
omstandigheden van een hypothetisch ongeval waarbij het primaire systeem het begeeft.
In de tweede helft van dit jaar werd een begin gemaakt met een nieuw aerosolonderzoek
hetgeen is voortgekomen uit het overleg inzake de veiligheidsbeoordeling van de SNR-300.
Het gaat hierbij om het bestuderen van de leksnelheid van aerosolen door de
reactorveiligheidsomhulling, de afzetting in de lekwegen en een mogelijk belangrijke invloed
van die aerosolafzetting op de leksnelheid.

Stralingsbeschadiging van
constructiematerialen

Het experimentele deel van de eerste serie onderzoekingen naar de stralingseffecten op de
mechanische eigenschappen van net materiaal voor het reactorvat van de SNR-300 werd in
1977 afgesloten. De eindrapportage is in volle gang en zal begin 1978 zijn voltooid.
Uit de trekbeproevingen komt als belangrijkste resultaat naar voren dat bij relatief hoge
reksnelheden (100% per seconde) geen significante invloed ten gevolge van bestraling wordt
gemeten. Bij verlaging van de reksnelheid (10~2% per seconde en lager) neemt de ductiliteit
zeer sterk af (van 40% naar 10% totale rek) onder invloed van het tijdens de bestraling
gevormde helium.
Vorig jaar werd reeds geconstateerd dat neutronenbestraling leidt tot een aanzienlijke
vermindering van kruipsterkte en rek. De onderzoekresultaten van dit jaar tonen aan dat
spanningsvrij gloeien van het staal, voorafgaande aan de bestraling, geen verbetering
teweeg brengt in kruipsterkte en rek.
Op het gebied van de onderlinge beïnvloeding van verschillende soorten mechanische
beschadiging, zoals kruip, vermoeiing en snelle deformatie, werd veel experimenteel werk
verricht. In de bestaande ontwerpcodes is deze onderlinge beïnvloeding tussen kruip- en
vermoeiingsschade weergegeven door de lineaire schaderegel. Deze drukt uit dat de som
van de schadefracties door het kruipaandeel en door het vermoeiingsaandeel in de
gecombineerde belasting teweeggebracht gelijk is aan éèn. (Onder deze schadefracties
verstaat men respectievelijk het aantal uren kruipbelasting als fractie van de totale tijd tot
breuk en het aantal belastingswisselingen als fractie van het totaal aantal wisselingen tot

De invloed van neutronenbestraling
op de sierkie-eigenschappen van
construcuesiaal van een
natriumgekoelae reactor wordt onder
meer bestudeerd door middel van
kruip- en vermoeiingsproeven.
B-i een combinatie van beide
beproevingen wordt een in de HFR
oestraald staalmonsler eerst
gedurende een tijd t - die kleiner is
dan do t:jd T waarbij breuk zou
optreden - aan een constante
fekspanning onderworpen en
vervolgens aan een periodiek
wisselende belasting. Het blijkt dan
ca: f-et aantal cycli waarna breuk
optreed! ini kleiner is dan het
aantal IN) zonder voorafgaande
Kr-jiDcclaslmg Een overeenkomstig
gedrag doel :>ch voor wanneer kruip
coc' vcrïooung «ordl voorafgegaan.
De 'esjilaten van dergelijke
experimenten met gelaste
tCbinüingen ::;n weergegeven in
bovenstaande diagrammen met a/s
assen de k;u:pscr,adefraclie t/Ten
do .cmDe^ngïschade'raclien/N.
Lin-.s i-.rjip vóór vermoeiing', rechts
': cmC'Ci'ng voor kruip'.
Do moetp..nton m de figuren hebben
tet'ekking oo arbesfaaide en in de
HFR to:".'.\ia.'ce monsters.
De nof'O^^cn non representeren
Mee *Vvc '.aanieoni'.vcrpnormen:
cc iir.oa -o' .o-es; da: de som van
tv-cc 5Cïao'\7c:ies niet groter
v.cc: dan oen. ae 'biimeaire' is een

Toegepaste mechanica

• referentielas
c bestraalde las

0
0,5
vermoeiïngsschadefractie

-

breuk). Experimenteel bleek echter dat de lineaire schaderegel de gecombineerde schade
onder bepaalde condities sterk onderschat. In het bijzonder bleek dat na voorafgaande
kruipbelasting het aantal belastingswisselingen tot breuk aanzienlijk kleiner is dan de lineaire
schaderegel voorspelt. Voor bestraald materiaal en voor lassen zijn de afwijkingen groter dan
voor onbestraald materiaal.
Ook kon worden vastgesteld dat na bestraling de volgorde waarin men de verschillende
soorten mechanische beschadiging aanbrengt belangrijk is. Zo wordt door vermoeiing
voorafgaande aan kruip de resterende levensduur onder kruipbelasting veel minder sterk
gereduceerd dan in het omgekeerde geval, kruip voorafgaande aan vermoeiing.
Zowel voorafgaande kruip- als vermoeiingsschade verlagen de ductiliteit bij snelle
deformatie. Dit geldt zowel voor bestraald als onbestraald materiaal. Bij lassen is die invloed
minder significant, doordat de spreiding ten gevolge van geringe kwaliteitsverschillen in de
lasverbinding zoveel groter is dan bij het moedermateriaal. Kruipschade verlaagt evenwel de
ductiliteit in sterkere mate dan vermoeiingsschade.
Inmiddels zijn voor een vervolgprogramma bestralingen begonnen aan monsters die
genomen zijn van de stukken gebruikt voor de fabricage van het vat en interne onderdelen.
Binnenkort zal met de beproeving van het bestraalde staal worden aangevangen.
Het tot hiertoe vermelde onderzoek bij ECN heeft voornamelijk betrekking op de reactorkern
en het primaire systeem. Waar mogelijk wordt onze kennis echter ook ten dienste gesteld van
Neratoom die onder meer de stoomgeneratoren bouwt voor de centrale te Kalkar. In deze
stoomgeneratoren bevinden zich bundels pijpen, waarvan de uiteinden vastzitten aan de
onder- en bovenzijde en die stoom of water onder hoge druk bevatten.
In opdracht van Neratoom heeft ECN nu de maximale energie berekend waarmee bij
eventuele pijpbreuk de wegzwiepende uiteinden naburige pijpen kunnen treffen. Het
antwoord moet dienen om na te gaan of een dergelijk voorval zich langs mechanische weg
door de pijpbundel zou kunnen propageren. De berekeningen zijn volgens de eindige
elementenmethode uitgevoerd met de MARC-methode. Uit het resultaat blijkt dat zelfs bij
maximale reactiekracht van de uitstromende stoom het afgebroken pijpeinde naburige pijpen
niet zal vernielen.

Splijtstofcyclus

In Almelo werd de eerste tranche in bedrijf gesteld van een uitbreiding van de
isotopenscheidingsinstallaties van Urenco tot een capaciteit van 400 ton scheidingsarbeid
per jaar. Daar zijn nu ook de meeste ECN-medewerkers werkzaam die in het inmiddels
ontruimde Amsterdamse laboratorium gewerkt hebben aan de ontwikkeling van de
gascentrifuge. De overige Nederlandse activiteiten in de splijtstofcyclus zijn thans een
onderzoek aan de vorming en het gedrag van intermetallische verbindingen in splijtstoffen,
de studie van de opberging van radioactief afval, waaronder tot glas verwerkt
kernsplijtingsafval, in een zoutformatie, en studies en experimenteel onderzoek op het terrein
van de splijtstofbewaking.
Thermochemisch onderzoek
van splijtstoffen
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Als de enthalpie en de thermodynamische potentiaal van de relevante verbindingen bekend
zijn is het mogelijk chemische reacties welke bij hoge temperatuur in splijtstoffen zouden
kunnen optreden te voorspellen. Om die reden worden bij ECN thermochemische
grootheden gemeten. Hiervoor worden verschillende technieken toegepast. Een daarvan is
de oploscalorimetrie voor het bepalen van de enthalpie uit het warmte-effect tijdens het
oplossen van de betreffende verbinding, bij voorbeeld in een zuur. Een andere methode is
het meten van EMK's in een reversibele galvanische cel, om daaruit de thermodynamische
potentiaal te kunnen berekenen.
De laatste jaren is belangstelling ontstaan voor intermetallische verbindingen van uranium (en
plutonium) met sommige splijtingsprodukten uit de groep der edele metalen, zoals URh3,
UPd3 enURu3, die tijdens reactorbedrijf bij hoge temperatuur gevormd worden en extreem
stabiel zijn. Zij zijn daardoor niet of nauwelijks oplosbaar in zuur en leveren bij de
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van deze intermetallische verbindingen is het nuttig hun thermodynamische potentialen te
kennen. Om de EMK te meten wordt gebruik gemaakt van een in het temperatuurgebied van
650.-90.CrC werkende galvanische cel, waarvan de meetelektrode bij voorbeeld uit een
geperst mengsel van UF4, Rh en URh3 bestaat.
Met behulp van de beide besproken methoden zijn van een groot aantal technologisch
belangrijke uraniumverbindingen thermochemische grootheden bepaald.
Splijtstofbewaking

Het ECN-werk op het gebied van de splijtstofbewaking is deels gericht op de
boekhoudkundige zijde, daarnaast omvat het studies van meettechnieken voor
hoeveelheidsbepaling van splijtstoffen alsmede het uitvoeren van chemische analyses en
bepalingen van de verrijkingsgraad. Het meeste van dit werk vindt plaats in internationaal
verband.
Zo werd in lAEA-verband meegewerkt aan een internationale vergelijking van de uitwerking
van gammaspectra gemeten met germaniumdetectoren. In het kader van de European
Safeguards Research and Development Association (ESARDA) is een overzichtsrapport
gemaakt betreffende alle beschikbare referentiematerialen voor niet-destructieve methoden.
Tevens is een analyse gemaakt van deze meetmethoden voor zover die thans in gebruik zijn.
Op grond van deze overzichten is besloten op grote schaal verrijkingsstandaards in de vorm
van U3O8 te gaan vervaardigen voor gammaspectrometrische bepalingen van de
verrijkingsgraad. Certificaten zullen gezamenlijk worden uitgegeven door het National Bureau
of Standards (VS) en door de Commissie van de Europese Gemeenschappen.
De samenwerking met liet IAEA op het gebied van de destructieve analyse werd voortgezet.
Verscheidene monsters, genomen in het kader van de lAEA-inspecties, alsmede
standaardmonsters werden geanalyseerd. In het kader van de Safeguards Analytical
Laboratory Evaluation (SALE) werden gehaltebepalingen en massaspectrometrische
metingen in isotopensamenstelling verricht aan uraniumoxide en -nitraat, U-Pu-oxide,
plutoniumoxide en -nitraat. Een tweede inter-laboratoriumexperiment onder de naam PAFEX
II (Process Analysis Field Experiment), ter vergelijking van de analyseresultaten aan

bestraalde splijtstof werd afgesloten.
Het afgelopen jaar werd de aandacht ook gericht op de beveiliging tegen diefstal en
sabotage, doordat onzerzijds werd deelgenomen aan een bijeenkomst in Wenen, waar IAEA
gastheer was en een door de Verenigde Staten ontworpen conventie 'Conventie inzake de
externe beveiliging (Physical Protection) van kerntechnisch materiaal' werd besproken.
De opberging van
radioactief afval

Voor de studie naar de mogelijkheid om alle categorieën vast radioactief afval, waaronder het
hoogactieve afkomstig van splijtstofopwerking, definitief op te bergen in een zoutformatie in
de Nederlandse bodem werd door de Minister van Economische Zaken een afzonderlijke
subsidie verleend. Tevens is bij de Europese Commissie een voorstel ingediend om het
onderzook in te brengen in het programma van do Europese Genieenschappen. De
contractonderhandelingen waren aan het einde van het jaar voltooid. De studieovereenkomst heeft ook betrekking op reeds in 1976 en 1977 uitgevoerde werkzaamheden.
In het project wordt samengewerkt met de Rijks Geologische Dienst en met het Rijksinstituut
voor Drinkwatervoorziening, terwijl ook voor een onderdeel van de veiligheidsstudies een
contract met het Instituut voor de Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw (ITAL) werd
gesloten.
Delen van het project worden eveneens ingebracht in de ambtelijke werkgroepen die
organisatorische, mijnbouwkundige, geologische en veiligheidsaspecten van deze
afvalopberging voor de overheid bestuderen. Helaas kon aan de voorgenomen
proefboringen nog niet worden begonnen, waardoor het project in het papieren stadium
bleef. Voortgang werd gemaakt met veiligheidsanalyses, met de berekening van thermische
invloed op de zoutformatie van de opberging van kernsplijtingsafval en met het ontwerp van
de toekomstige mijn.
Een apart probleempunt vormt in het afvalbeheer de kwestie van het al of niet afscheiden van
de actiniden en hun nucleaire omzetting in kortlevende Produkten. In mei verscheen als
resultaat van een onder contract met de Europese Commissie samen met de UK Atomic
Energy Authority uitgevoerde studie een rapport over de actinidenafscheiding en
transmutatie. Ook werd meegewerkt in een ambtelijke werkgroep die dit probleem
bestudeerde en daarover een rapport opstelde dat spoedig zal verschijnen.

Thermonucleaire reactoren
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Reeds vele jaren heeft de Europese Commissie het onderzoek aan de kernfusie in de
lidstaten gecoördineerd door een stelsel van associatiecontracten. Dit onderzoek was vrijwel
geheel gericht op het primaire probleem van de opsluiting van thermonucleaire plasma's.
Naarmate men dichter de plasmacondities benaderde die voor een thermonucleaire reactie
vereist zijn werden steeds grotere experimenten nodig. Toen ten slotte bij die
schaalvergroting een punt was bereikt dat volgende experimenten niet meer binnen een
nationaal kader konden worden gerealiseerd stelde de Commissie de bouw van een Joint
European Torus (JET) voor. Het ontwerp daarvan kwam in 1975 gereed, maar daarna begon
een strijd over de plaatskeuze, die ook in de rest van het Europese kernfusieprogramma
verlammend heeft gewerkt. Zo werd de afsluiting van de associatiecontracten voor de
periode 1976 tot en met 1980 aangehouden.
Tegen het eind van het verslagjaar werd men het ten slotte eens over de vestiging van JET in
het Engelse Culham. Daarop zijn ook de besprekingen hervat tussen Euratom en zijn
contractpartners, voor Nederland de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie
(FOM). In overeenstemming met de huidige oriëntatie van het Europese programma, dat niet
alleen meer de plasmaopsluiting betreft, bevatten de FOM-voorstellen ook onderzoek dat
door ECN zal worden verricht, dat daartoe voor de huidige contractperiode subcontractant
van FOM zal worden. In verband hiermede, maar meer nog met het oog op de periode na
1930, hebben ECN en FOM een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, die onder andere
...
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voorziet in een paritair samengestelde coördinatiegroep voor het kernfusieonderzoek.
Naar verwachting zullen op den duur ook andere Nederlandse instellingen daarbij betrokken
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zijn. In feite is dit reeds het geval bij een gemeenschappelijke systeemstudie door FOM, ECN
en KEMA van fusiereactoren gebaseerd op het schroefpinchprincipe, dat experimenteel
wordt onderzocht in het FOM-Instituut voor Plasmafysica in Nieuwegein. De resultaten
hiervan zijn inmiddels gepubliceerd voor een reactor waarbij de toroïdale plasmakolom een
cirkelvormige diameter heeft. Aangezien door optimalisatie van een dergelijk reactorontwerp
geen hoger thermisch rendement kon worden behaald dan circa 20% is vervolgens
begonnen met een studie van een reactor met een iets andere plasmaconfiguratie, meestal
aangeduid als 'belt-pinch'.
Experimenteel wordt door ECN gewerkt aan twee niet-plasmafysische problemen. Eén
daarvan is de ontwikkeling van supergeleidende spoelen waarmee het opsluitende
magneetveld wordt gevormd. Dit onderwerp wordt besproken onder het hoofdstuk
Niet-nucleaire energiesystemen. Het andere heeft betrekking op de eerste materiële wand die
het thermonucleaire plasma omgeeft. Deze staat bloot aan beschieting door snelle neutronen
en andere deeltjes, waardoor enerzijds atomen van hun plaats worden geslagen en
anderzijds kernreacties plaatsvinden waarbij helium ontstaat. Deze verschijnselen, en de
interactie daartussen, worden onderzocht aan niobium, vanadium en legeringen van deze
metalen. Halverwege het verslagjaar werd begonnen proefstukjes van deze metalen te
beladen met heliumatomen in het cyclotron van het Kernfysisch Versneller Instituut in
Groningen. Daarna is begonnen met neutronenbestraling van deze proefstukjes in de HFR.

De ontwikkeling van de ECN-activiteiten, zoals die zich reeds gedurende enige jaren heeft
voltrokken op het gebied van niet-nucleaire energiesystemen, blijkt achteraf geheel in
overeenstemming te zijn geweest met de richtlijnen die de overheid in januari 1977 ten
aanzien van het nationale energieonderzoekbeleid heeft aangegeven. Dit betreft zowel de
daarbij aangewezen onderzoekgebieden als de herprogrammering van werkzaamheden en
het beheer van bepaalde delen van het Nationaal Programma voor energieonderzoek. Met
het onderzoek op het gebied van supergeleiding wordt een bijdrage beoogd aan de
ontwikkeling van geavanceerde voorschakel- en energieopslagsystemen. Daarop hebben
tevens betrekking de activiteiten op het gebied van magnetohydrodynamische conversie
(MHD) en energieopslag in vliegwielen. Windenergie behoorde eveneens reeds tot het
werkterrein van ECN. De herprogrammering die door de overheid wordt beoogd, is in het
verslagjaar voortgezet door uitbreiding van de werkzaamheden op deze vier gebieden en
door de aanvang van nieuwe activiteiten op het gebied van de toepassing van zonne-energie
en het gebruik van kolen. Voor het vervullen van beheertaken ten aanzien van door de
overheid gesubsidieerde onderzoekprogramma's is in 1976 het Bureau Energie Onderzoek
Projecten (BEOP) ingesteld. Onder zijn leiding ving in het begin van dat jaar het eerste
nationale onderzoekprogramma aan, op het gebied van windenergie. In het verslagjaar heeft
dit bureau tevens de voorbereidingen op zich genomen voor het beheer van landelijke
programma's op het gebied van zonne-energie, MHD en energieopslag in vliegwielen. BEOP
vervult uitsluitend een dienstverlenende taak ten opzichte van deze programma's en
behandelt ECN-activiteiten die daarvan onderdeel vormen op dezelfde voet als projecten die
door andere organisaties in dat kader worden uitgevoerd.
Steenkolen

De herinvoering op grote schaal van steenkolen is te beschouwen als èén der belangrijkste
componenten van het nationale energiebeleid voor de komende decennia. Bij de definiëring
van benodigd onderzoek dient rekening te worden gehouden met de in ons land te
verwachten toepassingen van steenkolen en de reeds gevorderde technologische
ontwikkeling in het buitenland. Vooruitlopend op het verschijnen van de Kolennota van de
overheid is de meningsvorming grotendeels bepaald door uitspraken met betrekking tot twee
toepassingsgebieden. In de eerste plaats wordt een sterk toenemend direct gebruik van
kolen voorzien in d^ elektriciteitsproduktie. Daarnaast worden op initiatief van de NEOM
(Nederlandse Energie Ontwikkelings Maatschappij) plannen uitgewerkt voor de bouw van
kolenvergassingsinstallaties. Zowel op het gebied van conventionele verbranding als van
kolenvergassing ontbreekt vooralsnog een duidelijke behoefte aan additioneel nationaal
onderzoek. In 1976 is, mede op grond van overleg met de NEOM, reeds geconcludeerd dat
mogelijke ECN-activiteiten op deze terreinen dan ook geen hoge prioriteit kon worden
gegeven. In het verslagjaar vond een nadere oriëntatie in binnen- en buitenland plaats ten
aanzien van de wervellaagverbranding van steenkolen. De basis voor de onderzoekplanning
op dit gebied in Nederland is door de diverse betrokkenen vrijwel uitsluitend gezocht in de
toepassing van deze technologie in grote eenheden, met name voor elektriciteitsproduktie.
De opschaling tot deze grote eenheden zal geruime tijd vergen. Met de ontzwaveling in het
bed zou aan te verwachten milieu-eisen worden tegemoet gekomen. De
wervellaagverbranding vormt dan een toekomstig alternatief voor conventionele verbranding
met rookgasontzwaveling of kolenvergassing met ontzwaveling.
De toepassing van wervellaagverbranding in kleinere, in het buitenland reeds beschikbare,
ketels voor andere categorieën gebruikers verdient echter eveneens aandacht. Hiermee
wordt op veel kortere termijn een mogelijkheid geboden tot overschakeling op steenkolen, zij
het door meer gespreid gebruik daarvan. Deze verbrandingsmethode biedt gunstige
perspectieven voor wat betreft energetisch rendement, economie en voorkoming van
luchtverontreiniging. De noodzaak tot het opbouwen van voorzieningen voor aan- en afvoer
van kolen en ontzwavelingsmiddel respectievelijk afvalstoffen behoeft geen principiële

beperking van de toepassing tot grote eenheden in een verdere toekomst in te houden. Het
kan integendeel wenselijk zijn meer geleidelijk ervaring op te bouwen op het gebied van de
logistiek en de milieuaspecten. Vooral wat dat laatste betreft is het van belang tijdig inzicht te
verkrijgen in de problemen van het beheer of gebruik van vaste afvalstoffen, inherent aan elke
toepassing van steenkolen.
Op grond van deze overwegingen is in december 1977 aan een externe adviseur opdracht
verleend tot het uitvoeren van een studie over de mogelijke betekenis van
wervellaagverbranding van steenkolen voor de Nederlandse energievoorziening. Het accent
wordt daarbij gelegd op de aspecten die in ons land nog niet zijn onderzocht: de toepassing
in kleinere eenheden en de bij de industrie, de diverse categorieën gebruikers en de overheid
te signaleren behoeften aan onderzoek, ontwikkeling en demonstraties.
Supergeleiding

Onder- doorsnede van een
NbjSn-gelader. gemaakt volgens de
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hope Aai de binnenzijde is de
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supergeleidende multitilament-draad.
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Het onderzoek naar de vervaardiging van multifilament supergeleidende draden met
niobium-tin als supergeleider is in het verslagjaar voortgezet. Op grond van de gunstige
resultaten kon in samenwerking met de industrie (VMF-Stork en Holec) en het Metaalinstituut
TNO een werkplan worden opgesteld voor de ontwikkeling tot een commercieel produkt.
Begin 1976 werd aangevangen met een programma dat gericht is op vervaardiging van
supergeleidende magneten voor energiesystemen zoals fusiereactoren, MHD-generatoren
en energieopslagsystemen. Het is enerzijds gedeeltelijk ingebracht in de voorstellen van de
Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) voor een associatie met het
Europese thermonucleaire onderzoekprogramma, anderzijds maakt het deel uit van een
voorstel voor een nationaal MHD-project. In het ECN-programma staat centraal het
onderzoek naar methoden ter verbetering van de stabiliteit en bedrijfszekerheid van
supergeleidende magneten. Om te voidoen aan de voor dit onderzoek sterk toegenomen
behoefte aan vloeibaar en superkritisch helium is een koelmachine besteld en zijn
voorzieningen getroffen voor de installatie daarvan.
Gezien de in een supergeleidende magneet optredende krachten is de invloed van
mechanische rek op de kritieke stroomsterkte van de supergeleidende draad een belangrijk
gegeven. Met de in 1976 gebouwde meetopstelling werden in het verslagjaar diverse
draadmonsters onderzocht op hun rekgevoeligheid bij opgelegde magneetvelden tot 6 tesla.
Het doel is om reklimieten te bepalen waaruit criteria kunnen worden afgeleid voor ontwerp
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en fabricage van magneten en voor de vervaardiging van geleiders met optimale
eigenschappen.
Verbetering van de stabiliteit van supergeleidende magneten en vermindering van
wisselveldverliezen kunnen worden bereikt door optimalisering van materiaalverhoudingen
en geometrie in de multifilamentdraad. Onderzoek op deze gebieden is in het verslagjaar
voorbereid met het ontwerpen van een meetopstelling voor het beproeven van
draadmonsters op intrinsieke stabiliteit. Hiermee zal hun responsie op verstoringen van het
uitwendig opgelegde magneetveld en de interne stroomverdeling worden gemeten.
Geforceerde koeling van grote magneten met superkritisch helium, circulerend in gesloten
koelkanalen, lijkt technische en economische voordelen te bieden ten opzichte van de meer
conventionele badkoeling. Voor een afweging is experimentele verificatie van berekeningen
met betrekking tot warmteoverdracht en systeemstabiliteit vereist. In het verslagjaar is met dit
doel begonnen met de bouw van een meetsectie die zal worden geplaatst in een regelbare
supergeleidende magneet (maximaal 5 tesla), eveneens zelf te vervaardigen.
Tevens is een begin gemaakt met het ontwerpen van een middelgrote magneet voor
toepassing in de MHD-opstelling van de Technische Hogeschool Eindhoven, met een
veldsterkte van 5 tesla en een geraamde energie-inhoud van 15 MJ. Een belangrijk deel van
de werkzaamheden betrof het ontwikkelen van computerprogramma's op basis van
NASTRAN voor berekening van magneetvelden en Lorentz-krachten.
Windenergie

In maart 1977 is begonnen met de uitvoering van de tweede fase van het Nationaal
Onderzoekprogramma Windenergie. Het onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie
van Economische Zaken.
ECN heeft, naast de verzorging van de projectleiding, een belangrijke bijdrage geleverd aan
de volgende programmaonderdelen:
- Metingen aan de tijdens de eerste fase gebouwde experimentele windturbine met verticale
as (Darrieus-rotor) bij Fokker-VFW. De meetgegevens worden door ECN verwerkt. Wegens
het sterk fluctuerende karakter van windsnelheid en windrichting wordt daarbij gebruik
gemaakt van geavanceerde statistische methodes.
- Ontwerp en voorbereiding tot de bouw van een experimentele windturbine met horizontale
as (rotordiameter 25 m, geïnstalleerd generatorvermogen 300 kW). Deze windturbine zal
worden geplaatst op het ECN-terrein te Petten. ECN is ingeschakeld bij de uitvoering van
de civiele werkzaamheden en zal tevens worden belast met de bedrijfsvoering en de
verwerking van de meetgegevens.
- Studie van de planologische aspecten betreffende de plaatsing van grote aantallen
windturbines op het vaste land. De planologische problemen worden in opdracht van de
Ministers van Economische Zaken en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening door
een werkgroep bestudeerd. Deze werkgroep bestaat uit medewerkers van de Rijks
Planologische Dienst, het ministerie van Economische Zaken, de KEMA en ECN. De
werkgroep zal begin 1978 een eerste rapport uitbrengen.
- Het berekenen van de opbrengst en de bepaling van de optimale grootte van
windturbineparken. De berekeningen worden in nauwe samenwerking met ECN uitgevoerd
bij TNO te Apeldoorn.
ECN heeft leiding gegeven aan de totstandkoming van een internationale
samenwerkingsovereenkomst op het gebied van windenergieonderzoek in het kader van het
International Energy Agency (IEA). De overeenkomst is op 6 oktober 1977 te Parijs getekend
door vertegenwoordigers van Canada, Denemarken, West-Duitsland, Ierland, Nederland,
Nieuw-Zeeland, Zweden, de Verenigde Staten en Oostenrijk. De Nederlandse bijdragen aan
deze samenwerking zijn opgenomen in het Nationaal Programma.

Zonne-energie

In december 1976 ondertekende ECN op verzoek van het ministerie van Economische Zaken
een samenwerkingsovereenkomst in het kader van het IEA op het gebied van zonneenergiesystemen voor verwarming en koeling. In dit verband worden werkzaamheden
uitgevoerd bij de Technische Hogeschool Eindhoven, de Technisch Physische Dienst
TNO/TH Delft en het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). ECN levert een
bijdrage aan de uitwisseling van informatie over onderzoek en onderzoekbeleid op dit gebied
in de deelnemende landen en vertegenwoordigt ons land in het Uitvoerend Comité voor deze
overeenkomst.
De uitvoering van de desbetreffende taken in 1977 viel samen met de voorbereiding op het
beheer van een nationaal programma, waartoe een uitgebreide oriëntatie op de toepassing
van zonne-energie en de lopende activiteiten in ons land plaatsvond. Tegen het einde van het
verslagjaar werd van de Minister van Economische Zaken het formele verzoek ontvangen tot
formulering van een nationaal onderzoek-, ontwikkelings- en demonstratieprogramma op het
gebied van de laagcalorische toepassing van zonne-energie, aan de hand van concreet
uitgewerkte projecten. De basis voor het programma wordt gevormd door een eerder in 1977
terzake door de Landelijke Stuurgroep Energie Onderzoek (LSEO) uitgebracht rapport en
enige door de Minister gegeven richtlijnen. Deze laatste hebben met name betrekking op het
onderbrengen in dit programma van projecten waarvoor reeds een subsidieregeling was
getroffen of toegezegd. Nadat aan de hand van contractbesprekingen overeenstemming is
bereikt over de opzet, uitvoering, financiering en begeleiding, zal ECN ook de opdracht
ontvangen voor de projectleiding en het research-management van het Nationaal
Programma.

Magnetohydrodynamische
conversie (MHD)

De groep van geïnteresseerde partijen, sinds 1975 betrokken bij het formuleren van een
voorstel voor een Nederlands MHD-project en aanvankelijk bestaande uit FDO Technische
Adviseurs BV, het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium (NRL), de Technische
Hogeschool Eindhoven en ECN, werd in 1977 uitgebreid door toetreding van Holec NV. Het
voorstel voorziet in een gezamenlijk uit te voeren, gefaseerd onderzoekprogramma met een
totale looptijd van circa negen jaren. De projectleiding zal berusten bij ECN.
Het voorstel werd in april 1977 aan het ministerie van Economische Zaken voorgesteld met
een verzoek tot financiële ondersteuning. In augustus 1977 vond een bespreking plaats met
vertegenwoordigers van dit ministerie, die resulteerde in het indienen van een aanvullend
voorstel voor het ondernemen van een voorstudie ter detaillering van specifieke
doelstellingen en werkplannen. Aan het einde van het verslagjaar was hierover door het
ministerie nog geen beslissing genomen.
Intussen waren de geïnteresseerde partijen in principe overeengekomen hun samenwerking
op dit gebied te formaliseren en een gezamenlijke stuurgroep in te stellen. De desbetreffende
overeenkomst is in een vergevorderd stadium van voorbereiding.
Gebleken is dat van de zijde van het Amerikaanse Department of Energy belangstelling
bestaat voor een bilaterale samenwerking met ons land op het gebied van MHD-conversie.
Een eerste oriënterende bespreking hierover vond in het najaar plaats.

Energieopslag

In 1976 was op initiatief van enkele geïnteresseerde bedrijven een plan voor de ontwikkeling
van vliegwielsystemen voor energieopslag geformuleerd. Teneinde een evaluatie van de
betekenis van dergelijke systemen ten opzichte van andere energieopslagtechnieken
mogelijk te maken, werd besloten een voorstudie uit te voeren. Onder leiding van het Energie
Studie Centrum werd aan deze studie deelgenomen door ECN, FDO, KEMA, Holec en
Ultra-Centrifuge Nederland NV (UCN). Op grond van deze analyse van de betekenis van
energieopslag in het algemeen en de mogelijke toepassing van vliegwielen in het bijzonder is
een voorstel voor een gefaseerd onderzoekprogramma uitgewerkt. Dit voorstel werd op 8 juli
1977 aan de Minister van Economische Zaken aangeboden met een verzoek tot

Opstelling van een MHD 'blow-dov/n'
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stioom in het plasma wordt
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subsidieverlening voor de uitvoering van de eerste fase. Nadat de Minister in augustus 1977
een gunstig advies terzake van de LSEO had ontvangen, werd een aanvang gemaakt met de
detaillering van de taken van de deelnemers aan het programma.
De nadruk zal enerzijds liggen op het integreren van de in Nederland aanwezige ervaring met
snel draaiende machines en randapparatuur op het gebied van vacuumtechniek, Iagering en
in- en uitkoppeling van elektrische energie. Deze eerste lijn in het programma heeft ten doel
op korte termijn experimentele ervaring te verwerven en inzicht te verkrijgen in stationaire
toepassingsmogelijkheden in de keten van produktie tot eindgebruik van elektriciteit.
Anderzijds zal in een tweede lijn de aandacht worden gericht op de mobiele toepassingen
van vliegwielen. Hiertoe is contact gelegd met DAF Trucks BV voor het uitvoeren van een
studie waarin omvang en functies van een hybride (dieselmotor/vliegwiel)-systeem zullen
worden bepaald. Tegen het einde van het verslagjaar waren de voorbereidingen zover
gevorderd dat de formele aanvang van het programma op korte termijn kon worden
verwacht.

De op het onderzoekcentrum in Petten aanwezige installaties, waaronder de Lage Flux
Reactor (LFR) en de aan de Europese Commissie toebehorende Hoge Flux Reactor (HFR),
worden mede gebruikt voor niet-energetische doeleinden. Het betreft de commerciële
produktie van radioisotopen en onderzoek op het gebied van chemie, fysica en biologie. Dit
onderzoek heeft veelal plaats in nauwe samenwerking met andere vooral Nederlandse
instellingen, waaronder universiteiten en hogescholen.
Isotopenproduktie

In de medische diagnostiek wordt in nog steeds toenemende mate gebruik gemaakt van het
radioactieve isotoop technetium-99m voor onderzoek van een aantal organen in het
menselijk lichaam. Het technetium wordt gevormd door verval van radioactief molybdeen, dat
bereid wordt door natuurlijk molybdeen in de Hoge Flux Reactor (HFR) te bestralen, dan wel
door splijting van uranium. Door de opdrachtgevers van deze bestralingen wordt het
radioactieve molybdeen na chemische bewerking op een dragermateriaal gebracht en in een
zogenaamde isotopengenerator in de handel gebracht.
Dank zij het gebruik van een betere bestralingspositie in de HFR kan thans molybdeen met
een hogere specifieke activiteit worden gemaakt dan voorheen. Ook in opdracht van anderen
werden bestralingen uitgevoerd voor de bereiding van onder andere radioactief iridium,
kobalt, yttrium, indium, thallium, calcium. De bestralingen geschiedden in opdracht van
het in Petten gevestigde Cyclotron en Isotopen Laboratorium van Philips-Duphar en van
instellingen in België, Engeland, Frankrijk, Duitsland en Zweden.
De gammabestralingsfaciliteit in een van de bassins van de HFR werd veelvuldig gebruikt
voor onderzoek in opdracht van derden naar de stralingsresistentie van verven,
isolatiemateriaal en klepsystemen voor kernreactoren.

Radioanalytische chemie

Door middel van neutronenbestraling kunnen bij voorbeeld spoorelementen in allerlei
monsters worden geactiveerd, waarop al dan niet na een chemische bewerking de
concentraties van deze elementen in de monsters kunnen worden vastgesteld. Voor deze
neutronenactivering wordt gebruik gemaakt van HFR, LFR (Lage Flux Reactor) en een
neutronengenerator. Zeer veel monsters oppervlakte- en regenwater werden geanalyseerd.
Dit geschiedde in samenwerking met onder andere de Subgroep Anorganische
Microverontreiniging van de Werkgroep Waterkwaliteit van de RIWA (Rijncommissie
Waterleiding bedrijven), het Keurings Instituut Waterleiding Apparatuur (KIWA), het
Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), terwijl het gezamenlijk onderzoek met
het Rijks Instituut voor de Zuivering van Afvalwater (RIZA) werd afgesloten.
Het Geologisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam had een medewerker in Petten
gedetacheerd voor de ontwikkeling van concentratiemetingen van platina, palladium en goud
in gesteenten. De detachering van een medewerker van de WACOM (Werkgemeenschap
voor Analytisch Chemisch Onderzoek van Mineralen en gesteenten) werd gecontinueerd
voor de analyse van sedimenten en gesteenten ten behoeve van geologen en geochemici,
werkzaam bij diverse Nederlandse instellingen.
In samenwerking met het Coronel-laboratorium, eveneens van de Universiteit van
Amsterdam, is de bepaling van een twintigtal spoorelementen in menselijk haar in
ontwikkeling.
Voor de KEMA werden analyses gedaan voor de bepaling van concentraties van
spoorelementen in steenkool en stookolie en van tin in kunstmatig zeewater.
Concentratiemetingen van broom in grondwater werden uitgevoerd in samenwerking met het
Instituut voor Aardwetenschappen van de Vrije Universiteit van Amsterdam.
Chroombepalingen werden uitgevoerd in afvalstromen van Billiton International Metals BV.
Naast deze betrekkelijk routinematige analyses werd aandacht besteed aan de verdere
ontwikkeling van computerprogramma's en onderzoekmethodieken. Wat dit laatste betreft
kan worden vermeld dat het onderzoek naar analysemethoden met behulp van

neutronenactivering voor regenwatermonsters werd afgesloten met de verdediging door
J. B. Luten van zijn proefschrift getiteld 'Neutron activation analyses of trace elements in rain
water' aan de Rijksuniversiteit Utrecht op 9 september.
Vaste-stoffysica

In een gemoduleerde kristalstructuur
varieert bij voorbeeld de oriëntatie
van een molecuulgroep in opvolgende
eenheidscellen dusdanig, dat deze
niet wordt beschreven door de
normale heihaling in het Kristal
Een dergelijke modulatie kan ontstaan
wanneer bij alnemende temperatuur
üe Irequentie van een specifieke
trilling van het rooster naar nul gaat.
Bij zulk een condenserende trilling
gaat de aanvankelijke trillingsamplitude over in een structurele
verplaatsing: een faseovergang.
Uit de intensiteitsverdeling van
verstrooide neutronen blijkt dat de
Irequentie van de sterk gedempte
trillingen langzaam met de
temperatuur afneemt. Voor Pbi Zn Br»
is het kwadraat van deze Irequentie
als functie van de temperatuur in de
figuur weergegeven. Bij ongeveer
80°C is die nut geworden en onfstaa!
een fase met een modulatie volgens
welke de oriëntatie van de ZnBr»
groepen zich herhaalt na ongeveer
33A vergeleken bij 9,709 A voor de
rest van de kristalstructuur,
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door
een FOM-medewerker in een
samenwerking met de TH Delft.

De nauwe contacten met laboratoria van universiteiten en hogescholen hebben geleid tot een
groot aantal onderzoekingen van de vaste stof met behulp van de HFR-bundelinstallaties.
Hieronder bevindt zich de voor de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie met
Röntgen- en Elektronenstralen (FOMRE) gebouwde neutronendiffractometer, welke dit jaar
aan deze Stichting werd overgedragen en waaraan ECN een heliumcryostaat heeft
toegevoegd, zodat nu kristallen kunnen worden onderzocht tot 10 K. In de experimenten met
behulp van gepolariseerde neutronen voor het meten van spindichtheden in verdunde
legeringen, welke worden uitgevoerd in samenwerking met het Institute for Nuclear Physics in
Krakau, konden de procedures voor experiment en analyse ingrijpend worden verbeterd.
Het onderzoek van correlaties in ongeordende binaire legeringen heeft geleid tot de promotie
van J. Vrijen op 7 december in Utrecht op het proefschrift 'A diffuse neutron scattering study
of clustering in copper-nickel alloys'.
Vele experimenten waren gericht op onderzoek van magnetische interacties in
kristalroosters. In samenwerking met de Rijksuniversiteit Leiden werd het magnetisch
fasediagram bestudeerd van het gelaagde antiferromagnetische systeem K2Mn,.xFexF4. Het
werk aan CoBr2.6D20, uitgevoerd in nauw contact met de Technische Hogeschool
Eindhoven, werd afgesloten en gevolgd door onderzoek van CsMnBr3.2D20, waarin de
magnetische ionen volgens ketens zijn gekoppeld. Door verhoging van de temperatuur of het
aanleggen van een magnetisch veld worden de ordenende krachten in het kristal overwonnen
en gaat de lange-afstandordening aanvankelijk over in lokale fluctuaties zoals in een kritiek
punt van een twee-fasensysteem. Het gedrag van deze fluctuaties werd uitgebreid
onderzocht met neutronenstrooiing. In een samenwerking met de Rijksuniversiteit Utrecht kon
het speciale patroon van deze kritische neutronenverstrooiing worden waargenomen, dat
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karakteristiek is voor in dubbellagen gerangschikte magnetische ionen. Bij de voortzetting
van het onderzoek van polarisatiewolken in verdunde palladiumlegeringen, uitgevoerd
samen met de Rijksuniversiteit Leiden en het Imperial College te Londen, is mede door
experimenten bij het ILL (Institut Laue-Langevin) te Grenoble gebleken dat in deze legeringen
ook kritieke fluctuaties een grote rol spelen. De oriëntatie en dynamica van
ammoniumgroepen in NH4ZnF3, waarin zich een structurele faseovergang voordoet, zijn
onderzocht onder andere door gebruik te maken van de faciliteiten van het Interuniversitair
Reactor Instituut (IRI) te Delft. Het structuuronderzoek van vloeibare legeringen door
medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen werd voortgezet.
De elektronenstructuur van legeringen van palladium met zilver of koper werd onderzocht
met behulp van positronenannihilatie. De hoek tussen de annihilatiefotonen is een maat voor
de impuls van de elektronen. Uit de waargenomen impulsdichtheden is gebleken dat lading is
overgedragen van s-toestanden in zilver naar d-toestanden in palladium, maar dat tevens de
structuur van de elektronenjpanden in de legering niet alleen meer complex, maar ook meer
diffuus is geworden. Dit is in overeenstemming met modelberekeningen aan eenvoudige
legeringen.
Dit onderzoek heeft geleid tot de promotie van R. Harthoorn op 30 november 1977 aan de
Universiteit van Amsterdam op het proefschrift 'Positron annihilation in non-dilute AgPd and
CuPd alloys, an angular correlation study of their momentum density and Fermi surface'.
Kernfysica

experimenteel

theoretisch

Bij de aanvang van dit kalenderjaar ging een nieuwe periode in van drie jaar samenwerking
tussen FOM en ECN op het gebied van kernspectroscopie, waarbij gebruik gemaakt wordt
van meetopstellingen, die bij bundelkanalen van de HFR zijn geplaatst. In het kader van deze
overeenkomst is dit jaar onder meer de structuur onderzocht van atoomkernen met
neutronen in de sd-schil (o.a. natrium-23, aluminium-27 en fosfor-31) in samenwerking met
het Robert van de Graaff laboratorium van de Rijksuniversiteit Utrecht en met de theoriegroep
van de UK Atomic Energy Authority in Harwell. Voorts werden atoomkernen bestudeerd met
neutronen in de fp-schil (o. a. de ijzerisotopen 54,56 en 58), waarover contacten bestaan met
Institut für Kernphysik van de Kernforschungsanlage in Jülich. Voor de eerstgenoemde groep
van atoomkernen is de sterkte van magnetische dipoolovergangen bestudeerd, voor de
tweede groep is vooral de elektrische dipoolsterkte bekeken. Het bleek dat in het primaire
gammaspectrum altijd twee heuvels optreden die bepaald worden door p1/2- en
p3/2-overgangen met respectievelijk positieve en negatieve polarisatie.
Naast dit onderzoek werd een begin gemaakt met gedetailleerde berekeningen van
kernniveauschema's. Gezien het feit dat voor de berekende schema's slechts vier vrije
parameters zijn gebruikt, is de overeenstemming tussen berekende en gemeten niveaus
goed te noemen.
Voorts werden metingen gedaan na invangst van een neutron in kernen die het magische
aantal van 82 neutronen bevatten, te weten barium-138, cerium-140, praseodymium-141 en
neodymium-142. De metingen aan praseodymium werden uitgevoerd in samenwerking met
twee fysici uit Dubna.
Incidentele metingen werden verricht aan zware (goud-198) en zeer zware (uranium-238)
kernen door bezoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en in samenwerking met het
Brookhaven National Laboratory (VS).

Bij de vangst van een neutron in een ijzer-56-kern wordt ijzer-57 'm aangeslagen toestand verkregen.
Bovenstaand schema geelt de kernniveaus van ijzer-57; links zoals algeleid uit gammaspectrometrie bij
de HFR, rechts zoals berekend in samenwerking met het Robert van de Graall-laboratorium van de
Rijksuniversiteit te Utrecht. Links van de gemeten niveaus staan de corresponderende energieën In MeV,
rechts van de berekende niveaus staan spin en pariteit aangegeven.

39
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kolommen van elke groep geven het
aantal cellen op drie verschillende
plaatsen m de maag aan.
De kolommen met de onderbroken
/.;,•!(>n geven het aantal cellen aan,
a.e op een overgangsvorm tussen
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dagen na bestraling
Radiobiologie

Het maagslijmvlies van de muis wordt door bestraling met 4Gy (400 rad) splijtingsneutronen

zwaar beschadigd. De beschadiging uit zich in functionele en morfologische veranderingen
van het slijmvlies tijdens de eerste twee tot drie maanden na bestraling. Het effect van de
bestraling op de secretie van het maagsap is in het vorige jaarverslag vermeld. Het afgelopen
jaar was het onderzoek vooral gericht op de kwantitatieve morfologische veranderingen in
het slijmvlies van de maag. Een soortgelijk onderzoek van het effect van neutronenbestraling
op de spermatogene stamcellen bij de muis werd uitgebreid met een studie van de
kloongroei na bestraling. Dit onderzoek wordt verricht door een medewerker van het
Laboratorium voor Histologie en Celbiologie van de Faculteit der Geneeskunde van de
Rijksuniversiteit Utrecht. Ook een al langer lopend onderzoek van het effect van
gefractioneerde neutronen- en röntgenbestralingen op de spermatogenese wordt in
samenwerking met dit laboratorium uitgevoerd.
Neutrografie

Het niet-destructieve materiaalonderzoek door middel van neutrografie wordt in toenemende
mate toegepast voor nabestralingsonderzoek, met name van capsules die in de HFR van
Euratom werden bestraald. Voorbereidingen werden getroffen voor de plaatsing van een
nieuwe neutrografie-opstelling bij èên van de HFR-bundelkanalen. Deze nieuwe opstelling is
bedoeld voor onderzoek van gebruikte splijtstofpennen van kerncentrales. Naast dit
nabestralingsonderzoek wordt neutrografie toegepast voor onderzoek van industriële
componenten in opdracht van derden. Dit werk heeft zich dit jaar voornamelijk toegespitst op
scheurdetectie in aluminium. Een verbeterde detectiegevoeligheiri is bereikt door de te
onderzoeken objecten te behandelen met een sterk neutronenabsorberende
penetrantoplossing. De beste resultaten werden verkregen met een oplossing van
gadoliniumnitraat.

Onderzoek ten behoeve van het milieu maakt al sinds vele jaren deel uit van het programma.
Enerzijds staat dit onderzoek in verband met het nucleaire deel van het programma,
anderzijds is het daaruit voortgekomen, in die zin, dat gebruik gemaakt wordt van daarin
verworven kennis en methodieken.
Aerosolen

Een bij CCN ontwikkelde
elektrostatische preeipitator (onder)
voor de bemonstering van
atmosferische aerosolen ten behoeve
van elQiiUonpnmicioscopisch
onderzoek. De preeipitator bestaat uit
een blok plexiglas (rechts), waarin

Het onderzoek van de chemische interacties tussen stikstofoxiden en aerosolen werd
voortgezet met speciale aandacht voor de vorming van salpeterigzuur. HNO2 mag
beschouwd worden als één der componenten in de troposfeer die de belangrijkste rol spelen
in de fotochemie. Uit het onderzoek is gebleken dat HNO2 versneld gevormd wordt uit NO2 in
lucht als er aerosoldeeltjes aanwezig zijn. Vooral oxiden van koper, zink en molybdeen zijn
effectieve katalysatoren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met subsidie van het ministerie van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne, welke subsidie opnieuw voor vier jaar sinds medio 1977
werd toegekend voor een vervolgproject dat zich richt op de rol van aerosolen (vooral
zeezoutdeeltjes) in atmosferische chemische reacties van SO2 en NOX, en op de chemische
samenstelling van zeezoutdeeltjes.

loodrecht op elkaar twee boringen
zijn aangebracht. Door de ene boring
wordt de lucht aangezogen, in het
andere kanaal bevinden zich twee
elektroden met een spanningsverschil
van 7 kV, Onder invloed van dit veld
worden de aerosoldeeltjes in een
representatieve verdeling
neergeslagen op een geleidende
ondergrond.

Regenwateronderzoek

De kennis van het transport van luchtverontreiniging afkomstig van met fossiele brandstof
gestookte ketels is zeer onvolledig. Met name is weinig bekend over de wijze waarop de
luchtverontreiniging en de reactieprodukten die hieruit kunnen worden gevormd naar het
aardoppervlak worden getransporteerd. Bij dit transport speelt zowel droge depositie
(depositie van aerosolen) als natte depositie (het invangen van stoffen dorr regendruppels of
wolkenwater gevolgd door transport via regen naar het aardoppervlak) een belangrijke rol.
In samenwerking met het Instituut voor Meteorologie en Oceanografie van de Rijksuniversiteit
Utrecht is een eerste onderzoek uitgevoerd naar deze droge en natte depositie van stoffen uit
de atmosfeer. Verder is ook het uitwassen (het invangen van stoffen door vallende
regendruppels) en het uitregenen (transport van in het wolkenwater aanwezige

verontreiniging naar de aarde) een onderwerp van studie. Hiertoe zijn opgesteld op het
marinevliegkamp De Kooy acht normale regenvangers, acht regenvangers die uitsluitend bij
regen geopend zijn via een regendetectiesysteem en een regenvanger die de regen in
fracties opvangt.
Het verschil tussen de normale en afsluitbare regenvangers verschaft informatie over de
droge depositie. Een eerste analyse geelt aan dat bij de meeste componenten de bijdrage
van de droge depositie sterk varieert; van 0 tot ruim 100% van de natte depositie. De
metingen met behulp van de in fracties opvangende regenmeter geeft enig inzicht omtrent
uitwas- en uitregenprocessen. Het lijkt waarschijnlijk dat bij veel componenten een aanzienlijk
uitwaseffect plaatsvindt.
Voor dit experiment werden 6000 analyses uitgevoerd met verregaand geautomatiseerde
apparatuur. Bij het gefractioneerd opvangen van regenwater is de hoeveelheid water beperkt
tot 1 a 2 ml per analyse en de gehalten van de diverse componenten zijn zeer laag. De
bestaande methodieken kunnen onder deze omstandigheden geen betrouwbare resultaten
afleveren, zodat een aantal nieuwe methodes moest worden ontwikkeld.
Afnemende cc neentratics ran Al, Zn,
Cu, Br, I, SOl- en V gedurende een
regenbui, gemeten vanal het begin
van de bui tol het bereiken van een
ncerslaghoogte van i mm.

0,1

Een vergelijkend onderzoek van stofwisseling van 203Hg dat door garnalen direct uit zeewater
wordt opgenomen of met het voedsel wordt aangeboden, toonde aan dat deze twee wegen
waarlangs de opname van kwik door garnalen kan plaatsvinden leiden tot verschillende
verdelingen van het nuclide in het organisme. Desondanks verloopt na de verschillende wijze
van opname de uitscheiding van S03Hg met overeenkomstige snelheid. Tevens werd een
gelijksoortig onderzoek uitgevoerd van de stofwisseling van 54Mn in garnalen. Uit de
adsorptie van 54Mn aan het pantser en uit het verloop van de uitscheiding van het nuclide dat
met het voedsel werd opgenomen blijkt een grote overeenkomst met de al eerder
bestudeerde stofwisseling van 60Co in deze dieren.

Mariene biologie

Ui', het onderzoek van de uitscheidingssnelheid van verschillende nucliden die met het
voedsel worden opgenomen door de strandkrab (Carcinus maenas) is gebleken dat de
biologische halveringstijd van nOm Ag veel langer is dan van de andere onderzochte
activeringsprodukten: 54 Mn, e5Zn en 60Co. De biologische halveringstijd van de langlevende
component in de uitscheiding van laatstgenoemde drie nucliden door de krab is een factor 3
Rcienti
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tot 5 lager dan bij garnalen werd gemeten. Ook werd onderzoek uitgevoerd aan de opname
1lOm

"Mn na eenmalige opname van deze

en uitscheiding van

nucliden met het voedsel.

water op de opname van
VC e S

Ag door mosselen en aan de invloed van de zilverconcentratie in het
1lOm

Ag door het bruinwier Fucus. Uit laatstgenoemd onderzoek

*UiöofX/umoxp^on°ve'e/ ' ''

b l e e k dat d e groei v a n thallust

langzamer uitgescheiden dan de

zilver geremd wordt.

°Pies

v a n het

overige nucliden. Dit blijkt uit de veel
grotere biologische halveringstijd Tb
van de langlevende component
( = 700 dagen) in de uitscheiding.

Met behulp van neutronenactivering werd onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van
.
. . .
. . .
, .
antimoon, kobalt, ijzeren zilver in monsters bruinwier, roodwier en mosselen die in de jaren
1 9 6 6 e n 1972 verzameld werden.

bruinwier al door een concentratie van 10 ppd

Bezettingsgraad van de
HFR-bestralingsposities in 1977.

HFR

In overeenstemming met de in het vorige jaarverslag reeds uitgesproken verwachting heeft
de Europese Gemeenschap in 1977 besloten de exploitatie van de Hoge Flux Reactor (HFR)
voor een verdere periode van vier jaar als onderdeel van haar onderzoekactiviteiten voort te
zetten. Wederom geschiedt dit in het kader van een zogenaamd complementair programma,
waaraan slechts door een deel van de Gemeenschap - in casu de Duitse Bondsrepubliek en
Nederland-wordt deelgenomen. Beide landen maken een intensief gebruik van de
bestralingsmogelijkheden van de reactor.
Het gebruik door ECN, waarop in andere hoofdstukken van dit verslag nader is ingegaan, was
dit jaar hoofdzakelijk gericht op materiaalonderzoek en splijtstofstudies in het kader van de
natriumgekoelde kweekreactor, alsmede op fundamenteel onderzoek van vaste stoffen en
atoomkernen. Het Duitse bestralingsprogramma kon, dank zij een uitbreiding van de daartoe
speciaal ingerichte bestralingsfaciliteit met bijbehorende instrumentatie, verder worden
afgestemd op het gedrag van voorbestraalde splijtstofpennen van licht-waterreactoren bij
wisselende belasting. Voorts werd het onderzoek aan materialen voor hoge-temperatuurreactoren - grafiet en grafiet-beklede splijtstofdeeltjes - in gelijke mate voortgezet. De
produktie van radioisotopen vertoonde een verdere groei, terwijl - met name ten behoeve van
milieuonderzoek - grote aantallen monsters met behulp van neutronenactiveringsanalyse in
de HFR werden onderzocht.

-+Voorhettranspo'terenvande
afgewerkte splijtstofelementen van de
HFR wordt aespiijtstoicontainer in
he: reactorbassin neergelaten.
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werden in 1977 22 bestralingsexperimenten uitgevoerd in de reactorkern en 39 in de
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bassinbestralmgsruimte. Tezamen m e t e e n bijna volledig gebruik van de neutronenbundelkanalen, alsmede circa 2400 bestralingen in i s o t o p e n - e n buizenpostfaciliteiten,

resulteerde dit in een gemiddelde bezettingsgraad van de reactor van 70% gedurende de
286 dagen welke de HFR op vol vermogen werd bedreven. Overwegende dat bij de
berekening hiervan is uitgegaan van de theoretisch, maar niet praktisch haalbare, maximale
bestralingscapaciteit van de installatie kan wederom van een intensief en goed gebruik van
de reactor worden gesproken.
Technische problemen van enige omvang werden bij de bedrijfsvoering niet ondervonden.
Preventief onderhoud aan enkele componenten van het primair koelsysteem moest circa een
half jaar worden uitgesteld in verband met te hoge ioniserende straling. Deze was afkomstig
van een aantal hoogactieve irridiumtabletjes, welke als gevolg van een defect van de capsule
waarin ze werden bestraald in het systeem waren verspreid. Door verval van het irridium is dit
probleem inmiddels opgelost.
De demontage van het hogedruk-bestralingscircuit, dat om veiligheidsredenen voor
voortgezet gebruik was afgekeurd, verliep zonder problemen. Na deze demontage kon de
reactorkernconfiguratie worden aangepast, waardoor deze zijn uit een oogpunt van een
doelmatige en thermisch veilige benutting van de beschikbare splijtstofinhoud meest
optimale samenstelling lijkt te hebben bereikt.
In verband met de geleidelijke veroudering van het reactorvat door neutronenstraling en
mede gezien de behoefte aan toekomstige bestralingsmogelijkheden waarin de huidige
installatie niet voorziet, werd besloten tot het opstellen van technische specificaties voor een
nieuw reactorvat en het bestuderen van de problemen welke aan een vervanging van het vat
zouden zijn verbonden. Deze studie zal in 1978 verder in detail worden uitgewerkt ter
voorbereiding van een door de Gemeenschap te nemen beslissing over een eventuele
vervanging.
In samenhang met deze studie werden ook verschillende alternatieve splijtstofconcepten
bestudeerd, waarbij het accent lag op de vraag of bij eventuele toekomstige
leveringsproblemen van hoog verrijkt uranium de huidige gebruikseigenschappen van de
HFR wel kunnen worden gehandhaafd. Uit deze studie is gebleken, dat grote afwijkingen in
initiële verrijkingsgraad bij de huidige stand van de splijtstoffabricagetechniek vooralsnog
niet door zodanige technische voorzieningen zijn aan te passen dat de voor het bereiken van
een hoge vermogensdichtheid vereiste splijtstoflading van de kern kan worden gehandhaafd.
De bestralingsmogelijkheden van de HFR zijn derhalve sterk van de beschikbaarheid van
hoog verrijkt uranium afhankelijk.
Voor wat betreft de andere zijde van de HFR-splijtstofcyclus kan nog melding worden
gemaakt van de eerste verzending van (36) afgewerkte splijtstofelementen naar de
opwerkingsfabriek in Savannah River (VS). Dit is thans de enige commerciële installatie waar
hoog verrijkte splijtstof ter opwerking kan worden aangeboden.
LFR

Het bedrijf van de Lage Flux Reactor (LFR) voor bestaling van materiaalmonsters en
proefdieren en voor de toepassing van activeringsanalyse en neutrografie voor
niet-destructief onderzoek van materialen en componenten werd voortgezet.
Een nieuwe, op moderne instrumer.tatieprincipes gebaseerde, bedieningslessenaar werd
geïnstalleerd en in gebruik genomen.
Ten gevolge van corrosie van de aluminium houder van de binnenreflector traden lekkages
op vanuit het koelwatersysteem naar het reflectorgrafiet. Mede omdat deze bevochtiging een
ongunstig effect tiad op de reactiviteit van de reactorkern werd besloten het binnenvat te
vervangen. Deze manipulatie, waarvoor de reactor geruime tijd moest worden gestopt, was
aan het einde van het verslagjaar bijna voltooid.

O"'.:-:- kchnq van tic bcstralingsciDricfo.f van üe HFR van 1962
tot heden.

Ook in dit verslagjaar bepaalde de mogelijke blootstelling aan ioniserende straling voor een
belangrijk deel aard en omvang van de controles uitgevoerd aan medewerkers, in het
werkmilieu en in de omgeving van het centrum.
Persoonlijke controles

Het aantal beroepshalve aan straling blootgestelde personen (radiologische werkers)
bedroeg dit jaar bij ECN en Euratom-Petten tezamen 332. De totale stralingsbelasting van
deze groep, die geheel bepaald werd door uitwendige bestraling door stralingsbronnen in het
werkmilieu, bedroeg 58 manrem. Dit komt neer op een gemiddelde dosis van 174 mrem per
persoon. De individueel ontvangen stralingsdoses, alle beneden wettelijk toegestane
normen, waren in grootte als volgt verdeeld:
Dosisinterval
in mrem

0-50

50-200

200-500

500-1000

1000-5000

boven 5000

Aantal personen

184

58

50

31

9

0

Mogelijke inwendige besmetting met gamma-emitters werd onderzocht door meting van de
radioactiviteit van het lichaam. Totaal werden er 109 van deze totale-lichaamstellingen
uitgevoerd. Hoofdzakelijk ten behoeve van Philips-Duphar werd in 797 gevallen de activiteit
van de schildklier gemeten op het voorkomen van 125I en 1 3 1 I.
Mogelijke inwendige besmetting met alfa- en beta-emitters werd onderzocht door meting van
de activiteit van urinemonsters. In totaal werden er 938 urinemonsters geanalyseerd op
voornamelijk uranium, plutonium, strontium-90 en tritium.
In aard en omvang van het periodiek geneeskundig onderzoek kwam dit jaar geen wijziging.
In totaal werden er 616 medische keuringen en 294 speciale onderzoeken verricht. Het
laatste betrof elektrocardiogrammen en spirometrische, audiometrische en ergometrische
metingen.
De bedrijfsgeneeskundige dienst werd in totaal 677 maal geraadpleegd waarvan 93 maal
voor- hoofdzakelijk kleine - ongevallen.
Controle werkmilieu

Tijdens en na radiologische werkzaamheden werden de gebruikelijke stralings- en
besmettingsmetingen uitgevoerd. Veel aandacht vroeg de afbraak van installaties voor de
fabricage van sol-gel-spliitstof. Ook dient het ECN-laboratorium te Amsterdam te worden
genoemd waar ae onderzoekactiviteiten met uranium werden beëindigd. Na ontruiming en
decontaminatie kon dit laboratorium als vrij van enige uraniumbesmetting worden
opgeleverd.
Wat de conventionele veiligheidscontrole betreft werd er naast de gebruikelijke geluids- en
trillingsmetingen en de controle van adembeschermingsapparatuur en hijsgereedschap, ook
aandacht besteed aan de gevaren van lasers en het veilig hanteren van kankerverwekkende
stoffen.

Lozingscontrolc

Via de ventilatiesystemen van de Hoge Flux Reactor (HFR), het Laboratorium voor
Sterk-radioactieve Objecten, Philips-Duphar, het Chemie-laboratorium en de installaties van
de Groep Radioactieve Afvalstoffen worden kleine hoeveelheden radioactiviteit in de
omgeving geloosd. Ook dit jaar bleven deze hoeveelheden ruim beneden de grenzen die
hiervoor door de overheid zijn gesteld.
Ook bij de lozing van zwak-radioactief afvalwater in de Noordzee werden de lozingslimieten
voor alfa- en betagammastralers niet overschreden. Wel leverden deze limieten
moeilijkheden op bij de lozing van het uit radiologisch oogpunt vrij onschuldige tritium dat in
toenemende mate als afval wordt aangeboden. In verband hiermee is een wijziging van de
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worden in de omgeving van ECN
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lozingsvergunning in zee in voorbereiding.
Bij metingen in de omgeving van het centrum kon nergens een verhoging van de
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radioactiviteit van het milieu worden vastgesteld. Wel werden in de lucht op het centrum
incidenteel sporen radioactiviteit gevonden die echter voor de stralingsbelasting van het
personeel van geen enkele betekenis zijn.

Doorsnede van een bij ECN
ontwik keldc thcmoluminosccnaosismeter voor het registreren van
neutronenslraling.

Neutronendosimetrie

Voor het meten van de dosis snellle neutronen wordt in de ECN-filmdosismeter gebruik
gemaakt van een speciaal filmpje (kernemulsie). De dosis wordt hiermee bepaald door telling
van het aantal stootprotonen-spoortjes per oppervlakte-eenheid. Nadeel van deze methode
is dat neutronen met een energie lager dan circa 0,5 MeV niet worden meegemeten. Dit kan
in een aantal gevallen tot een sterke onderschatting van de ontvangen neutronendosis leiden.
Een methode om neutronen beneden 0,5 MeV wel te meten is gebruik te maken van het
modererend en reflecterend vermogen van het menselijk lichaam en de aldus
gethermaliseerde neutronen te meten met een geschikte detector. In het ontwerp voor een
thermoluminescentie-dosismeter wordt hiervoor gebruik gemaakt van LiF dat verrijkt is in
lithium-6. Om onderscheid te kunnen maken tussen opvallende en teruggekaatste thermische
neutronen bevat de dosismeter twee paren lithium-6-lithium-7-detectoren gescheiden door
absorberend materiaal.
De dosismeter heeft zijn bruikbaarheid bewezen in neutronenvelden met bekend
energiespectrum. Nagegaan moet nog worden of ook in de praktijk voldoende nauwkeurige
dosismetingen mogelijk zijn.

Ook het tweede jaar van het gemeenschappelijke rekencentrum van ECN en NSP
(Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation) heeft zowel technisch als financieel een
bevredigend verloop gehad.
Ten opzichte van 1976 zijn de bedrijfsactiviteiten globaal genomen met 15% a 20%
toegenomen. Dit komt onder meer tot uiting in het aantal verwerkte opdrachten dat met
51.000 steeg tot 319.000, een toename in de bestede rekentijd in de orde van 15% en een
uitbreiding van de opslag van anderhalf miljard symbolen.
In onderstaande tabel zijn een aantal relevante bedrijfsgegevens over het jaar
kwartaalsgewijs weergegeven.
Kwartaal
Aantal bedrijfsuren
Aantal verwerkte jobs
Computertijd ECN
Computertijd NSP
Computertijd extern
Storingspercentage
Aantal uren software onderhoud*
Aantal uren hardware onderhoud*

1

2

3

4

1158

1083

1065

1069

84.000
32%
26
42%

75.000
35%
20%
45%

77.000
32%
27%
41%

83.000
30%
31%
39%

2%
91
78

1%
38
76

3%
55
101

5%
100
108

* Deze werkzaamheden worden buiten de normale bedrijfsuren verricht.
In de loop van het eerste kwartaal werd de grens van de verwerkingscapaciteit bereikt bezien
uit het oogpunt van aanvaardbare wachttijden voor het tijdens de kantooruren aangeboden
werk.
Dit leidde tot het voornemen de CDC-6600 te vervangen door een krachtiger
verwerkingseenheid, waarbij de keuze viel op de CYBER-175 van Control Data. De
CYBER-175 is door ECN-medewerkers in het testcentrum van Control Data in de Verenigde
Staten uitvoerig beproefd, waarbij met name is nagegaan in hoeverre de
verwerkingscapaciteit wordt aangetast door aansluiting van een groot aantal interactieve
terminals. De machine bleek volledig aan de gestelde eisen te voldoen.
Nadat alle vereiste goedkeuringen waren verkregen, is begin december met Control Data een
overeenkomst gesloten voor uitwisseling van de CDC-6600 tegen de CYBER-175 per
1 februari 1978.
De centrale verwerkingseenheid van de CYBER-175 is gemiddeld 272 maal sneller dan de
huidige processor. Het bestelde systeem is verder uitgerust met een centraalgeheugen, 20
randprocessors met eigen geheugen, vier schijvencontrollers en 24 I/O kanalen, een
verdubbeling van componenten ten opzichte van de huidige machine met bovendien een
snelheidsverdubbeling. Ook de schijvencapaciteit wordt vergroot door de installatie van vier
eenheden met 'dubbele dichtheid'. De totale direct toegankelijke opslagcapaciteit komt
hiermee op 1,9 miljard symbolen.
Ten slofte valt te vermelden dat in het afgelopen jaar een tweede Modcomp
communicatiecomputer is geïnstalleerd teneinde te voorzien in de nog steeds stijgende
vraag naar terminalaansluitingen.

Het afzinken van in beton verpakt
radioactief afval in de Atlantische
Oceaan.

Reeds jaren vinden stortingen in de Atlantische Oceaan van in beton verpakt radioactief afval
plaats, afkomstig van ziekenhuizen, laboratoria, ECN en de kerncentrales, onder auspiciën
van het Nuclear Energy Agency (NEA). Dit wenste zijn bemoeienis in de toekomst meer van
controlerende dan van organiserende aard te doen zijn en stelde daartoe een 'surveillance
mechanism' op, dat hoewel toen nog niet formeel aanvaard door het bestuursorgaan van de
OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), toch dit jaar reeds
werd toegepast. Deze opzet houdt een meldingsplicht vooraf in, met inspraakmogelijkheid
voor aangesloten landen, alsmede het meevaren van een door NEA benoemde waarnemer.
De operatie van afgelopen zomer, georganiseerd en uitgevoerd door ECN, en zoals
gebruikelijk onder controle van het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, had
door de keuze van een modern schip, met compacte dekkranen en luiken over de gehele
breedte van het ruim, alsmede door vergaande mechanisatie van het transport en de
overslag, een bijzonder vlot verloop. Ook de radiologische hygiëne was zeer bevredigend,
dat wil zeggen dat rekening houdend met de grotere omvang van de operatie de
stralingsbelasting relatief gunstiger was dan in voorgaande jaren.
Naast de Nederlandse lading van 3015 ton, met een ß, Y-activiteit van circa 400 Ci en een
a-activiteit van 9 Ci, werd ook een Zwitserse lading van 456 ton overboord gezet in het
stortingsgebied, dat kleiner was dan bij vorige gelegenheden, hetgeen de toepassing van
satellietnavigatie wenselijk maakte. Een groot deel van het afval afkomstig van de
kerncentrales was verpakt in B-containers van circa 2500 kg per stuk, die ook op zee vlot te
hanteren bleken en die bijdroegen tot de algehele stroomlijning van de operatie.
Uit de bedrijfsstatistiek valt te vermelden dat via de pijpleiding in zee van het ECN-terrein
14.000 m3 afvalwater werd geloosd met een totale beta-activiteit van 2,3 curie. Door de
ophaaldienst werd uit het land 246,2 m3 samenpersbaar en 13,7 m3 niet samenpersbaar vast
afval ter verwerking aangevoerd, alsmede 1336 vaten van 60 liter met vloeibaar afval, dat
gescheiden werd in 27,4 m3 organische en 52,7 m3 anorganische vloeistof. Er werden 1884
voorwerpen waaronder diverse handschoenkasten gedecontamineerd.

U'tp'sicvccisiebijhe: lassen van
niruvjur-ihcmokoopeisinde

Temperatuurmetingen in het gebied v? n 0° tot 1000°C en soms nog hoger spelen een
belangrijke rol bij het onderzoekwerk van ECN. Dit geldt onder andere voor bestralingen in de

cvfi.'.'j'e ivo/Ap/aa.'s van EGV.

Hoge Flux Reactor (HFR), voor experimenten in natriumcircuits en voor verschillende
laboratoria w?ar met ovens wordt gewerkt. Voor deze metingen wordt tegenwoordig bijn?
uitsluitend gebruik gemaakt van thermokoppels.
Een thermokoppel wordt in principe gevormd door een tweetal elektrisch geleidende
draadvormige materialen, die aan èèn uiteinde met elkaar zijn verbonden. Als deze
zogenaamde warme las ten opzichte van de andere uiteinden in temperatuur wordt verhoogd
(of verlaagd) ontstaat als gevolg van een thermoëlektrisch effect (het z.g. Seebeck-effect)
tussen deze uiteinden een klein verschil in elektrische potentiaal, dat door een daarvoor
geschikt instrument kan worden gemeten. Omdat deze spanning, althans voor èên bepaalde
materiaalcombinatie, een eenduidige maat is voor de temperatuur van de warme las kan uit
deze meting met behulp van een geëigende kalibratietabel ae temperatuur van het materiaal
of het milieu waarin de warme las zich bevindt met grote nauwkeurigheid worden afgeleid.
Hierbij zijn de twee geleidedraden omgeven door een metalen mantelbuisje (meestal van
roestvrij staal) en onderling en ten opzichte van de mantel geïsoleerd door een keramisch
isolatiemateriaal (meestal magnesiumoxide). Dank zij deze constructie worden de
thermokoppeldraden beschermd tegen aantasting door de vaak agressieve omgeving waarin
ze worden toegepast. De buitendiamete' van de meeste in Petten toegepaste
mantelthermokoppels bedraagt 0,5 tot 1,0 mm.
De voorkeur voor de toepassing van mantelthermokoppels, vooral bij wetenschappelijke

metingen, houdt onder andere verband met de compactheid van de meettip. Hierdoor
kunnen ze goed in experimentele meetopstellingen worden ingebouwd en is de invloed van
hun aanwezigheid op de te meten temperatuur meestal te verwaarlozen.
Als thermokoppelmaterialen worden in de meeste gevallen chromel en alumel gebruikt, een
combinatie met een toepassingsbereik tot circa 1100°C, met een hoge mate van
nauwkeurigheid en betrouwbaarheid en met een goede bestendigheid tegen ioniserende
straling.
Voor temperaturen tot 1800°C komen veelal Pt/Pt. 10% Rh-koppels in aanmerking, terwijl
voor nog hogere temperaturen de combinatie W5% Re/W26%Re wordt toegepast.
Optimale materiaalkeuze en technische uitvoering is vooral bij nucleair materiaalonderzoek
van groot belang omdat de invloed van de bestralingstemperatuur op de door straling
veroorzaakte veranderingen in mechanische en fysische eigenschappen meestal zo
belangrijk is dat onvoldoende kennis en beheersing van de bestralingsomstandigheden de
interpretatie en de toepassing van de onderzoekresultaten ten zeerste kan bemoeilijken.
Gezien de zeer stringente kwaliteitseisen die voor de meeste onderzoekprogramma's aan de
toe te passen thermokoppels worden gesteld is het noodzakelijk gebleken om bij ECN zelf
een op dit gebied gespecialiseerde groep te vormen.
Uitgaande van het van externe leveranciers betrokken thermokoppeldraad worden door deze
groep afhankelijk van de beoogde toepassing, in principe nog de volgende bewerkingen
uitgevoerd:
- Keuring van de te gebruiken draadstukken op homogeniteit. Een niet homogeen verloop
van materiaalsamenstelling en eigenschappen kan bij toepassing in temperatuurgradiënten tot onnauwkeurigheden in het meetsignaal voeren.
- Fabricage van de warme las. Voor deze zeer minuscule bewerking is een thermokoppellasapparaat ontwikkeld, waarmee een hoge graad van betrouwbaarheid en
reproduceerbaarheid wordt bereikt.
- Testen op lekkages, elektrische isolatie en i;ken van de gefabriceerde thermokoppels. Dit
laatste is nodig als de door de leverancier gegarandeerde standaardnauwkeurigheid niet
voldoet voor een specifieke toepassing.
Afhankelijk van de toepassing zullen ook na inbouw en tijdens gebruik van het thermokoppel
nog bepaalde beproevingen noodzakelijk zijn, niet alleen om nogmaals de goede werking te
verifiëren, maar ook omdat de meetkarakteristieken door de wijze van inbouw kunnen worden
beïnvloed. Een specifiek probleem bij langdurige toepassing in een reactor wordt gevormd
door de door nucleaire interacties teweeg gebrachte veranderingen in de structuur en
samenstelling van de warme lasmaterialen, veranderingen welke een zeker
'dekalibratie-effect', dat wil zeggen een wijziging in temperatuur-EMK-karakteristiek van het
thermokoppel, ten gevolge kunnen hebben.
De instelling van de thermokoppelgroep heeft er toe geleid dat thans niet alleen in eigen
meetbehoefteri kan worden voorzien (ca. 800 thermokoppels per jaar) maar dat ook door
andere instellingen in Nederland van zijn adviezen en technische diensten wordt gebruik
gemaakt. Ook wordt door derden in ruime mate deelgenomen aan de thermokoppelcursus
v/elke elk jaar als een van de externe opleidingsactiviteiten van ECN wordt georganiseerd.

De discussie over de problemen van de toekomstige energievoorziening gaat in ons land
nog onverminderd door. Ook in 1977 ontving ECN weer vele verzoeken voor een spreker op
discussieavonden in velerlei plaatsen, aan welke verzoeken zo veel mogelijk werd voldaan.
Een belangrijke voorlichtingsactiviteit acht ECN het organiseren van conferenties over
onderwerpen op het gebied van energieonderzoek en energievoorziening, vaak in
samenwerking met andere organisaties en instellingen. Dit jaar were een zevental
conferenties georganiseerd, met een verheugend groot aantal deelnemers.
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Publikaties

Met ingang van januari 1977 werd het tijdschrift ATOOMENERGIE voortgezet onder de naam
ENERGIESPECTRUM. De redactie tracht in het blad een overzicht te geven van de
ontwikkelingen op het terrein van de energievoorziening en het daarmee samenhangende
onderzoek.
In het aprilnummer werden de teksten afgedrukt van voordrachten gehouden tijdens de door
ECN voor de Landelijke Stuurgroep Energie Onderzoek georganiseerde conferentie 'Energie,
nu en in de toekomst'. Het juli/augustusnummer was geheel gewijd aan een verslag van de
internationale lAEA-conferentie 'Nuciear Energy and the Fuel Cycle', die van 2 tot en met 13
mei 1977 in Salzburg is gehouden.
In samenwerking met de Nijverheidsorganisatie TNO werd voortgegaan met de uitgave van
Innovatie, een informatiebulletin waarin beknopte artikelen worden opgenomen over recente
ontwikkelingen bij TNO en ECN op ver uiteenlopende gebieden met de bedoeling bij te
dragen aan de industriële vernieuwing.
De resultaten van het onderzoek dat door ECN wordt verricht, worden gepubliceerd in
wetenschappelijke tijdschriften en in rapporten. In de bijlage op pagina 80 is een lijst van
publikaties opgenomen.

Bezoeken aan het centrum

Op 15 juli werd onder veel belangstelling het nieuwe kantoorgebouw op het centrum te Petten
geopend door drs. G. J. Glijnis, burgemeester van de Gemeente Zijpe.
De belangstelling voor de mogelijkheid in groepsverband een bezoek aan het
onderzoekcentrum te Petten te brengen is nog steeds zeer groot. In totaal bezochten op deze
wijze 1153 personen het centrum. Op de jaarlijkse 'Open Dag' werden voorts 1266 bezoekers
in de gelegenheid gesteld de installaties en experimenten te bezichtigen.
In 1977 werden een drietal wetenschappelijke bijeenkomsten, meestal met overwegend
buitenlandse deelnemers, belegd op het centrum, en wel:
- 31 mei t/m 3 juni, Seventh Meeting of the Liquid Metal Boiling Working Group, gesponserd
door de Steering Committee for Nuclear Energy van de OESO, sub-groep CSNI;
- 6-10 juni, jaarlijkse vergadering van de NEA Committee on Reactor Physics;
- 5-9 september, IAEA Specialist Meeting on Fission Products Nuclear Data.
Voorts belegde de Sectie Kernfysica van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging zijn
jaarlijkse vergadering te Petten, waaraan circa 200 leden deelnamen.

Bibliotheek

Er werden 1448 boeken aangekocht. De rapportencollectie groeide met 33.105 rapporten,
waarvan 29.221 in de vorm van microfiches. Het tijdschriftenbestand bestaat uit ongeveer
500 lopende abonnementen.
Met de automatisering van het catalogussysteem zijn vorderingen gemaakt. De
boekencatalogus vanaf 1976 is nu machineleesbaar. Door het invoeren van extra
controleprocedures is de betrouwbaarheid van het systeem sterk verbeterd.
Cataloguskaartjes op A-6-formaat worden nu rechtstreeks aangemaakt op de regeldrukker
van de CDC-6600. Bij het machine-leesbaar maken wordt het oude bestand tevens
gesaneerd en voorzien van een Universele Decimale Classificatie en van trefwoorden.
Voor documentaire informatieverzorging door middel van een on-line terminal op
geautomatiseerde documentatiesystemen bestaat een toenemende belangstelling zowel van
eigen medewerkers als van geïnteresseerden buiten ECN. Er staan nu 102
gegevensbestanden ter beschikking op zeer uiteenlopende gebieden van techniek en
wetenschap. In totaal werden 307 literatuurvragen met behulp van dit systeem beantwoord. In
50 gevallen, waar de gegevensbestanden nog niet on-line toegankelijk zijn, geschiedde de
behandeling manueel vanuit de referaattijdschriften.
Belangrijk was de toestemming van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen
om aan te sluiten op het geautomatiseerde documentatiesysteem van het International
Nuclear Information Systeem (INIS) in Brussel. Hierdoor staat nu ook nucleaire informatie
on-line aan ECN ter beschikking. De permanente attendering uit dit gegevensbestand wordt
nog steeds verzorgd door Datasentralen te Kopenhagen. Over een totaal van 60
onderwerpen werd geattendeerd.
Tweeëndertig rapporten werden voorzien van trefwoorden en abstracts en aangeleverd aan
het bureau van de Commissie voor Bibliografie en Documentatie (COBIDOC) ter
doorzending aan het INIS-documentatiesysteem te Wenen. Tevens werd dit bureau
geattendeerd op het voorkomen van nucleaire informatie in Nederlandstalige
tijdschriftartikelen en documenten.
Foto boven: meer dan 500 verschillende tijdschriften zijn in de bibliotheek overzichtelijk uitgestald.

Voor de opleidingsactiviteiten van ECN bestond dit jaar wederom een grote belangstelling.
Het betrof zowel cursussen voor deelnemers van buiten als cursussen voor eigen personeel.
Een aantal cursussen werd op verzoek van derden georganiseerd. In samenwerking met de
NV KEMA werd ook dit jaar in januari een driedaagse bedrijfsconferentie 'Kernenergie'
gehouden. Dergelijke bijeenkomsten worden georganiseerd voor de Stichting
Contactcentrum Bedrijfsleven Onderwijs, ten behoeve van docenten aan hogerberoepsonderwijsinstellingen, met als doel de kennis van de leraren op het betrokken
vakgebied op te frissen, dan wel aan te vullen. Het aantal deelnemers aan deze
bedrijfsconferentie 'Kernenergie', allen docenten aan hogere technische scholen, bedroeg
30.
De volgende externe cursussen werden georganiseerd:
- cursus straling, radioactiviteit en stralingsbescherming,
- cursus CAMAC,
- cursus thermokoppels,
- vervolgcursus kerntechniek,
- cursus stralingshygiëne.
Aan sommige cursussen waren practica verbonden van verschillende duur. Het totaal aantal
deelnemers bedroeg 171.
Voor eigen personeel werden onderstaande interne cursussen georganiseerd:
- cursus stralingsbescherming en conventionele veiligheid,
- cursus elektronische metingen ten behoeve van mechanische problemen,
- cursus literatuurinformatie uit computerbestand,
- cursus experimenten bedrijf HFR,
- gebruikercursus CDC-6600-computer,
- cursus FORTRAN.
Het aantal deelnemers aan deze interne cursussen bedroeg ruim 250. Daarnaast werden een
aantal beknopte cursussen stralingsbescherming en conventionele veiligheid gehouden voor
nieuwe medewerkers en een honderdtal practicanten, voornamelijk van hogere technische
scholen, die hun stageperiode bij ECN doorbrachten.
In het kader van de IAESTE (International Association for Exchange of Students for Technical
Experience) waren vier buitenlandse studenten enige maanden in Petten werkzaam. Zeven
studenten van Nederlandse universiteiten en hoge scholen maakten in Petten een stage door
ten behoeve van hun doctoraal- of ingenieursexamen, terwijl twaalf academici een ECNtoelage ontvingen voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek ter voorbereiding van
een academische promotie. Drie promovendi sloten hun onderzoek af met een promotie.
Diverse onderwijsinstellingen maakten van de mogelijkheid gebruik om reactorfysische
proeven uit te voeren bij de Lage Flux Reactor (LFR) die voor dit doel zeer geschikt is.
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Op 1 mei werd het ultracentrifugelaboratorium te Amsterdam gesloten. In de daaraan
voorafgaande maanden werden 82 medewerkersvan dit laboratorium, waarvan 47 nog in
dienst van ECN waren, naar hun nieuwe Istaorstorium in Almelo overgepla3tst. In verbsnei met
het uitblijven van een definitieve beslissing over de uitbreiding van de verrijkingsinstallaties in
Almelo en de daarmede samenhangende researchactiviteiten zijn deze 47 medewerkers nog
niet in dienst van Ultra-Centrifuge Nederland NV overgegaan.
Op 31 december 1977 was de personeelsbezetting, exclusief de personeelsleden in Almelo
als volgt samengesteld.

Academici
Technisch personeel
Administratief personeel
Hulppersoneel

Totaal

Den Haag

Onderzoekcentrum
Petten

134
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103
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6
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De externe mobiliteit was ook in het verslagjaar zeer gering: voor 37 medewerkers eindigde
het dienstverband. De herprogrammering waarvan elders in dit verslag melding is gemaakt
bracht voor een groot aantal medewerkers verandering van taken mede. Het begeleiden van
deze veranderingen heeft van het bureau Personeelszaken veel aandacht gevraagd. De aan
de herprogrammering verbonden problemen vormden in de Ondernemingsraad regelmatig
onderwerp van bespreking.
Veel aandacht werd besteed aan de bijzondere werksituatie van het personeel in de
continudiensten. Door de directie werd een werkgroep continudiensten ingesteld waarin
naast medewerkers van continudiensten vertegenwoordigers van de Ondernemingsraad, het
Georganiseerd Overleg en Personeelszaken waren opgenomen. Deze werkgroep bracht in
de loop van het jaar een rapport uit waarin een aantal aanbevelingen voor verbeteringen in de
werksituatie en arbeidsvoorwaarden van het personeel in de continudiensten werd gedaan.
Het functieonderzoek dat sedert een aantal jaren in uitvoering is kon in het verslagjaar
nagenoey worden afgerond. Een begin werd gemaakt met het overleg over de invoering van
een nieuw salarissysteem dat op de resultaten van dit functieonderzoek zal worden
gebaseerd.
De Ondernemingsraad kwam in het verslagjaar zes maal bijeen. In het Georganiseerd
Overleg met de Samenwerkende Bonden van Overheidspersoneel werd vijf maal vergaderd.

Bij diverse gebieden van onderzoek die eerder in dit verslag zijn beschreven werd melding
gemaakt van een internationale samenwerking. Hier volgt een opsomming van de formele
betrekkingen die ECN met buitenlandse instellingen onderhoudt.
De meest omvangrijke internationale samenwerking heeft betrekking op het onderzoek op het
gebied van de met natrium gekoelde kweekreactor. Binnen Nederland wordt dit onderzoek
samen met TNO uitgevoerd in een samenwerkingsverband met het Westduitse
Kernforschungszentrum Karlsruhe (KfK) en het Belgische Studiecentrum voor Kernenergie
(SCK)inMol.
De contacten met het International Atomic Energy Agency (IAEA) van de Verenigde Naties in
Wenen betroffen vooral de nucleaire informatievoorziening, splijtstofbewaking in het kader
van de uitvoering van het Non-Proliferatie Verdrag en deelname aan door het IAEA
georganiseerde bijeenkomsten. Van deze laatste valt vooral te noemen de in mei in Salzburg
gehouden conferentie onder de titel 'Nuclear Energy and the Fuel Cycle'. Op verzoek van het
ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ECN de Nederlandse deelname aan deze
conferentie voorbereid.
De deelname aan het onder auspiciën van het Nuclear Energy Agency (NEA) van de OESO
verrichte onderzoek in Halden (Noorwegen) werd voortgezet. Dit betreft het uitvoeren van
proefbestralingen van splijtstofstaven en -elementen en verder de computerbesturing van het
reactorsysteem. Eveneens in NEA-kader werd weer deelgenomen aan een oceaandumping
van zwak- en middelactief afval volgens daartoe opgestelde nieuwe regels. Een
ECN-medewerker is voor de duur van twee jaar aangewezen als voorzitter van het
'Radioactive Waste Management Committee' van NEA. Eveneens werd deelgenomen aan de
hieronder ressorterende 'Coordinating Group en Geologie Disposal'. Een andere
medewerker heeft zitting in het 'Committee on the Safety of Nuclear Installations' van NEA,
terwijl in een subgroep van dit comité werd meegewerkt aan de voorbereiding van een
rapport over de veiligheid van de splijtstofcyclus.
ECN neemt deel aan een aantal studies en programma's van het International Energy Agency
(IEA) dat in Parijs is gevestigd. In 1977 werd de zogenaamde 'implementing agreement'
getekend voor een IEA-studie over 'Energy cascading', die moet leiden tot de vaststelling van
de mogelijkheden van een getrapt energiegebruik en het hiervoor benodigde onderzoek. De
overeenkomst van het IEA-programma getiteld 'R & D on Wind Energy Conversion Systems'
werd eveneens in 1977 getekend. De voorbereidingen voor het tekenen van een
overeenkomst op het gebied van de reactorveiligheid waren aan het eind van het jaar vrijwel
voltooid.
Naarmate de structurering van het energieonderzoek in Nederland vordert, wordt een
integratie in de nationale programma's mogelijk van activiteiten die in het kader van
internationale samenwerkingsverbanden worden voorbereid of uitgevoerd. In 1977 is hiervan
met name sprake geweest door het leggen van verbindingen via ECN met de
IEA-programma's op het gebied van:
- reactorveiligheid,
- energieonderzoekstrategie,
- zonne-energie,
- windenergie.
Hetzelfde geldt voor de onderzoekprogramma's voor de Europese Commissie met
betrekking tot:
- beheer van radioactief afval,
- zonne-energie,
- systeemanalyse en energievoorzieningsmodellen.
Onder contract met de Europese Commissie werd samen met de UK Atomic Energy Authority
een evaluatie gemaakt van de problematiek van het voorkomen van actiniden in
kernsplijtingsafval. Een rapport hierover werd begin van het jaar aan de Commissie

aangeboden en vervolgens gepubliceerd.
Twee voorstellen voor onderzoekcontracten werden bij de Europese Gemeenschap
ingediend ter uitvoering in het kader van het indirecte programma voor het beheer van
radioactief afval. De eerste betreft een evaluatie van het mogelijk afzinken op de
oceaanbodem van krypton-85 in metalen drukvaten. Het tweede voorstel betreft het
opbergen van radioactief afval in een zoutformatie. Aan het eind van het jaar waren de
contractbesprekingen afgerond. De overeenkomst zal mede betrekking hebben op het werk
dat reeds in 1976 en 1977 werd uitgevoerd.
Het meest directe contact met Euratom betreft do Hoge Flux Reactor, die eigendom is van
Euratom en waarvan de bedrijfsvoering aan ECN is opgedragen en met dat deel van het
Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO), dat in Petten is gevestigd.
ECN-medewerkers hebben zitting in het Algemeen Raadgevend Comité van het GCO en in
verscheidene raadgevende comités voor meer beperkte delen van het
Euratom-programma. Een ECN-medewerker trad op als docent aan een Ispra-cursus over
splijtstofbewaking.
In het kader van de uitwisselingsovereenkomst met de Russische Staatscommissie voor
kernenergie werd deelgenomen aan een symposium over natriumtechnologie dat belegd
was in Dimitrovgrad (Sovjet-Unie). Bemiddeling werd verleend voor de detachering van twee
fysici van het FOM-Instituut voor Plasmafysica voor een periode van twee maanden in
Suchumi voor het doen van een gezamenlijke studie voor plasmaopsluiting in
hoog-beta-syctemen. Voorts werd tegen het eind van het jaar een kleine Russische delegatie
ontvangen op het gebied van de plasmafysica en werden voor deze groep bezoeken
georganiseerd aan een aantal Nederlandse instituten.
Twee Russische fysici van het instiuut in Dubna, nabij Moskou, waren gedurende drie
maanden in Petten werkzaam voor een gezamenlijk kernfysisch onderzoek.

De door ECN bedreven, en veel
gebruikte, Hoge Flux Reactor van
Euratom op het terrein te Petten.
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Financieel verslag

Ingevolge het bepaalde in artikel 20, lid 3 van de Statuten wordt hierbij de financiële
verantwoording over 1977 overgelegd, bestaande uit:
Balans per 31 december 1977
Staat van baten en lasten over 1977
Toelichting op deze stukken.
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Balans per 31 december 1977

Stichting Energieonderzoek
Centrum Nederland

31 december
1976

31 december
1977

f

f

16.616.481

17.389.678

9.349.806

10.277.476

437.769

425.888

Octrooirechten

P.M.

P.M.

Langlopende achtergestelde renteloze lening

P.M.

P.M.

Gebouwen, installaties en overige voorzieningen
onderzoekcentrum Petten
Instrumenten en overige inventaris
Woningen en kantoorpanden

Vorderingen en overlopende* posten
Liquide middelen

15.765.152*

11.580.580

4.960.504

4.365.099

47.129.712

44.038.721

* Na compensatie van de vordering op Centec GmbH met de ter zake door de Staat der Nederlanden
verstrekte voorschotten ad f 15 miljoen.
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31 december
1976

31 december
1977

f

f

Vermogen

26.425.926

28.114.912

Schulden en overlopende posten

20.703.786'

15.923.809

47.129.712

44.038.721
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Staat van baten en lasten over 1977

Stichting Energieonderzoek
Centrum Nederland

1976

1977

f

f

Personeelskosten

57.616.038

59.891.592

Materialen, hulpstoffen en diensten van derden

17.675.104

10.378.203

625.498

627.202

Exploitatiekosten gebouwen en terreinen
onderzoekcentrum Petten

4.984.864

4.343.168

Overige kosten

3.336.590

3.517.883

84.238.094

78.758.048

7.837.047

6.733.939

92.075.141

85.491.987

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

Afschrijvingen op alsmede saldo van voor- en nadelen
bij afstotingen van duurzame activa
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1976

1977

f

f

Staat der Nederlanden, exploitatiebijdragen

44.034.839

53.908.182

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

11.650.000
1.924.266

12.671.627
2.434.432

167.703

388.982

17.299.739

—

7.744.638

8.116.078

275

12.025

Bijdragen van het bedrijfsleven

185.500

209.500

Diverse baten

374.454

-

Waarde toegekend aan in eigen werkplaatsen
vervaardigde activa

752.207

922.975

Interest

104.463

94.247

84.238.094

73.758.048

7.837.047

6.733.939

92.075.141

85.491.987

Vergoedingen van de Commissie van de Europese Gemeenschappen, Brussel, voor onderzoekwerkzaamheden
Vergoedingen van Centec GmbH en Urenco Ltd.
voor onderzoek- en ontwikkelingswerkzaamheden
op het gebied van uraniumverrijking door middel van
de ultracentrifugemethode
Overige opbrengsten van adviezen en werkzaamheden
eden
voor derden
Opbrengsten uit octrooien en licenties

In mindering gebracht op het vermogen tengevolgee
van toegepaste afschrijvingen, etc.
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Toelichting op de balans per
31 december 1977

Gebouwen, Installaties en
overige voorzienL. gen
onderzoekcentrum Petten

In 1977 zijn ten behoeve van het onderzoekcentrum Petten investeringen in gebouwen,
installaties en overige voorzieningen verricht tot een bedrag van ruim f 2,9 miljoen.
Zoals in het vorige verslag is vermeld zijn de onderzoek- en ontwikkelingswerkzaamheden op
het gebied van uraniumverrijking door middel van de uitracentrifugemethode vanaf 1 januari
1977 door Ultra-Centrifuge Nederland NV (UCN) overgenomen.
Het op gehuurde grond te Amsterdam gevestigde laboratorium is per 1 juli 1977 om niet
overgedragen aan het ministerie van Justitie; in verband daarmede is van de vorig jaar in de
staat van baten en lasten onder de post Exploitatiekosten gebouwen en terreinen opgenomen
voorziening van f300.000 het voor ontmantelingskosten uitgetrokken bedrag van f 250.000
vrijgevallen.
Met UCN is in het verslagjaar een nadere regeling getroffen over de condities voor onder
andere de overgang van personeel en overdracht van activa.
De kosten van de overplaatsing van ECN-medewerkers naar Almelo komen op basis van in
het sociaal plan voorziene regelingen geheel voor rekening van UCN; in afwachting van de
overgang van het ECN-personeel in UCN-dienst worden de personeelskosten door UCN aan
ECN gerestitueerd.
De in het laboratorium aanwezige goederen zijn -voorzover nog bruikbaar-om niet aan
UCN overgedragen.
Een overzicht van de stand van de investeringen aan het begin en het eina* van het
verslagjaar, alsmede van de mutaties volgt hieronder. In dit overzicht is tevens het
totaalbedrag van de toegepaste afschrijvingen vermeld.
Stand per
31 december
1976

Investeringen:
% aandeel in ontvangstcentrum Forum ca.
Chemiecomplex
Laboratorium voor Sterkradioactief Onderzoek
Materiaalkundegebouw
Fermigebouw
Algemeen laboratorium
Computergebouw
GBA-gebouw
Afvalverwijdering
Centrale werkplaats- en
magazijngebouw
Voorzieningen in/bij
GCO-technologiehal
Gebouw voor algemene
diensten
Algemene voorzieningen
en overige gebouwen

transporteren

Mutaties In 1977 ter zake van
afstotingen
etc.

aanschaffingen

Stand per
31 december
1977

2.963.270
4.572.974

8.704
12.500

2.971.974
4.585.474

7.193.701
3.363.726
3.755.548
3.203.454
599.606
4.450.819
8.120.493

662.422

7.856.123
3.363.726
3.755.548
3.203.454
599.606
4.447.931
9.304.350

V. 2.888
1.177.857

1.583.449

1.583.449
1.093.965

66.209

1.160.174

3.861.518

643.304

4.504.822

9.653.427

74.649

348.746

9.927.524

54.421.950

74.649

2.916.854

57.264.155
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Stand per
31 december
1976

transport
Afschrijvingen

Mutaties in 1977 ter zake van

Stand per
31 december
1977

afstotingen
etc.

aanschaffingen

f
54.421.950
37.805.469

f
74.649
74.649

f
2.916.854
2.143.657

f
57.264.155
39.874.477

16.616.481

-

773.197

17.389.678

Met uitzondering van de op de balansdatum nog niet gereedgekomen werken-voornamelijk
betrekking hebbende op enige voorzieningen in het laboratorium voor sterk-radioactief
onderzoek en een uitbreiding van gebouwen en installaties voor afvalverwijdering met een
totaal geïnvesteerd bedrag van ruim f2,1 miljoen -zijn afschrijvingen toegepast, gebaseerd
op de volgende percentages per jaar van de aanschaffingswaarde:
gebouwen
tijdelijke gebouwen
installaties en overige voorzieningen

Instrumenten en overige
inventaris

5%
10%
10%

Zoals uit de navolgende tabel blijkt, bedroegen de investeringen in 1977 circa f5,5 miljoen.
Hiervan is 17% in eigen werkplaatsen vervaardigd.
Op de balansdatum waren instrumenten e.d. met een waarde van ruim f 1,1 miljoen nog in
aanbouw.
Stand per
31 december
1976

Mutatieis in 1977 ter zake van
afstotingen
etc.

aanschaf*
fingen

Stand per
31 december
1977

f

f

f

f

Investeringen:
Instrumenten en machines
Overige inventaris
Transportmiddelen

48.287.952
3.336.480
280.901

988.244
10.700
1.795

4.996.888
467.607
76.691

52.296.596
3.793.387
355.797

Afschrijvingen

51.905.333
42.555.527

1.000.739
907.353

5.541.186
4.520.130

56.445.780
46.168.304

9.349.806

93.386

1.021.056

10.277.476

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

Onderstaand volgt een overzicht van de onder deze post opgenomen activa.
Stand per
31 december
1976

f

Mutaties in 1977 ter zake van
alstotingen
etc.

aanschalfingen

f

f

Investeringen:
12 woningen in Noord-Holland
Kantoorpanden Den Haag

334.033
346.248

680.281
242.512

-

Afschrijvingen

437.769

-

Stand per
31 december
1977

f
334.033
346.248

11.881

680.281
254.393

7. 11.881

425.888

Op de woningen in Noord-Holland, alsmede op de kantoorpanden in Den Haag, is
afgeschreven op basis van 2% per jaar van de aanschaffingswaarde, exclusief die van de
grond.

Octrooirechten

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

Achtergestelde langlopende
renteloze lening

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

Vorderingen en
overlopende posten

Commissie van de Europese Gemeenschappen, voornamelijk inzake de
bedrijfsvoering van de Hoge Flux Reactor en diensten verleend aan het
Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek te Petten
BV Philips-Duphar, inzake dienstverlening ten behoeve van hun vestiging te
Petten
Ultra-Centrifuge Nederland NV, inzake verrichte diensten en leveranties
Overige debiteuren inzake verrichte diensten en leveranties
Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen, te ontvangen omzetbelasting
Centraal Beheer Pensioenverzekering NV, depotrekening ten behoeve van
voorziening voor mogelijke toekomstige verbetering van de pensioenregeling
Te verrekenen voorschotten sociale lasten en te ontvangen ziekengelden
Diverse vorderingen en overlopende posten

f
2.093.773
264.198
i .553.795
2.441.362
261.860
2.026.384
784.156
2.155.052
11.580.580
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Vermogen

f
26.425.926

Vermogen volgens de vorige balans
Toenemingen
- investeringsbijdragen Staat der Nederlanden

8.458.040
34.883.966

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

f
6.733.939
35.115
6.769.054

Vermogen volgens de balans per 31 december 1977

28.114.912

Als voorschot op de voor 1977 berekende investeringsbijdragen ad f8.458.040 is f 8,5 miljoen
ontvangen; het verschil ad f41.960 is in de balans per ultimo 1977 opgenomen onder de post
Schulden en overlopende posten.
De bijdragen van de Staat der Nederlanden over het jaar 1976 zijn inmiddels vastgesteld op
het voor 1976 berekende bedrag ad f 5.744.289.

Schulden en overlopende
posten

Staat der Nederlanden, te verrekenen exploitatiebijdragen over 1977
Staat der Nederlanden, te verrekener investeringsbijdragen over 1977
Crediteuren inzake leveranties van materialen, hulpstoffen, instrumenten,
diensten van derden, e.d.
Crediteuren inzake uitbreiding van het onderzoekcentrum Petten
Voorziening voor mogelijke toekomstige verbetering van de
pensioenregeling
Sociale lasten en overige personeelskosten
Diverse schulden en overlopende posten

f
591.818
41.960
5.145.929
655.357
2.026.384
5.720.982
1.741.379
15.923.809

Overige verplichtingen

De voor de medewerkers van ECN geldende pensioenregeling houdt in, dat in de premies,
welke tot de pensioendatum moeten worden betaald, een bestanddeel begrepen is, dat
betrekking heeft op vroegere dienstjaren; de contante waarde per balansdatum van de in
toekomstige jaren te betalen backservice-verplichtingen is door de verzekeraar berekend op
f33,9 miljoen (ultimo 1976 f32,6 miljoen), waarbij geen rekening gehouden is met
verhogingen van de pensioenverplichtingen door stijging van de salarissen als gevolg van
voortgaande inflatie.
Formeel is niet geregeld dat de Staat der Nederlanden te allen tijde de uit de
pensioenregeling voortvloeiende verplichtingen integraal zal honoreren.
Uit een per 1 januari 1973 ingegane reglementswijziging vloeit voort, dat voor medewerkers
die de ECN-dienst vóór de pensioendatum verlaten, de contante waarde van de in de
toekomstige premies begrepen backservice bij vertrek ineens moet worden gestort.
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Zodanige stortingen worden in het jaar van vertrek als last in de staat van baten en lasten
verantwoord.
Daar verdere verhoging van de backservice-verplichtingen zou kunnen leiden tot een
onevenredige verzwaring van de lasten in toekomstige jaren is overleg gaande om te komen
tot een financieringsregeling waarbij vanaf 1 januari 1977 uit hoofde van salariswijzigingen de
voor de vroegere dienstjaren verschuldigde premies in de vorm van koopsommen worden
voldaan. Hiervoor is naar schatting over het verslagjaar circa f 0,9 miljoen benodigd; dit
bedrag is in de staat van baten en lasten onder de post Personeelskosten opgenomen.
Na totstandkoming van een dergelijke regeling zullen door vertrek, pensionering e.d. de
backservice-verplichtingen in de komende jaren successievelijk verminderen.
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Toelichting op de staat van
baten en lasten over 1977

Personeelskosten

1976

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

Af: Vergoed door derden
Hiervan heett f3.344.450 betrekking op aan UCN NV ten behoeve
van het ultracentritugelaboratorium
ter beschikking gesteld personeel.
Zie ook de toelichting bij de post
Overige opbrengsten adviezen en
werkzaamheden voor derden.

Materialen, hulpstoffen en
diensten van derden

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

1977

f
41.662.891
15.194.659

f
43.722.218
18.275.982

1.700.823

1.717.749

58.558.373
942.335

63.715.949
3.824.3571

57.616.0382

59.891.5922

De stijging van de post Sociale lasten vindt in belangrijke mate zijn oorzaak in hogere
pensioenlasten.

Deze post ad f 10.378.203 (1976 f 17.675.104 waarvan f8.550.940 ten behoeve van het
ultracentrifugelaboratorium) omvat de kosten van de in het verslasjaar aangeschafte
materialen, kleine apparatuur, hulpstoffen, chemicaliën enz. en van de door derden verleende
diensten.
1976

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

Exploitatiekosten
gebouwen en terreinen
onderzoekcentrum Petten
Onderhoud en wijzigingen van gebouwen, terreinen, wegen
en installaties
Elektrische energie, gas, water en brandstoffen
Verzekeringen, belastingen en erfpacht
Huur en overige kosten technologiehal ca.
Voorziening inzake het laboratorium voor ultracentrifugeontwikkeling voor:
- ontmantelingskosten
- overige kosten
Schoonhouden en diversen

1977

f

f

569.152

569.149

56.346

58.053

625.498

627.202

f

f

726.820
1.827.855
687.943
282.712

914.181
1.810.277
680.365
285.576

250.000
50.000
1.159.534

'•/. 250.000
902.769

4.984.864

4.343.168
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1977

Overige kosten

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

Afschrijvingen op
duurzame activa

f
124.995
886.115

f
133.818
870.973

530.637
1.077.751
240.329
476.763

653.826
1.173.722
119.645
565.899

3.336.590

3.517.883

1976

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

1977

2.327.628
4.741.935
16.529
750.955

2.143.657
4.520.130
11.881
58.271

7.837.047

6.733.939

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

Exploitatiebijdragen

Als voorschot op de voor 1977 berekende bijdrage ad f 53.908.182 is f 54.500.000 ontvangen;
het verschil ad f591.818 is in de balans per ultimo 1977 onder de post Schulden en
overlopende posten opgenomen.
De voor 1977 berekende bijdrage bestaat uit:
Algemene exploitatiebijdrage
Exploitatiebijdrage voor het nationale programma Windenergie
Bijdrage in de kosten van het onderzoekprogramma Berging van radioactief
afval in zoutkoepels

f

51.660.727
2.093.888
153.567
53.908.182

De bijdragen van de Staat der Nederlanden over 1976 zijn inmiddels vastgesteld op
f44.034.839.
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Vergoedingen verstrekt door
de Commissie van de
Europese Gemeenschappen
inzake het centrum te Petten,
betreffende:
- de bedrijfsvoering van de HFR

Ingevolge de met de Commissie gesloten overeenkomst komen de kosten van de aan ECN
opgedragen bedrijfsvoering van de HFR voor rekening van de Commissie. Voor de
berekening van deze kosten worden jaarlijks tarieven overeengekomen. De vergoeding van
de Commissie is als volgt samengesteld:
1977

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

- verleende diensten

f

f

4.965.420
1.483.050

5.482.313
1.232.384

4.141.000
1.060.530

4.831.000
1.125.930

11.650.000

12.671.627

Ingevolge de met de Commissie van de Europese Gemeenschappen gesloten overeenkomst
verleent ECN diensten aan het aan het eigen onderzoekcentrum te Petten grenzende
Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) op basis van jaarlijks overeen te komen
tarieven. Ter zake werden de volgende vergoedingen berekend.
1976

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

Overige opbrengsten
adviezen en werkzaamheden
voor derden

1977

f
161.090

f
86.506

1.351.000
412.176

1.441.000
906.926

1.924.266

2.434.432

Deze opbrengsten hebben betrekking op werkzaamheden voor derden en op beschikbaarstelling van faciliteiten. De baten uit dezen hoofde vloeiden voort uit opdrachten van:
1976

f

f
990.073
133.739
962.242
403.970
410.319

914.487
BV Philips-Duphar, Amsterdam
BV Neratoom, Den Haag
395.383
445.288
Ultra-Centrifuge Nederland NV, Den Haag
125.307
NV tot Keuring van Elektrotechnische Materialen, Arnhem
NV Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland, Arnhem 487.908
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, inzake
275.529
milieuhygiënisch aerosolonderzoek
5.100.736
Overige opdrachtgevers

421.193
4.794.542

7.744.638

8.116.078
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De post overige opdrachtgevers heeft betrekking op opbrengsten ter zake van:
1976

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

1977

f
242.071
1.444.152
255.762
2.574.240
141.705
154.725
45.591
242.490

f
232.229
1.305.765
83.990
2.684.610
159.826
49.744
33.307
245.071

5.100.736

4.794.542

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

Waarde toegekend aan
in eigen werkplaatsen
vervaardigde activa

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

Accountantsverklaring
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Wij hebben de in dit verslag opgenomen Balans per 31 december 1977 en Staat van baten en
lasten over 1977, alsmede de daarop verstrekte Toelichtingen van de Stichting
Energieonderzoek Centrum Nederland gecontroleerd.
Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel, dat deze financiële verantwoording een
getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de stichting
op 31 december 1977 en van de baten en lasten over 1977.

KLYNVELD KRAAYENHOF & CO.
's-Gravenhage, 11 mei 1978.
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