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Voorwoord
Dit verslag aangaande de werkzaamheden en de toestand van de Stichting
in 1987, de rekening van ontvangsten
en uitgaven over dk jaar en de balans
per 31 december 1997 is door het
bestuur op 29 april 1988 goedgekeurd.
De aan overheidszijde bestaande wensen betreffende een meer zelfstandige
positie van de grote technologische instituten en een grotere afstandelijkheid
van de overheid ten opzichte van deze
instituten hebben op 9 oktober 1987
voor ECN hun weerslaz gevonden in
een statutenwijziging.
In de nieuwe statuten is een kleiner
bestuur voorzien, evenwichtig samengesteld uit personen die werkzaam zijn
of geweest zijn bij bedrijfsleven, energievoorziening dan wel onderzoek en
onderwijs. Het bestuur werd de eerste
maal gevormd door de heren Bakker
(voorzitter), V. Erpers Koyaards,
Gcerlings en Nijs, allen afkomstig uit
het bestuur voor de statutenwijziging.
In een vacature in het nieuwe 'rstuur
kon in het verslagjaar nog niet worden
voorzien. Bij de statutenwijziging zijn
ab bestuurslid afgetreden drs. L. Ailing, dr.ir. H.L. Beckers, prof.dr.ir.
H. van Dam, ir. F.H.M, van Eyndhoven, ir. W.A. de Jong, ir. G. Kardaun, ir. P. van 't Klooster en dr.
E. van Spiegel. Wij zijn deze oudbestuursleden dank verschuldigd. Onder hen zijn er velen die gedurende
een lange periode de belangen van onze organisatie hebben gediend.

De statutenwijziging houdt ook in dat
de Wetenschappelijke Adviesraad is
opgeheven. De nieuwe statuten voorzien in een Programma-Adviesraad die
aan de directie adviseert en is samengesteld uit personen, die de doelgroepen van ECN representeren. De leden
van deze nieuwe adviesraad waren aan
het einde van het verslagjaar nog niet
benoemd. Ab leden van de Wetenschappelijke Adviesraad zijn afgetreden prof.dr. J.J. Van Loef (voorzitter), prof.drs. P.J. van den Berg,
prof.ir. C.J. Hoogendoorn.prof.ir.
P. Jongenburger, dr. L. Lindner,
prof.ir. P. Mostert, prof.dr.
J.R.H. Ross, drs. R.P. van Stapde en
prof.dr. H. de Waard. Ook hen zij
dank betuigd voor de vele diensten
aan de Stichting bewezen.
Deze wijzigingen in de bestuurlijke
structuur bezegelen mede het streven
van de laatste jaren naar grotere financiële zelfstandigheid en sterker gericht zijn op de markt voor de door
onze organisatie te verlenen diensten.
In het verslagjaar werden op deze weg
opnieuw goede vorderingen geboekt.
Hier past een woord van waardering
voor hetgeen door de directie en de
medewerkers werd verricht.
Ir. J.H. Bakker
Voorzitter
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Inleiding

In het afgelopen jaar heeft ECN zijn
positie ab onderzoek- en dienstverlenend instituut verder versterkt.
Hoofdtaak blijft net uilvoeren van onderzoek en studies op het gebied van
de energievoor/icning. Een laak die
ECN heeft sinds 1976. toen dit bij Kabinetsbesluit werd vastgesteld. Sindsdien heeft de ontwikkeling in de richting van een centraal instituut voor
energieonderzoek in Nederland zich
verder voortgezet. ECN is voor deze
laak specifiek toegerust: het beschikt
over de ervaring, kennis en uitrusting
maar ook over een belangrijk internationaal en nationaal relatiepatroon op
hel betreffende gebied. De door ECN
verworven kennis en kundigheden
worden in beperkte mate ook ingezet
op nevengebieden. doch alleen wanneer de specialistische waarde dil logisch en doelmatig maakt in het belang van de Nederlandse kennisinfrastructuur. Hoe hel ECN-programma zich sinds 1976 heeft ontwikkeld wordt geïllustreerd in onderstaande figuur.

Omwikkeling i.m hcl ICN-prustrjmina simK
IM75

Zoals bekend is de verhouding tol de
overheid als subsidie-verstrekker sedert
enkele jaren gewijzigd. Dit komt lot
uiting in een grotere zelfstandigheid en
in een wijziging in de aard van de

geldstromen. De gerichtheid op de
markt is duidelijk toegenomen, waarbij moet worden opgemerkt dat deze
markt naast hel bedrijfsleven vooral
ook de overheid omvat. ECN heeft
zich ontwikkeld tol een instituut dal in
belangrijke male bijdraagt aan de onderbouwing en voorbereiding van het
overheidsbeleid inzake de energievoorziening.
Hel jaar I9R7 werd voor ECN gekenmerkt door overwegend gunstige ontwikkelingen, die. naar wij verwachten,
zich ook in de komende jaren zullen
voortzetten. De resultaten van het afgelopen jaar vertonen een verdere stijging van de inkomsten uit opdrachten
en dienstverleningen. Deze inkomsten
bedroegen in het verslagjaar ca. 56r»
van het totale begrotingsbedrag. Ook
uil deze cijfers mag de conclusie worden getrokken dal ECN gezien wordt
als een belangrijk dienstverlenend instituut op het gebied van energiegelieerd onderzoek. Directie en medewerkers blijven er op gericht deze positie ook in de komende jaren ie verst evisen.
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Nucleair onderzoek

Het nucleaire onderzoek bij ECN omval de volgende onderwerpen:
- veiligheid van thermische reactoren:
- verwerking en opslag van radioactief afval:
- geavanceerde splijtingsreactoren:
- stralingshygiëne:
- nucleaire analyses:
- fusiereactoren.
\nhglKi4 V M thcmisciK metotra

Het ongeval te Tsjernobyl is aanleiding geweest tot een herbezinning op
de toepassing van kernenergie in Nederland. Ongeacht een besluit over de
toekomstige Nederlandse nucleaire
energievoorziening staan of «order,
kernenergiecentrales direct aan onze
landsgrenzen gebouwd.
Twee studies werden uitgevoerd in opdracht van de overheid in het kader
van de herbezinning over de toepassing van kernenergie na het ongeval in
Tsjernobyl. De eerste studie die in

Microscoop- en positieve radioactivilcilsfoto
van gepolijste dwarsdoorsneden door twee
splijisiofstaven die resp. l'O.-tablctlcn en
lrO:-bollctjes bevallen. IXve staven waren I5.W
dagen werk/aam in de Dodewaard-rcactor. Het
maximum omwikkelde vermotten was .W kW m
en de bereikte vcrsplijtingsgraad was 4.2*'» 11MA. In het ecnlrum van de staven vertonen de
adiviicilsfolo's een /wanere cirkel, veroorzaakt
door transport van radioactief cesium K-vallende splijiingsproduklen vanuit hel warme centrum naar de koudere rand van de splijtstof.
IX* wine delta's op de acttvitciisfoio zijn radiale scheuren in de rand van de lablcllindoorsncde. Chemische analyse loonde hoge ecsiumconceniralies aan in de/e della's. Dergelijke hoge
cesiiimconcentralies werken spanningscorrosic
van de omringende huls van een zirconiumlcgcring in de hand. Op de acliviicitsfoio van de
UO.-bolleljcs bevallende staal /ijn geen radiale
scheuren en "cesiumdella's" Ie zien.

1987 is afgerond, betrof een onderzoek naar de kans op radioactieve lozingen bij nieuw te bouwen centrales.
De resultaten van deze studie geven
aan. dal een ongeval van de omvang
zoals in Tsjernobyl heeft plaatsgevonden, voor nieuwe centrales uitgesloten
geacht kan worden. De meest waarschijnlijke kuingsomvang bij een omvangrijk reactorongeval zal kleiner
zijn dan een honderdste van die in
Tsjernobyl. terwijl de kans erop niet
groter is dan eenmaal in de miljoen
jaar. De tweede studie die begin 19X8
gereed zal komen, betreft de gevolgen
voor de omgeving van de reactorongevallen met geringe kans van optreden.
Belangrijke kennis op het gebied van
veiligheid van thermische reactoren
werd verkregen door de samenwerking
met US Nuclear Regulatory Commission (US-NRC). waardoor rekenprogramma's, experimentele resultaten en
studies beschikbaar kwamen. Een medewerker werd in de Verenigde Staten
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gedetacheerd, waar hij heeft deelgenomen aan de omwikkeling van een rekenmodel van de invloed van het in
onderhoud zijn van componenten of
systemen op de kans op optreden van
een reactorongeval.

Om het gebruik van Je rekenpr«$ranirna\ cc
vereenvuudifen en de anaUvct %neller en
betrouwbaarder ie bunnen uiivoeron r» in de
Verenigde Malen een eebruiker>wiendeliik
«oiiware-pakket tmimikkcU dat etali'w.'he
kleurenweerjc.ave en koppeUnf net data bate
»v«iemen mogetijk maakt. Hinendkn bezaai de
mueeitjkheHl «mi gedurende de \tmuiatie
interactief ie Muien. I)K prufammapakkel. de
Nuekar Plant Anart/er. heelt zijn waarde al
bewe/en in tie %'erenigde Staten bij tie ana!?*:
tan e\p<tnnenien en «wingen en bij de etahtaiie van nieuwe richtlijnen »oor operator in
geval tan een *toring. I>i< prusrarnmapakket K
ter beschikking getteklaan II N. al\enige
in-miuiK builen de VS. liet /ai gebruikt worden
vuwr Nederlands kernceniralev maar toik MHK
nict-nueieaire loepavmgen.

Ju**

In opdracht van de overheid is nagegaan wat de evntude consequenties
zouden kunnen zijn van een verhoging
van de gemiddelde versptijtingsgraad
van de splijtstof in de beslaande kerncentrales. In het bij/onder werd aandacht besteed aan de invloed op de
veiligheidsmarges in bet geval van
eventuele incidenten of ongevallen.
Het door Et'N ontwikkelde rekenprogramma PHAMISS is uitgebreid met
berekeningen van verwachte levensduur en betrouwbaarheid van svsle-
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Naast de/e werkzaamheden werd in
internationaal verband een beperkt experimenteel programma uitgevoerd om
op enkele gebieden ontbrekende gegevens te bepalen.
Enkele details:
- Voor de analyse van de gevolgen
van een omvangrijk reactorongeval
zijn van groot belang de thermodynamische eigenschappen van de
stoffen tijdens het vrijkomen uit de
splijtstof en het transpon in de
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splijtingsprodukten kunnen worden
gevormd en wordt een monografie
samengesteld waarin alk relevante
itvrmodynamischc grootheden worden weergegeven.
- Twee projecten, die in Halden werden uitgevoerd, werden dit jaar afgerond: in-reactor spanningscorrosie-onderzoek aan spiïjisiofstaven
met zircaloy bekleding, en gevolgen
van cyclisch reactorbedrijf op de
splijisiofstaafdiamcter. De detachering van de medewerker bij het
Halden Reactor Project is dit jaar
beëindigd.
To* slot kan worden vermeid da] ECN
sinds eind I9B7 het secretariaat van de
vernieuwde Commissie Reactor Veiligheid verzorgt.
Verwertunn en ofMWK van nMNMctwf
afval
Het radioactief afval dat ontstaat bij
het kcrnsplijlingsproccs en bij tocpav
sing van nucleaire technieken, moet op
een veilige en milieuvriendelijke wijze
worden verwerkt en opgeborgen.
In het kader van het Integraal Landelijk Onderzoek Nucleair Afval ( I I O NA) necir.l ECN deel aan een project
voor procfopslag van cen aantal
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kernspijtingsafval (KSA-) canisters in
de ASSE-mijn in Duitsland.
Het doel van dit omvangrijke project
is om onder zoveel mogelijk realistische eindopslagcondilies. het thermomechanische gedrag van stcenzout te
onderzoeken, alswd de gevolgen van
straling te bestuderen. De ECN-dedname voorziet in ihcrmomeclianische
voorspelling*- en cvaluaiicberekeningen. het ontwerp en de levering van
verwarmingseiemcnlen en speciale
mectinsirumeniatie. en het gegevcnv
verwerkingssysteem ten behoeve van
sturing en regeling van de apparatuur.
In I9G7 zijn voorspeHingsbcrekeningen
uitgevoerd met betrekking tol het
zoutgedrag rondom de galerijen en
boorgaten van hel tesivcid. Ook zijn
de benodigde componenten gefabriceerd en getest tezamen met de speciale meetapparatuur en instrumentatie.
Het daiavcrwerkingssystecm voor
± 1200 meel- en stuursignalen kwam
gereed. Begin 1988 zal alle apparatuur
in de ASSE-mijn worden geïnstalleerd,
zodat in de loop van I9M de eerste
meetresultaten beschikbaar zullen
komen.
Voorts is ECN betrokken bij de evaluatiestudies van de veiligheid van mogelijke opbcrgconccpien voor radioactief
afval in siccn/out (VEOS). Deze stu-
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dies worden uitgevoerd in samenwerking met het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
De studie is eind 1985 begonnen en zal
in de loop van 1988 worden afgerond.
Een aantal deelstudies is reeds gereed
gekomen.

"316 lasverbindingen" bestaat veel belangstelling van veiligheidsinstanties en
ontwerpers. Voorts wordt onderzoek
naar de restlevensduur van constructies uitgevoerd in samenwerking met
het Nederlands Instituut voor Lastechniek.

Geavanceerde splijtingsreactoren

Stralingshygiëne

De ontwikkelingen op het gebied van
meer geavanceerde reactoren worden
door ECN nauwgezet gevolgd, zoals
die van kleinere of modulaire druk- of
kokend-waterreactoren en hogetem[>eratuurreactoren. Het lopende
(beperkte) onderzoek van snelle reactoren (o.a. stralingsschade van
constructie-staal, en neutronica) werd
voortgezet.

Ook in 1987 heeft ECN extra metingen uitgevoerd aan de radioactiviteit
in het leefmilieu, in verband met het
ongeval te Tsjernobyl. Metingen van
cesium in melk en kuilgras werden in
opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (VROM) uitgevoerd.

In 1987 werden de resultaten van onderzoek naar de effecten in snelle
reactoren van lage neutronendosis op
kruip en het effect van neutronentluenties en kruipschade op de trekeigenschappen van austenitisch staal gerapporteerd. Speciaal voor de effecten
van lage neutronendosis op kruip van
Schemalische weergave van hei transportsysteem van verglaasd warmteprodueerend
hoogactief afval dat is ontwikkeld voor het
'HAW'-projecl van ECN in de ASSE-zoutmijn. Te onderscheiden zijn:
- Bovengronds worden de hoogactievc canisters, die zijn aangevoerd in grote transportcontainers, overgeladen in de container die
als transportmiddel in de mijn fungeert.
- Deze container, gevuld met één canister,
wordt in de kooi geplaatst en via de schacht
naar de galerij op 800 m diepte gebracht.
Daar wordt de container met een speciaal
voertuig uit de kooi genomen en naar de
plaats van bestemming gebracht nl. een speciaal voor dit doel verhuisd boorgat in het
steenzout.
-

maaiveld
aankomst van
transporlcontaincrs"
met bussen KSA

Asse-container

Nadat de container boven het gat is gemanoeuvreerd en de schuif in de afschermconstrucfie is geopend, wordt de canister
met een mobiele hijsinstallatie in het 15 m
diepe gat neergelaten. In een gat kunnen S
canisters boven elkaar worlen geplaatst.

- Nadat een gat is gevuld wordt het met een
speciale plug afgesloten.
Gedurende 5 jaar zullen de diverse effecten van
het sterk stralende afval op hel steenzout worden bestudeerd o.a. ter verificatie van rekenmodellen. Na deze periode worden de canisters
met behulp van hel zelfde transportsysteem bovengronds gebracht en weer in de grote transportconiainer geplaatst.
Dit type transportsysteem /al, na gebleken geschiktheid, ook worden toegepast in de geplande einddeponie "GORLEBEN' in de BRD.

De stralingsbelasting van de mens en
andere organismen door in het milieu
aanwezige kunstmatige en natuurlijke
radioactieve stoffen werd onderzocht.
Concentraties van Po-210 in mosselen
en garnalen uit de Westerschelde, het
kustwater en de Waddenzee bleken
drie a vier maal hoger te zijn dan die
in dezelfde organismen uit de Oosterschelde. Dit hangt waarschijnlijk sa-

Zout-

formatie
transportvoertuig

machine voor het
neerlaten van bussen
KSA in een boorgat

boorgat
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Bij een boerderij in Si. Maartensbrug heelt
ECN onderzoek uitgevoerd naar de overdracht
van de Tsjernobyl-radionucliden Cs-137 en
Cs-134 uit het voer van melkvee naar de melk.
Hot belangrijkste ruwvoer dat van I december
1986 tot eind april 1987 aan het vee werd aangeboden, was kuilgras. Daarvan werd in de
maand december een partij gevoerd uit augustus 1986 met een laag gehalte aan cesiumisotopen en vervolgens tol begin maart een
partij uit 1985 waarin geen Tsjernobylradionucliden voorkwamen. Van begin maart
tot eind april werd kuilgras gevoerd uit juni
1986 met een hoog gehalte aan Cs-137 en
Cs-134 van Tsjernobyl. Daarna gingen de dieren de wei in en aten voornamelijk vers gras
met een laag gehalte Cs-137 en Cs-134.
De figuur toont de invloed van het voeraanbod
op de concentraties van Cs-137 en Cs-134 in de
melk. Aan het eind van februaii (ca. dag 90) is
de Cs-137 concentratie gedaald tot een zeer lage
waarde. Cs-134 kan dan niet meer aangetoond
worden, omdat dat nuclide in het kuilgras van
1985 niet voorkwam. Na het begin van het aanbod van het kuilgras van juni 1986 treedt een
snelle stijging op van de concentraties van beide
cesium-isotopen in de melk lot na ca. een weck
een evenwichlsconcentratie wordt bereikt. Als
de dieren daarna overdag de wei in gaan, maar
gedurende 2 dagen nog kuilgras krijgen, begint
de daling van de concentraties Cs-137 en
Cs-134, die versneld wordt als het voeren van
kuilgras gestopt wordt. De concentratiedalir.g
zet zich voort, tot medio juni weer een evenwichlsconcentratie is bereikt. Uil de relalie tussen de met hel voer opgenomen hoeveelheden
Cs-137 en Cs-134 en de concentraties in de
melk wordt de overdrachtsfactor voor beide raciionuclidcn afgeleid.
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men met de lozingen door industriële
bronnen. Een verkennend onderzoek
van het gehalte aan Po-210 en Pb-210
in een tiental monsters fosfaatkunstmest heeft aangetoond dat deze
uiteenlopen van minder dan 10 tot circa 700 Becquerel per kilogram. In
geen van deze gevallen gaat het om
onrustbarende niveau's.
Onderzoek werd uitgevoerd, gericht
op het vergelijken van de gevoeligheid
voor splijtingsneutronen en röntgenstraling van stamcellen in het muizenbeenmerg, van zich differentiërende cellen die uit stamcellen zijn ontstaan en leukemische cellen die uit
beenmerg afkomstig zijn. Met het Laboratorium voor Celbiologie van de
faculteit der Geneeskunde van de
Rijksuniversiteit Utrecht werd onderzoek uitgevoerd naar de gevoeligheid
van de zaadcelvorming bij de muis
voor splijtingsneutronen en röntgenstraling.
Nucleaire analyses
Voor de uitvoering van opdrachten in
het kader van de reactorveiligheid en
voor de HFR is het noodzakelijk om
over recente gegevensbestanden en
programmatuur te beschikken op het
gebied van de reactorfysica. ECN levert in dit verband een belangrijke bijdrage aan het internationale JEFproject (Joint Evaluated File), dat de
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vorming van r?n Europese bibliotheek
van nucleaire gegevens voor splijtingsreactoren tot doel heeft. De Nederlandse bijdrage betreft de evaluatie
van werkzame doorsneden van splijtingsprodukten voor neutronen.
Op het terrein van de splijtstofbewaking en proliferatie wordt in het internationale kader van de European
Safe-guards Research and Development
Association (ESARDA) onderzoek
verricht. Door het uitvoeren van metingen ten behoeve van URENCO
wordt deze kennis zowel ingezet als
geactualiseerd.
Bijdragen aan hel Europese
fusie-onderzoek
Met een aantal projecten op de gebieden van reactorfysica, supergeleiding
en materiaalonderzoek neemt ECN
deel aan het Europese Fusie Programma. Dit programma heeft twee hoofdlijnen: het Plasmafysisch Programma
rond het Joint European Torus, JET,
experiment te Culham, en het Fusie
Technologie Programma met als centrale activiteit de ontwerpstudie van
een eerste reactorexperiment met de
provisorische naam Next European
Torus, NET. In ons land heeft FOM
het plasmafysische deel op zich genomen en neemt ECN deel in de technische extrapolatie. Het is de bedoeling
dat beide lijnen omstreeks 1992 con-
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vergeren in hel besluit om NET te
bouwen.
ECN detacheerde een wetenschappelijke medewerker voor neutronentransport-berekeningen: eerst bij JET om
door middel van de geproduceerde
neutronen de plasmacondities te bestuderen en vervolgens bij NET voor ontwerpberekeningen aan afscherming en
kweekmantel. Voorts werd de modernisering van de European Fusion File
van werkzame doorsneden van kernen
voor neutronenreacties verzorgd.
Op basis van de door ECN ontwikkelde niobium-tin draad werd aan twee
samenhangende projecten gewerkt: de
ontwikkeling van een geleider voor de

SULTAN 12 lesla spoel tijdens de fabricage.

toroïdale magneetspoelen van NET en
de opbouw van een beproevingsinstallatie -SULTAN te Villigen- voor NETgeleiders in het algemeen. Om de
veldsterkte in SULTAN van 8 tesla
naar 12 tesla op te voeren, leverde
ECN een van een tweetal niobium-tin
insert spoelen. In deze spoel werd 700
m door ECN ontwikkelde geleider verwerkt. Op zichzelf is dit een belangrijke stap in de opschaling naar 16 kA,
zoals nodig voor de NET-magneetspoelen. Om de wisselveldverliezen te
beperken, zoals gewenst voor de NETgeleiders, werd draad gemaakt met een
groter aantal dunnere niobium-tin
kernen.
Het austenitische staal A1SI 316 L zal

!5

Opstelling voor hel melen van de hoeveelheid
tritium vrijkomend bij verhitting van keramische kweekmaterialen voor tritium (zoals
LiALOj, LUSiO, en Li,0), nadat deze materialen zijn bestraald in de Hoge Flux Reactor;
tritium is de '"brandstof" voor fusiereactoren.
Het door verhitting vrijgekomen tritium wordt
meegevoerd door een gasstroom (helium). Hel
tritium in de heliums!room wordt vervolgens
gemeten mei behulp van een ionisatiekamer.
De vorm waarin het tritium vrijkomt (HT of
HTO) kan worden bepaald door de gasstroom
te leiden door een moleculaire zeef, waar het
HTO wordt gevangen en vervolgens door de
ionisatiekamer, waar hel gasvormige tritium
(HT) wordl gemeten. Na afloop van een experiment wordt de hoeveelheid tritium dat als HTO
op de moleculaire zeel' aanwezig is gemeten met
behulp van een vloeislof-scintillatieteller. Een
tweede HT-meting wordt uitgevoerd door na
oxidatieve omzeiling in HTO dit eveneens te
bepalen met vloeistof-scimillatictelling. De
resterende gasstroom wordt gecontroleerd op
afwezigheid van tritium.
De gehele opstelling is ingebouwd in een handschoenkast en is op afstand bedienbaar. De
meetresultaten worden geregistreerd en verwerkt met behulp van een computer.

toegepast worden als constructiemateriaal voor de NET-machine. Mechanische beproeving na bestraling in de
HFR leverde informatie over vermindering van de vermoeiingslevensduur.
Experimenten werden gestart voor het
aanbrengen van TiC en SiC coatings
door middel van plasma-spray techniek ter bescherming van de eerste
wand tegen de inwerking van het
plasma.
De fusie-"brandstof" irticm zal in de
kweekmantel geproduceerd worden
door versplijtin? van lithium. Hierbij
wordt gedarlu aan twee uitgangsmaterialen, p.!.: vloeibaar lithiumlood en
iiiii^bestendige lithium-keramiek.
Voor het onderzoek aan hittebestendige lithium-keramiek worden LiO,,
LiAIO,, Li,SiO, en Li,ZrO, compacts
(geleverd door SNL-Springfields en
SCK-Mol) in de HFR bestraald. Het
onderzoek (EXOTIC-project) betreft
de temperatuurafhankelijkheid van het
ontwijken van tritium en de veranderingen van de fysische en mechanische
eigenschappen van de keramiek. Analyse van de eerste drie EXOTICexperimenten duiden op de gewenste
volledige tritium release uit LiAIO,
compacts bij 400°C. Met LiO, zou
men in principe een hogere kweekfac-

tor kunnen bereiken; het bleek echter
dat dit materiaal bij 400°C sintert en
een geringe kruipsterkte heeft en pas
boven 600°C het tritium volledig afgeeft.
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Fossiele energiedragers
en milieu-aspecten
De milieuverontreiniging bij hel verbranden van fossiele energiedragers is
een van de belemmeringen bij de
grootschalige toepassing van deze
energiedragers. Het ontwikkelen van
meer efficiënte en milieuvriendelijker
conversieprocessen is voor ECN een
richtsnoer bij het onderzoek op dit gebied. Tevens wordt zowel het voorkomen van schadelijk emittenten als ook
de gevolgen van emissies onderzocht.
Het onderzoekprogramma bestaat uit
vier werkgebieden:
het onderzoek aan brandstofcellen
dat voornamelijk is gericht op de
gcsmoltcn-carbonaatcel;
~ het onderzoek aan milieuvriendelijke conversietechnieken zoals katalytische aardgasverbranding, steenkoolvergassing en fundamentcel
steenkoolverbrandingsonderzoek;
- het onderzoek inzake verzuring, dat
onderdeel uitmaakt van hel zogenoemde Nationaal Additioneel Verzuringsprogramma;
- het onderzoek aan het systeem
water-slib-bodem en aan reststoffen.
Brandstofcellen

Brandstofcellen hebben naast het
voordeel van lage milieubelasting een
hoog rendement en een grote flexibiliteit in hel gebruik waardoor de toe-

Twee testopstellingen voor brandstofcellen in
bedrijf. In de/e opstellingen wordt de invloed
van het fabricageproces en van de kwaliteit van
de poren/e onderdelen op hel celgedrag bepaald,
fillie cel heelt een oppervlak van 10 \ 10 cm.

passingsmogelijkheden divers en groot
zijn.
Het in 1986 begonnen onderzoekprogramma inzake gesmolten-carbonaat
brandstofcellen (MCFC) werd met
kracht voortgezet. In opdracht van
PEO is ECN hoofduitvoerder en
wordt het elektrochemisch onderzoek
gedaan door TUD.
Er werden 9 lab« ratoriumcellen in gebruik genomen, in deze cellen worden
materialen onder variabele condities
getesl. Tevens zijn de eerste benchscale testcellen operationeel geworden.
In deze cellen worden materialen met
afmetingen van 100 cm: beproefd.
Daarnaast werd de engineering van
test faciliteiten voor een 1000 cm: cel
en voor een atmosferische I kWe cellenstapeling voltooid. De eerste zal gedurende het eerste kwabaal, de laatste
in de tweede helft van 1988 operationeel worden. Goede voortgang werd
ook geboekt bij de ontwikkeling van
de poedertechnologie en van de fabricagetechnieken voor de poreuze componenten, zowel ten aanzien van inzichten in de procesparameters als van
produkikwalitcit en -kwantiteit. Ten
slotte is ook hel onderzoek aan materialen, bewerking*- en coating technieken voor separatorplatcn goed op
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ECN is er in geslaagd door middel van hel
sol-gel proces vrijwel monodisperse bolletjes
van lithiumferriet te maken. Dit /eer goed
karakteriseerbare materiaal vormt de basis voor
te ontwikkelen elektroden voor gesmoltencarbonaat brandstofcellen.

gang gekomen en zijn Iwee ontwerpen
van dergelijke platen in een vergevorderd stadium van ontwikkeling gekomen.
In september 1987 werd door de minister van Economische Zaken goedkeuring gegeven aan een tweede programma, het "Versneld Industrieel
Programma" (VIP) dat tot doel heeft
in een hoog tempo industriële knowhow betreffende de MCFC-technoiogie op te bouwen. Door EZ werden
aan Hoogovensdocbter ESTS financiële middelen ter beschikking gesteld
voor de eerste fase, die tol september
1988 loopt. Belangrijkste element in
het nieuwe programma is dat nu naast
de materiaalontwikkeling (poreuze, keramische componenten) en de materiaalbeproeving (in 9 laboratorium- en 5
bench-scale testopstellingen) een volwaardig celstapeling-technologieprogramma zal worden uitgevoerd. Er
zullen minimaal 3 celstapelingen worden gebouwd en beproefd in de
grootte-orde 1-10 kWc. De eerste stapeling dient eind 1988 reeds operationeel te zijn. Hiermee streeft Nederland
er naar over enkele jaren een positie in
te nemen op het gebied van MCFCtechnologie, vergelijkbaar met die van
Japan en de Verenigde Staten.

Een belangrijk resultaat in 1987 is het
tot stand komen van een technologytransfer overeenkomst met het Institute
of Gas Technology (IGT) in Chicago.
In het kader van deze overeenkomst
wordt op alle gebieden nauw samengewerkt met IGT in een ontwikkelingsen testprogramma van celstapelingen.
Milieuvriendelijke conversietechnieken
Het onderzoek richt zich op steenkool
en aardgas, de energiedragers die voor
Nederland het meest van belang zijn.
Een glijdend-bed kolenvergasscr met
een capaciteit van 200 kWth kwam gereed, waarmee onderzoek van kolengasreiniging wordt uitgevoerd door de
universiteiten van Delft, Amsterdam,
Utrecht en Twente. Een ander project,
evenals het vorige in het kader van het
Nationaal Onderzoekprogramma Kolen, is gericht op het verbrandingsgedrag en de karakterisering van steenkooldeeltjes in wervelbedketels. De
eerste resultaten van deze projecten
worden in de loop van 1988 verwacht.
Het onderzoek naar katalytische verbranding van aardgas beoogt de vermindering van de vorming van stikstofoxyden. De experimenten zijn ge-
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mule depositie NH,- IV2i>
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Historische ontwikkeling van de jaarlijkse
deposities van ammoniak en ammonium (NH,)
door droge en natte verwijderingsprocessen uil
de atmosfeer. NH, draagt belangrijk bij in de
YcrzwmgsproMemaliek- De ocrekeningen zijn
uitgevoerd met een grootschalig verspreidingsmodel dat gebruik maakt van geografisch
gcdctaiBccrde gegevens over emissie van ammoniak (uit dierlijke mest en kunstmest) en van
meteorologische gegevens. De invloed van de
intensieve bio-industrie in Nederland is duidelijk zichtbaar. Dergelijke berekeningen, die ook
import/export balansen opleveren voor de
Europese landen, hebben een onderbouwende
functie voor het overheidsbeleid. De studies
worden uitgevoerd samen met de Rijksuniversiteit Utrecht.
groen:
geel

2 x II»1 mol. ha ' j '

: 4 x HF*mol. ha~'-j"'

Mauw: K x Kr-'mol ha ' j '
rood : 16 x uf mol ha ' j '

richt op het testen van de katalysatoren en de bouw en het testen van
'bench-scale* branders ten behoeve
van CV-installaties en kleine industriële ketels. De resultaten van het onderzoek rechtvaardigen de conclusie dat
katalytische aardgassystemen geschikt
zijn voor warmteproduktie bij een zodanig lage temperatuur dat geen stikstofoxyde emissie optreedt. In nauwe
samenwerking met de industrie zal
gestreefd worden naar de bouw en beproeving van een CV-installatie en van
een industriële ketel, beide met een katalytische brander.
ECN en het Internationale Vlaminstituut in Umurden voeren in IEA-verband met West-Duitsland en Canada
onderzoek uit naar onder meer het gedrag van minerale koolbestanddelen in
een poederkoolvlam met het oog op
de vervuiling van ketdinstallaties.
Analyse van de slaklaag op een
stoompijp uit de Amer-5 koleneenheid
laat zien dat de slak door afzetting
van zeer kleine deeltjes is ontstaan. De
slaklaag breekt af samen met de beschermende oxydchuid van de pijp.
Het afgelopen jaar is de bouw van een
kleine 350 kWth AFBC-kctel met uitgebreid rookgas-analysesysteem gereedgekomen. Met dit systeem wordt
ook de emissie van de bestaande
schroefsluwstoker-installatie onderzocht.
Verzuring
Het verzuringsonderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie
van EZ en van het ministerie van
VROM. Het is ondergebracht in het
Nationaal Additioneel Verzuringsonderzoekprogramma.
Ten behoeve van de milieu-effect rapportage (MER) van de nieuwe kolengestookte centrale op de Maasvlakte is
de opname in neerslag berekend van
componenten uit de rookgaspluim.
Ook de invloed van rookgasontzwaveling op de neerslagsamenstelling is in
rekening gebracht.
In het onderzoek naar plantenschade
ten gevolge van blootstelling aan verontreinigde mist, is met behulp van
een door de Landbouwuniversiteit
Wageningen ontwikkelde fluorescentielechnick aangetoond dat sulfiet een

duidelijk effect heeft op de fotosynthesecapaciteit van de planten. Voor
een door ECN ontwikkelde mistdetector is, onder andere in de Verenigde
Staten, veel belangstelling, vooral voor
mistsignalering in projecten van onderzoek van milieu-effecten van mist.
Ten behoeve van het Landelijk Meetnet Luchtverontreiniging levert ECN
45 zelf ontwikkelde regenvangers. De
ontwikkelde geautomatiseerde systemen voor moeilijk meetbare gasvormige componenten in lucht zoals NH,,
HNO, en HCI zijn succesvol ingezet
ten behoeve van het eerdergenoemde
Additionele Verzuringsonderzoek.
De resultaten van het afgeronde onderzoek naar de omzetting in de bodem van ammonium tot nitraat werden gerapporteerd aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Uiteindelijk
zullen deze resultaten worden ingebracht in een model dat door VROM
gebruikt zal worden bij de formulering
van het beleid om bodemverzuring te
bestrijden.
Muien-onderzoek bodem/waler/hiclil
Het onderzoek in dit werkgebied richt
zich op de milieu-invloed van andere
dan verzurende stoffen die bij energieconversieprocessen ontstaan.
Het afgelopen jaar is een nieuwe methode ontwikkeld die het mogelijk
maakt op eenvoudige en doeltreffende
wijze het gedrag van potentieel schadelijke componenten in de bodem, de
onderwaterbodem en in reststoffen of
reststofprodukten te bepalen. De verkregen informatie is direct bruikbaar
als invoer in modellen van verspreiding van dergelijke componenten in
het milieu.
ECN heeft in opdracht van VROM
een automatisch werkende Standaardrookmeter (Black Smoke Monitor)
ontworpen en geconstrueerd, die voldoet aan de eisen zoals gesteld in het
"Besluit luchtkwaliteit zwaveldioxyde
en zwevende deeltjes (zwarte rook)"
voor het meten van in de buitenlucht
voorkomende donkergekleurde stofdeeltjes, voornamelijk roet. De meter
zal worden ingezet in het Landelijk
Meetnet Luchtverontreiniging van het
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne.
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Schema vwr bepaling van de uillogingskwalileii van rcststolprodukicn. b.v. vliegas bevatlenileemenl. Hclangrijksrc onderdelen van hei
schema .'ijn roericsten (links boven) mei diffusicmclingcn (links onder) van hel gemalen
proüukl. Bij diffusieniclingen wordt hel «erloop van een radioactieve iraeer in een huisje
gemeten.
Mei het intacte produkt kunnen verschillende
soorten standlesten gedaan «orden (boven
rechts) of conccnlraiicprolïelmelingen van een
produkt. dat langere tijd aan wal er blootgesteld
»as. |;cn voorbeeld hiervoor is hel met scanning electron microscopic (onder rechts) gemeten proliel van Mg in een stuk cement uil een
kanaal. De Mg-conccniralic wordt aan de buitenkant verhoogd door uilvvincline mei Ca.

Stromingsenergie
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Tettvekl voor windturbines te Petten.

De activiteiten van ECN op het terrein
van de stromingsenergie hadden vooral betrekking op de windenergie. Een
klein deel was gericht op zonneenergie.
De kaders waarbinnen de windenergie
activiteiten werden uitgevoerd en grotendeels werden gefinancierd waren
het Nationale Onderzoekprogramma
Windenergie (NOW-3) en de windenergieprogramma's van de Europese
Gemeenschappen. In het kader van
het Integrale Programma Windenergie
(IPW) werd een aantal industriële opdrachten uitgevoerd.
De belangrijkste nieuwe elementen van
het werk uitgevoerd in 1987 waren:
- de afgifte aan fabrikanten van
windturbines van de eerste 9 kwaliteitscertificaten, nodig voor het
verkrijgen van exploitatie-subsidies
in het kader van het IPW;
- het in gebruik nemen van de 25 m
HAT experimentele windturbine
van ECN als "rotorbladen teslfaciliteit" ten behoeve van de industrie;
- de feitelijke start van het zogenaamde FLEXHAT project.
ECN ontwikkelt kennis, die de industriële ontwerpers in staat moet stellen om efficiënte turbines te ontwerpen die een hoge betrouwbaarheid paren aan een zo goedkoop en onder-

houdsarm mogelijke constructie. De
werkzaamheden zijn te verdelen in:
- ontwikkeling van computerprogrammatuur;
- validatie en ijking van deze programmatuur door middel van andere programma's en meetresultaten
aan machines;
- vertaling van verworven inzichten
in ontwerprichtlijnen en normen;
- materiaalonderzoek.
Gewerkt wordt aan een rekenprogramma met meer realistische behandeling
van de flexibiliteit van rotor en toren
en aan verbeterde aërodynamische
modellering van stromingsloslating en
tijdafhankelijke processen. Een belangrijk deel van de modellering van
de rotorflexibilitcit is in 1987 gereed
gekomen, met name de koppeling tussen een pendelnaaf en de achterwaartse buiging van de rotorbladen.
De in 1986 door ECN ontwikkelde
ontwerpcriteria voor kleine windturbines (diameter kleiner dan 20 m) zijn
gebruikt voor de eveneens door ECN
opgestelde Veiligheidsnorm voor windturbines NEN 60%. De definitieve
tekst werd aan het einde van 1987
vastgesteld. ECN werkte in dit verband samen met onder andere Nl.R,
TNO en KEMA.
Het meerjarig onderzoekprogramma

Hreuk door vermoeüng v .111 onderdelen van
windturbines bepaalt in belangrijke male de
levensduur hiervan. Vcrnioeiingsofider/oek «an
windlurbinemalcrialen wordt bij Il'N uitgevoerd op een drielal servohydraulisclie vermociingsbanken mei een vermogen van ca. KM) of
va. 250 kW. IXve banken kunnen door de comptitersttiriiig een hetovlingspalroon aan de
proefstukken oplegden dal overeenkomt mei
een in de praktijk genieten belastingsvolgorde.
Ook hel melen van de vcrmociingsschadconlwikkcling. zoals Mijfhcidsvcrandcring. ovaal
worden van bevesligingsgatcn en temperatuurstijging, wordt via de computer on-line
geregeld.

naar de vermoeiingscigenschappen van
turbincbladmaterialcn en verbindingsstukken is in 1987 voortgezet.
ECN voert samen met Nl.R en de industrie onder zoek uit aan glasvezelversterkte kunststofplaten. E-en van de
onderzoekresultaten is dat uit de
eonstante amplitude-beproevingen
blijkt dal voor deze platen er pas bij
lage belasting een vermoeiingsgrens is
en een zeer groot aantal belastingswisselingen (groter dan 10"). Omdat de
vermoeiingseigenschappen van de beschouwde materialen afhankelijk zijn
van de belastingsvoorgesehiedenis
moeten de proeven ook met variabele
ampiituden worden uitgevoerd.

In het kader van hel IPW werd eertïlïcatie-onderzoek uitgevoerd.
In 1987 werden de volgende certificaten
verstrekt:
fabrikant

l.agcrwey'
Houma'
Newinco'
Trasco'
Berewoud'
Bouma'
Micon
Newinco-'
Stork
IDO-WIS

Rolordiameter
15
20
23
22
16
24,5
24
14
45

Genieten
nominaal
vermogen
75
160
230
175
60
250
250
50
1000

' op IX'N-lerrein beproefd
beproefd op lokatie.
Hel kwaliteitscertificaat strekt zich uit
over de aspecten van veiligheid voor
de omgeving, energie-opbrengst en geluidsemissie. De beproevingen die voor
hel ccrtilïcalie-onderzock zijn vereist,
worden zowel op hel l,( N-lerrein als
elders uitgevoerd.

Ook in 1987 heeft de EG het ontwikkelingswerk door ECN van test- en
evaluatiemethoden ondersteund. Begonnen werd met de ontwikkeling van
Europese normen voor vermogens- en
windsnelheidsmetingen en voor veiligheid voor windturbines.
ECN is hoofdcontractant van een Europees project dal tot doel heeft "accidents" en "incidents" te registreren
en te evalueren. Met deze ongeluksstatisticken kunnen waarschijnlijk de
bestaande richtlijnen voor veiligheidssystemen van windturbines worden
verbeterd.
Uit een peiling bij potentiële gebruikers bleek dat er een grote behoefte is
aan een test faciliteit voor windturbinebladen met een lengte van 10 m en
meer. Vastgesteld werd dat de 25 m
HAT als een dergelijke test faciliteit
kan worden gebruikt. Als eerste werden de WPX-20-bladen van Ventilatoren Stork Hengelo ter beproeving op
de 25 m HAT gemonteerd.
Het autonome winddiesel (AWD)
systeem is een systeem voor de elektriciteitsvoorziening van een kleine groep
geïsoleerde gebruikers. Bij een AWDsysteem is meestal een regelbare belastingsweerstand nodig, waarin het
overschot aan energie bij een groot
windaanbod en een geringe verbruikersbehoefte in warmte wordt omgezet. Ter vervanging van deze dure belas'ingsweerstand heeft ECN een regelsysteem ontwikkeld dal gebruik maakt
van het elektrische conversiesysteem
van de windturbine. Op dit regelsysteem is ocirooi aangevraagd.

Bij IXIN is cen doer een windturbine aangedreven ijsfabriek beproefd. De installatie is
ontworpen om in ontwikkelingslanden onafhankelijk van een tweede energiebron ijs te
produceren voor vocdsclcotiscrvering. De ijsfabriek was een van de opstellingen die aan
Aristidcs l'creira, president van de republiek
Kaapverdië, tijdens zijn be/oek a;m IC N op
2 april 1987 werd getoond (bovenste foto). De
onderste foto loont de president (tweede van
link» op de eerste rij) aandachtig luisterend
naar een iiitcen/elting over hel werk van I ( N.

Met een opstelling waarmee een
AWD-sysieem gesimuleerd kan worden (deels door middel van hardware
componenten) zijn vergelijkende melingen uitgevoerd bij verschillende
opslagcapaciteiten van een vliegwiel.
Het vliegwiel is een van de mogelijke
uitvoeringsvormen van een rcgelopslag,
die de sterk variërende vermogensproduktic van de windturbine kan afvlakken. Aan de hand van de experimenten zijn richtlijnen voor de globale dimensioncring van de hoofdcomponenten van een AWD-syslcem opgesteld.
De experimentele resultaten zijn ir.
lEA-vcrband gebruikt om AWD-computcr-simulaiiemodcllcn ie valideren.
De kennis op het gebied van AWD-
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Bedrijfsgegeven* 25 m HAT. In de linkerkolom
/ijn Meeds de operationele uren aangegeven, in
de rechterkolom de energieproduktie.
laar

systemen is gebruikt voor een tweetal
demons! rat ieproject en.
Het uitgebreide meetprogramma aan
de NEWECS-45 windturbine van 1
MW te Medemblik van het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf Noord-Holland
(PEN) kon grotendeels worden afgerond voordat de metingen moesten
worden stopgezet door schade aan een
van de wieken in maart 1987.

Energiestudies
Energicstudics spelen een wezenlijke
rol bij de voorbereiding en evaluatie
van het overheidsbeleid inzake energie
en milieu. Bij ECN b het Energie Studie Centrum belast met deze integrale
studies. Omdat beleidsvraagstukken
«-cd facctt„*n hebben, kent het Energie
Studie Centrum een muhidbciplinaire
samcnsieaing- De belangrijkste opdrachtgever b het minbicrie van Economische Zaken, maar er wordt ook
werk verricht voor andere ministeries,
voor het bedrijfsleven en voor mternalionale msteMngcn.

brandstoffen en technologieën. Berekeningen met het model zijn uitgevoerd tot 2020. Het blijkt v-oor al deze
scenario's realiseerbaar om tegen aanvaardbare kosten de uitsloot van SO.
en NO, vergaand te reduceren. De gekoppelde opwekking van warmte en
kracht, tot 2000 gasgestookt en daarna
in kokngeslookie wxndbeuïnstallatics. draagt hiertoe bij. Het verbruik
van aardgas wordt na 2000 tevens verminderd door de energiezuinige nieuwbouw en mede door inzetten van
warmtepompen voor verwarmingsdoeleinden. Voor de centrale elektriciteitsopwekking blijken kerncentrales met
watergekocUe reactoren en koknver-

Doetsicwn* b de ondersteuning van
strategische beslissingen betredende
hei lange-tcrmijnenergiconderzoek. In
het afgelopen jaar werden vooral energiescenario's opgesteld, waarmee het
mogelijk b onderzoekprioritewen toe
te kennen aan bepaalde energictcchnologiecn. Daarnaast hebben enkele onderwerpen, met name de CO.-probicmatiek. off-shore windenergie, ondergrondse koienvergassing en keramische
supergeleiding in het kader van verschillende opdrachten speciale aandacht gekregen. Een medewerker is
gedurende 1987 gedetacheerd geweest
bij PEO voor het ontwerpen van een
evaluatiemethode voor onderzoekprojecten.

gassingsernheder AV-STEG) het

De genoemde energiescenario's zijn
opgesteld aan de hand van drie normatieve beelden van de mogelijke
maatschappelijke omwikkelingen in de
periode lot 2050. Deze toekomstbeelden zijn gebaseerd op internationale
ontwikkelingen en daarbij passende
structurele kenmerken van overheidv
beleid betreffende energie en milieu.
De aard van deze toekomstbeelden
kan enigszins afgelezen worden uil de
irefwoorden "Dynamiek en Groei".
"Blokvorming en Sturing" en "Gedeelde Ontwikkeling". Het niveau en
samenstelling van de energies raag en
de energieprijzen over de periode tot
2050 vormen de basis voor het rekenmodel MARKAl. om de inzet van
brandstoffen en technologieën te berekenen tegen minimale kosten, zonder
dat daarbij opgelegde cmissicplafonJs
voor zwavddioxydc en sliksiofoxydcn
worden overschreden. Het model
maakt aldus een integrale afweging
lussen enerzijds cmissiencsi rijding en
anderzijds wijzigingen in de inzci van

De penetralie van energietechnieken
wordt beïnvloed door een groot aantal
factoren. De nadruk in de marklstudies heefi tot nu toe gelegen op economische factoren, vooral op de rentabiliteit. Omdat naast icchnisch-economischc factoren ook sociaal-psychologische en economisch-psychotogbche
factoren cen belangrijke rol spelen bij
de marktpcnetratic van cnergictfrhnologieën werd een studie begonnen van
meer integrale vormen van toegepast
marktonderzoek. Deze studie wordt
samen met de Rijksuniversiteit Leiden
uitgevoerd en heeft een methodologisch en verkennend karakter.

meest adequaat.

In het kader van het stimuleringsprogramma van de overheid inzake
warmte/krachtopwekking werd in hei
bijzonder de kleinschalige opwekking
bestudeerd. Uil de resultaten van deze
studie b naar voren gekomen, dat
"warmte/kracht" bij gasmotoren een
aantrekkelijke optie is. vanwege de relatief geringe gevoeligheid voor de
hoogte van de energieprijzen. De
hoogte van de investeringspremie
blijkt wd van grote invloed te zijn op
de aanirckkdijkhcid.

Het belang van sociaal-psychologische
factoren bTjkt verder duiddijk uit de
periodieke opiniepeilingen naar publieke opvat tinpen over kernenergie, die
ECN, eveneens in samenwerking met
de Rijksuniversiteit leiden, heefl uilgevoerd sinds het rcaclorongcva! ie
Tsjcrnobyl. Deze opiniepeilingen worden in 1988 voortgezet.
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samenstelling van
de finale t:randsti>fvraae in 2010

samenstelling van
de finale elektricileitsvraag in 2010
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De energie vraag kan globaal verdeeld worden
over vier economische sectoren: Huishoudingen
en overheid, industrie, overige bedrijven
(w.o.land- en tuinbouw, bouwnijverheid en
diensten) en transport. Hoewel de sectoren wat
betreft de toepassing van de energiedragers
sterk verschillen, zijn drie effecten van belang
voor de ontwikkeling van de energievraag.
- Het volume-effect
Met de groei van de economie neemt het
produklievolume van bedrijven toe. Een
grotere produktie leidt direct tot een hoger
energiegebruik. Bovendien kunnen consumenten als gevolg van de toename van de
welvaart meer besteden en dit kan eveneens
leiden tot een toename van het energiegebruik in woningen en in het verkeer.
- Het structurele effect
In een periode van vijfentwintig jaar kunnen
structurele verschuivingen in de economic
optreden die het energiegebruik in hoge mate beïnvloeden. In de produktieve sfeer /al
een verschuiving optreden van industriële
produkten naar dienstverlening, terwijl binnen de industrie de rol van basismctaal en
bulkchemie afneemt ten opzichte van metaalverwerking en fijnchemie. Deze structurele effecten zijn indirect gekoppeld aan de
economische groei, omdat bij een hogere
economische groei structurele veranderingen
sneller verlopen.

- Het besparingseffect
Energiebesparing heeft een duidelijk remmend effect op de groei van het energiegebruik. De mate waarin energie wordt
bespaard wordt sterk bepaald door de energieprijzen. Aangezien de meeste goedkopere
besparingsmogelijkheden vóór 2000 gerealiseerd zullen worden, is de economische
ruimte voor energiebesparende maatregeien
in de periode tussen 2000 en 2010 kleiner
dan voor 2000.
Omdat deze drie effecten per sector verschillen
zal de energievraag zich per sector anders ontwikkelen. Bovendien zijn deze effecten voor de
brandstof- en elektricileitsvraag verschillend.
Bij huishoudens en overheid blijft de energievraag relatief constant, omdat het volumeeffect imeer woningen) en hel structurele effect
(grotere woningen en meer apparaten) bijna geheel door het besparingseffect worden gecompenseerd. De energievraag in bedrijven groeit
echter sterk, omdat een groot volume-effect
(meer produktie) in veel geringere mate wordt
gecompenseerd door structurele effecten (andere produktie) en besparingen. Dit zelfde beeld
kenmerkt de transportsector, waar de volumeeffecten van meer personenwagens en meer
vrachtvervoer slechts ten dele worden gecompenseerd door structurele effecten (kilometers
per auto) en besparingen (liters brandstof per
kilometer).

Tot 2010 zal de groei van de totale energievraag
toch veel kleiner zijn dan de economische groei.
Door besparingen en structurele veranderingen
is economische groei mogelijk zonder dat het
energiegebruik in gelijke mate meegroeit. De
verdeling van de totale energievraag zal wel
sterk veranderen. Het aandeel van industrie zai
veel groter worden, voornamelijk ten koste van
de huishoudingen. Transport en de overige bedrijven blijven een ongeveer even groot deel
van de totale energievraag voor hun rekening
nemen.
Kenmerkend is, dat de elektricileitsvraag veel
sneller groeit dan de brandstofvraag. Hiervoor
zijn een aantal redenen. De besparingsmogelijkheden voor elektriciteit zijn geringer en bovendien leiden besparingen op het brandstofverbruik in veel gevallen tot een hoger elektriciteitsverbruik. De groei van de elektricileitsvraag
blijft echter toch lager dan de economische
groei.
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Energie- en miHeubeleidsscenario's
Scenariostudies werden uitgevoerd ter
ondersteuning van het energie- en milieubeleid. Hiervoor worden energieen milieumodellen toegepast en verder
ontwikkeld. De werkzaamheden hebben zich vooral gericht op het opstellen van een Nationale Energie Verkenning, in opdracht van het ministerie
van Economische Zaken met een aanvullenc : opdracht van het ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiëne.
De Nationale Energie Verkenningen
waren gebaseerd op een drietal economische scenario's van het Centraal
Planbureau. Voor elk van deze scenario's waren een drietal beleidsvarianten uitgewerkt met betrekking tot de
openbare elektriciteitsvoorziening, nl.
een kernvariant, een kolenvariant en
een gasvariant, waarin de drie genoemde energiedragers een rol van
wisselend belang vertegenwoordigen.
De berekeningen voor de elektriciteitssector zijn uitgevoerd in samenwerking
met SEP. De gevolgen voor kosten en
milieu van de verschillende beleidskeuzes in de drie scenario's zijn geschat.

Aangetoond werd, dat de mogelijkheden voor brandstofsubstitutie tot 2010
beperkt zijn en dat de milieugevolgen
van de veronderstelde ontwikkelingen
ernstig kunnen zijn bij ongewijzigd beleid. Tevens bleek dat de transportsector, zowel uit oogpunt van oliesubstitutie als uit oogpunt van milieubelasting, een knelpunt gaat vormen. In
de gasvariant kunnen de nationale gasvoorraden reeds voor 2010 zijn uitgeput.

Materiaalonderzoek

Keramiek
De belangstelling voor de toepassing
van keramische materialen is sterk
groeiende. Voor ECN heeft de verdere
ontwikkeling van technische keramiek
een grote relevantie vanwege de vele
mogelijke voordelen voor het gebruik
daarvan in energieconversiesystemen.
De betrouwbaarheid van bestaande installaties wordt in hoge mate bepaald
door de eigenschappen van de toegepaste materialen. Bestendigheid tegen
slijtage, corrosie, of hitte of een combinatie hiervan zijn belangrijke materiaaleigenschappen die keramiek bezit.
Voorbeelden van gerealiseerde vervanging door keramiek zijn er in o.a. lagers en assen, snijgereedschappen,
branders en stempels. De markt hiervoor is redelijk omvangrijk, maar
sterk versnipperd. In veel gevallen levert het bij ECN gevestigde Nationale
Keramisch Atelier vanuit de praktijk

de oplossing voor dergelijke problematiek (zie Faciliteiten en Diensten).
Een geheel andere, lange-termijncategorie, zijn de nieuwe materialen
die tot nieuwe toepassingsmogelijkheden leiden. Het onderzoekprogramma
van ECN richt zich vooral op de keramische materialen, namelijk zowel
poreuze als ook de dichte oxydische
keramiek (A1,0, en ZrO,), in deze
laatste categorie, zoals membranen,
brandstofcellen, vezelversterkte taaie
keramiek, poreuze keramische branderplaten en keramische supergeleiders.
Stabiele, hoogporeuze, sterke steunlagen zijn gebleken essentieel te zijn
voor keramische membranen. In dit
verband wordt een nieuw type dunne
keramische buis ontwikkeld, waarop
een microfiltratielaag eenvoudig kan
worden aangebracht. Hierbij werd een

De ontdekking van nieuwe supergeleidende
verbindingen met sprongtemperaturen tussen 90
en 100 K, heeft zowel internationaal als ook in
Nederland geleid tot grote belangstelling en tot
pogingen om hiermee geleiders te maken.
Helaas gaat het hier om een keramisch materiaal met de YBa2C'u,07 samenstelling dat weliswaar eenvoudig te bereiden is, maar dat /eer
moeilijk in een bruikbare vorm is te brengen.
Daarnaast blijkt de toelaatbare maximale
stroomdichtheid vooralsnog Ie laag voor interessante toepassingen waar hoge stroomsierklen
vereist zijn. ECN beschikt over methoden om
bandmateriaal te maken dat na een warmtebehandeling stroom kan transporteren. Op de
linkcrfolo is een dergelijke band te zien direct
na hel gieten ervan. De rechlerfolo toont de
microstructuur. Dichtere microstructuur wordt
omwikkeld, leidend lot grotere slroomdichlhcdcn.
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methode ontwikkeld om gebruikmakend van zorgvuldig gekozen uitgangsmaterialen te voldoen aan conflicterende eisen van grote sterkte en
hoge porositeit. Door het NKA is een
belangrijke bijdrage geleverd tot deze
succesvolle ontwikkeling. Vervolgens
worden deze dragers met filtratielagen
tot een scheidingsmodule verwerkt
waarmee toepassingsgericht onderzoek
wordt verricht. Zowel nationaal als internationaal bestaat er grote belangstelling voor deze ontwikkeling. Er
zijn ook toepassingsmogelijkheden in
gasscheiding en in vast e-stof
brandstofcellen waaraan wordt gewerkt samen met de Technische Universiteit Twente.

in de matrix leidend tot vertaaiing
door de spanningsgeïnduceerde
transformatie van ZrO:;
- opname van keramische vezels leidende tot zowel vertaaiing als
versteviging van de matrix.
Tot dusverre is de meeste aandacht
besteed aan het verkrijgen van een zo
dicht mogelijke microstructuur zonder
nog verstevigings- of vertaaiingselementen in te bouwen. Spoedig
wordt begonnen met ontwikkeling van
vezelversterkte matrix met gebruikmaking van ZrO,-insluitseIs en door inbouwen van vezels.

In verband met de brosheid van keramiek ontwikkelt ECN taaie keramische materialen. Daarbij zijn er twee
benaderingen, waaraan samen met de
universiteit van Twente wordt gewerkt:
- incorporatie van fijnkorrelig ZrO,

Sedert enkele jaren verricht ECN ontwikkelingswerk op hel gebied van keramische gas- en
vloeistofmembranen. De laatste kunnen reeds
industrieel worden toegepast. Deze membranen
bestaan uit een dragerbuisje van enkele mm
diameter van poreuze aluminiumoxyde keramiek met een dek laagje van enkele tientallen
micrometers met poriën in de orde van 0,1-0.5
micrometer. Dit kan reeds dienen als de filter.
Eventueel kan hierop nog een zeer dunne derde
laag worden aangebracht met poriën van enkele
nanometers, (en behoeve van ultra-filtratie.
De fillerdragcr dient een geringe drukval te veroorzaken en toch stevig genoeg te zijn. Daarvoor is een defectvrije poreuze en sterke drager
essentieel. De foto toont buisvormigc keramische dragers. De rechterfiguur toont de verdeling van de poriegroottc die gemiddeld ca. 8 micrometer bedraagt. Het onderzoek richt zich op
verbetering van de sterkte.
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Computergebruik
en informatica
ECN besteedt grote aandacht aan informatica en computergebruik. Informaticatechnieken worden immers in
hoge mate mede bepalend voor de
kwaliteit van het onderzoek. Computers van allerlei soort en grootte,
computersoftware en informatietechnieken worden dan ook steeds belangrijkere hulpmiddelen voor energieonderzoek, naast en in aanvulling op experimentele technieken en installaties.
Een en ander dient dus om de deskundigheid en infrastructuur voor informatie technologie bij ECN te versterken.
Conform een voorstel van de in 1986
ingestelde interne werkgroep informatica is eind 1987 besloten de in verschillende afdelingen bestaande
informatica- en computersecties te integreren tot een centrale informaticaeenheid. Deze eenheid krijgt tot taakgebieden de centrale ondersteuning
voor ECN op het gebied van hardware
en software voor de decentraal opgestelde rekenmachines. Deze centrale
ondersteuning omvat ook projectmatige software-ontwikkeling. Voorts is er
een bescheiden capaciteit voorzien
voor speurwerk op het gebied van toegepaste informatica. Met de instelling
van deze centrale in formatica-eenheid
hoopt ECN zowel verbetering van
kwaliteit als van doelmatigheid te
bereiken.

De ECN-projecten op het gebied van
informatica stonden enerzijds in het
teken van de verbetering van faciliteiten, hulpmiddelen, dienstverlening en
beheer, en betroffen anderzijds informatica ondersteuning van energieonderzoekprojecten. Hiervan moeten
speciaal worden genoemd:
- de ontwikkeling van consequentieanalyse software, een expertsysteem
waarmee uitgaande van een gegeven nucleaire bronterm snel een
beeld verkregen kan worden over
de verspreiding van splijtingsprodukten bij een reactorongeval en de
gevolgen daarvan voor Nederland,
en
- het brandstofcelproject, waarvoor
fysische en chemische processen in
de cel worden gesimuleerd met
technieken van de moleculaire
dynamica.

Gebruik van
reactorneutronen
Neutronen afkomstig uit de LFR en
uit de HFR worden intensief gebruikt
als sondes ter bestudering en karakterisering van diverse stoffen en materialen. Bij de LFR gebeurt dit hoofdzakelijk door middel van activeringsanalyse en neutrografie. De HFR beschikt
over een groot aantal neutronenbundels die gebruikt worden voor kernfysische experimenten (kernfysische reacties door neutronenvangst in de kern,
gevolgd door gamma-verval) en voor
vaste-stof en materiaalkundig onderzoek (met verstrooiing van de neutronen aan de atomen).
Mede door de nauwere samenwerking
met universitaire groepen had het uitgevoerde onderzoek in het verleden
veelal een fundamenteel karakter. Er

De folo loom één van de twee sets van de
mullipaar-krislalmonochromalor van de nieuwe
kleine-hoekneulronenverstrooiingsopstelling bij
kanaal HB3 van de HFR. Deze monoehromalor is naar ECN-onlwerp door de Centrale
Werkplaats vervaardigd.
De functie van de zes in serie geplaatste kristalparen is het selecteren van een bundel monochromatische neutronen met een golflengte van
4,95 A uit het spectrum van neutronenenergieén
aan het einde van het bundelkanaal. Afgebeeld
is een set van 6 pyrolylische grafietkrislallen in
de monochromatorhoudcr; een tweede identieke
set (niet afgebeeld) bevindt zich 2 in verderop
in de neutronenbundel, leder kristal is individucel in de bundei te oriënteren met een precisie
van circa 0,03 graden. De monochromatorcenheid bevat in totaal 24 motoren die door een
verregaande miniaturisering in de kleine beschikbare ruimte ingepast konden «orden.
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heeft echter een duidelijke accentverschuiving plaatsgevonden naar strategisch fundamenteel onderzoek (fundamenteel onderzoek naar materialen die
mogelijk interessant zijn voor toepassingen) en naar toepassingsgericht onderzoek. Met name geldt dit voor het
onderzoek waarbij neutronendiffractie
een rol speelt. Een mooi voorbeeld
van strategisch fundamenteel onderzoek bij ECN is het diffractieonderzoek aan de nieuwe, keramische
supergeleiders.
De mogelijkheden voor neutrografische karakterisering van materialen
worden aanzienlijk vergroot met een
opstelling voor koude neutrografie,
waarvoor industriële belangstelling is.
Alle componenten kwamen gereed.
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Een andere experimentele opstelling
bij de HFR, die eveneens belangstelling bij de industrie ondervindt, is die
voor kleine-hoekverstrooiing, waarmee
o.a. suspensies en katalysatoren kunnen worden gekarakteriseerd. Ook
voor deze faciliteit kwamen vele essentiële componenten gereed. Ingebruikneming wordt voorzien in de eerste
helft van 1988. Inmiddels werd met
behulp van een geïmproviseerde
opstelling bij de HFR en ook met de
meetopstelling bij de reactor in Risö in
Denemarken verkennend onderzoek
verricht. Van gamma-AI,0, (keramisch
basismateriaal) werden zowel de poriëngrootteverdeling in de korrels als
de deeltjesgrootte in een oplossing van
water (in de eerste fase van het sol-gel
proces) gemeten. Verder werden o.a.
onderzocht: Si,N4, zeolieten en gepilaarde kleimineralen.
Dat de conventionele neutronendiffractic nog niets aan actualiteit en belang heeft ingeboet, blijkt wanneer het
gaat om het bepalen van structurele en
fysische eigenschappen van nieuwe,
soms exotische, materialen. Voor de in
ruime belangstelling staande keramische supergeleiders is het van essentieel belang om de posities -en de be-

Temperatuur-afhankelijkheid van de elektrische
weerstand van een gesinterd tablet van de keramische supergeleider YBa;Cu,07. In het temperat uurgebied boven 100 K gedraagt het materiaal zich als een metaal: de weerstand neemt
lineair af bij dalende temperatuur. Beneden 93
K neemt de weerstand veel sneller af en wordt
onmeetbaar klein (supergeleidend) bij 88 K.
Het materiaal kan eenvoudig in supergeleidende
toestand worden gebracht door onderdompeling in vloeibare stikstof, dat een kooktemperatuur van 77 K heeft.
Voor het optreden van supergeleiding in de afzonderlijke korrels van dit keramische materiaal is het essentieel dat de juiste chemische
samenstelling wordt gerealiseerd en dal de in de
kristalstructuur aanwezige vacatures zijn geordend. Dit wordt voorafgaand aan hel persen en
sinteren van de tablet gecontroleerd met behulp
van röntgen- en neutronendiffractic. Hei sinteren is noodzakelijk om het contactoppervlak
tussen de korrels zo groot mogelijk u maken.
De geloonde grafiek heeft betrekking op een
door ECN geproduceerd tablet, gesinterd door
stapsgewijze verhitting van 750 °C tot 950 T
gedurende 20 uur onder een /uurslofdruk van
12 atmosfeer. De weerstandsmeting werd uitgevoerd in het Kamerlingh Onnes Laboratorium
van de RU-Leiden.

zettingsgraad hiervan- van de zuurstofatomen in het kristalrooster te kennen.
Deze informatie kan alleen goed uit
neutronenditfractie worden verkregen.
Dit onderzoek werd in samenwerking
met de universiteiten van Leiden en
Amsterdam en met het Natuurkundig
Laboratorium van Philips uitgevoerd
aan preparaten van de samenstelling
YBa,Cu,0T. N en aan verwante preparaten.
Ander strategisch fundamenteel onderzoek met behulp van neutronenverstrooiing is dat aan semi-magnetische halfgeleiders, (Zn, xMnx),As„ en
aan zware-fermionsystemen zoals
UPt,Si2, CePt,Si, en CePd,Si,. Een
belangrijk aspect is hier de" bepaling
van de magnetische ordening.
Naast de reeds vermelde onderwerpen
werden de HFR-neutronenbundels gebruikt voor onderzoek van uiteenlopende problemen, zoals restspanningen in metalen, structuren van kristallijne en amorfe stoffen en vloeistoffen, magnetische excitaties en roostervibraties en, op kernfysisch gebied het
onderzoek aan mesonische stromen in
lichte kernen.
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Traditioneel wordt bij ECN tot het
onderzoek met neutronen ook dat met
positronen gerekend. Door middel van
de positronen-annihilatietechniek werden onder meer elektronenstructuren
van het zware-fermionsystecm URu.Si,
en van wat nu met recht genoemd kan
worden, de halfmetallische fcrromagncet NiMnSb, bestudeerd. Met positronen konden op unieke wijze de,
theoretisch voorspelde en opmerkelijke, halfmetallische eigenschappen van
de genoemde ferromagncet experimenteel worden bevestigd. Halfmetallisch
wil hier zeggen, dat de banden van een
van de twee soorten elektronen van de
ferromagncet, die met minderheidsspin, niet het Fermi-niveau snijden.
De bijzondere eigenschappen van deze
en verwante (HeuslerHegeringen, maken ze tot mogelijke kandidaten voor
magneto-optische opslag van gegevens.

Naast het intrinsieke belang dat het
bovenvermelde onderzoek als zodanig
vertegenwoordigt, vervult het ook een
belangrijke rol bij kenmsopbouw,
informatie-uitwisseling en samenwerking met de Nederlandse universiteiten
en de stichtingen FOM en SON; bij
het bundelonderzoek (neutronen en
positronen) zijn naast incidentele stagiairs. 7 promovendi betrokken, die
allen in Petten zijn gestationeerd.
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Faciliteiten en diensten

ReactofSMMrialor

Op 19 mei is de reactorsimulator officieel in bedrijf gesteld door vertegenwoordigers van de kerncentrales Dodewaard, Borssele en Doel ten overstaan
van de landelijke en regionale pers en
van een groot aantal genodigden van
de kerncentrales, de overheid en universiteiten. In een aan de opening
voorafgaand kort symposium, waarin
de opleiding van personeel van kerncentrales centraal stond, is van verschillende zijden de belangrijke bijdrage benadrukt die de simulator levert
bij de opleiding en training van operators (en overig personeel) van centrales, van studenten van universiteiten
en hogescholen en van overheidspersoneel.
De simulator is reeds geïntegreerd in
het opleidingsprogramma van nieuwe
reactoroperators. De ECN-basiscursus
reactorkunde is hiertoe uitgebreid van
4 naar 6 weken en is opgesplitst in
drie afzonderlijke modules van twee
weken. In 1987 werden 7 modules gegeven voor personeel van de beide Nederlandse centrales en voor de Belgische centrales Doel 3 en 4. In het kader van de heropleiding van reactoroperators zijn vijf tweedaagse
simulator-cursussen georganiseerd
voor Dodewaard. Naast deze cursussen voor (her)opleiding van reactoroperators is de simulator ook met suc-

Hcgc-tcmpcraluur drukMnterovcn waarin
vorrmlukken onder beschermende atmosfeer
gesnierd kunnen worden bij een druk van
maximaal 100 bar en een temperatuur van
maximaal 2300 C .

ces ingezet in een iweeweekse cursus
voor onderhoudspersoneel van Doel.
Nationaal Keramisch Aletter

Het Nationaal Keramisch Atelier
(NKA) werd in 1986 bij FCN gevestigd met financiële steun van de
overheid voor de komende 4 jaren.
Hiermee is een nationaal centrum geschapen waar kennis wordt opgebouwd en overgedragen betreffende
fabricage en karakterisering van technische keramiek. Door NKA worden
onderzoek- en ontwikkelingsprogramma's uitgevoerd op het gebied van keramische vormstukken voor technische
toepassingen. Een belangrijke doelstelling is de levering van kleine aantallen
vormstukken met hoge specificaties
aan opdrachtgevers ten behoeve van
onderzoek en ontwikkeling van technische keramiek. Door de organisatorische binding tussen NKA en het
keramiek-onderzoek van ECN is de
NKA-dienstverlening van wetenschappelijk en technologisch goed niveau.
De inrichting van het NKA voor de
ontwikkeling en produktie van oxydische keramische materialen is in 1987
nagenoeg voltooid. Apparatuur voor
poedertechnologie en voor vormgeving, warmtebehandeling, nabewerking en karakterisering van technische
keramiek werd in gebruik genomen.
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De Centrale Werkplaai-. van ECN fabriceerde
halve zilveren bollen (uil één 0.25 mm dikke
plaai getfanst en daarna diepgetrokken). De/e
bollen met een diameter van IX mm zijn met
behulp van de laserlavlechniek lot heliumga*
dichte gasmonMerhouder* Namengebouwd en
dienen nadat zij met ga% gevuld en afgelast zijn,
voor de bepaling van de toortelijkc warmte van
het betreffende gav Een en ander maakt deel
uit van het zg. brontermonderzoek.

De vormgeving van keramische materialen kan nu plaatsvinden door koud
en heet uniaxiaal persen, extruderen,
spuitgieten, slibgieten, plaatgieten en
filmcoaten; apparatuur voor koud
isostatisch persen is besteld. Ten behoeve van warmtebehandeling is een
tiental ovens (maximaal 1800 °C) en
een hoge-temperatuurdruksinteroven
(10 MPa, 2300 °C) beschikbaar.
Voor de nabewerking van keramische
vormstukken is een bewerkingslaboratorium voor technische keramiek ingericht met diverse slijpmachines, een lasersnijkop en een lepmachine, terwijl
de ultrasoon-bewerkingsmachine is
besteld.
NKA heeft inmiddels kennis en ervaring opgebouwd met de vele technieken en methoden van vormgeving, behandeling, bewerking en karakterisering van technische keramiek door het
gebruik van de deels nieuwe infrastructuur. Door NKA-medewerkers is
deze kennis overgedragen aan industrie
en aan onderwijs door middel van
voorlichting en advisering, lezingen
over technische keramiek en begeleiding van stagiaires uit industrie en van
Hogeschool Alkmaar (zowel studenten
als docenten).
Op verschillende gebieden heeft het
NKA reeds zijn diensten kunnen inzet-

ten. Het betreft niet alleen diensten
ten behoeve van de industrie (metaalindustrie, chemische industrie, keramische industrie, elektronica-industrie)
maar ook de levering van vormstukken ten behoeve van de gezondheidszorg.
Centrale Werkplaats
In het afgelopen jaar is de Centrale
Werkplaats gestart met het renoveren
van het machinepark. De werkplaats is
in staat om met hoge nauwkeurigheid
zonder mallen of andere hulpmiddelen
werkstukken met zeer complexe vormen te vervaardigen. Een frecsbank is
uitermate geschikt voor de bewerking
van kunststoffen en keramische materialen.
Het bewerken van keramiek in opdracht van het Nationaal Keramisch
Atelier vormt een steeds belangrijker
werkgebied voor de Centrale Werkplaats. Ten behoeve van deze bewerkingen is een nieuw Bewerkingslaboratorium Technische Keramiek ingericht.
De inrichting bestaat momenteel,
naast enige conventionele bewerkingsmachines, uit twee slijpbanken,
te weten: een zg. rondslijpmachine
met een rondslijpnauwkeurigheid van
5 a 6 micrometer en een precisie vlaken profielslijpmachine. Met laatstgenoemde machine zijn vlakheden bc-
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Overzichtsfoto van hel Bewerkingslaboralorium
Technische Keramiek, behorende hij hel bij
KCN gevestigde Nationaal Keramisch Atelier.

haald van minder dan 2 micromeier
voor een plaatje van 140 bij 120 mm
Al,0, en minder dan 1 micrometer
voor een SiC-proefstuk van 60 bij 40
mm.
De verscherpte kwaliteitseisen hebben
in de meet kamer geleid tot de aanschaf van een geautomatiseerde digitale verticale hoogtemeter, waardoor
hoogtemetingen tot een bereik van 80
cm met een nauwkeurigheid van 5 micrometer en een haaksheid van 10 micrometer kunnen worden uitgevoerd.
Het aanbod van werk voor de Centrale Werkplaats is ook in dit jaar weer
toegenomen. Dit resulteerde soms in
uitbestedingen aan derden. Daar de
gevraagde kwaliteitseisen vaak erg
hoog en soms te hoog lagen, hebben
enkele regionale werkplaatsen besloten
hun meet-medewerkers bij de ECNmeet kamer een bijscholingscursus te
laten geven.

Personeelsbestand
In het verslagjaar zijn SI personen in
dienst getreden terwijl 40 personen de
dienst verlieten. Deze toename heeft
een tijdelijk karakter, verband houdende met vooruitlopende vervangingen van personeel, dat nog in de vestiging te Den Haag werkzaam was.
Het aantal vrouwelijke werknemers
steeg ten opzichte van het voorgaande
jaar met 7% tot een totaal van 104
vrouwelijke werknemers. Vooral voor
de administratieve diensten nam het
aantal vrouwelijke sollicitanten met
een voortgezette opleiding duidelijk
toe.
Verdeeld over de verschillende categorieën geeft het personeelsbestand het
volgende beeld te zien:
1996 1997

Wetenschappelijke en
leidinggevende functies

191

200

Hogere technische en
administratieve functies

245

247

Middelbaar technische en
administratieve functies

268

269

Lagere technische en
administratieve functies

124

117

Algemene ondersteunende
functies

56

62

884

895

Het aantrekken van hoog gekwalificeerd personeel was ook in het verslagjaar een zaak waaraan veel zorg
werd gegeven. In toenemende mate
werd aandacht besteed aan een goede
begeleiding van promovendi en
student-stagaires. Deelgenomen werd
aan banenmarkten bij universiteiten en
instellingen van hoger onderwijs. Een
begin werd gemaakt met het opzetten
van een "schoolverlatersproject"
waarmee wordt beoogd in enkele sectoren met hoge prioriteit tijdelijk een
aantal afgestudeerden boven de normale sterkte aan te trekken, zodat bij
te verwachten mutaties de continuïteit
wordt gewaarborgd en de kwetsbaarheid wordt verminderd. De genomen
maatregelen hebben tengevolge gehad
dat met de werving van personeelsleden bevredigend resultaat werd bereikt. Ook met andere activiteiten op
het gebied van stafontwikkeling werd

goede voortgang geboekt. Een aantal
maatregelen tot versterking van de interne doorstroming werd genomen.
Aan de plannen voor de opheffing
van het hoofdkantoor werd de laatste
hand gelegd. Van de oorspronkelijk 31
in Den Haag werkzame medewerkers
zijn in totaal 11 uit dienst getreden.
Ter voorziening in de ontstane vacatures werden 9 nieuwe medewerkers in
dienst genomen. Voor de huisvesting
van de naar Petten over te plaatsen
medewerkers werden voorbereidende
maatregelen genomen. Een aantal medewerkers zal van de afvloeiingsregeling gebruik maken.
Besloten werd, de eigen bewakingsdienst op te heffen en de bewaking
van het onderzoekcentrum uit te besteden aan een grote particuliere beveiligingsdienst. In overleg met de Ondernemingsraad werd een sociaal plan opgesteld waarin rechten van het betrokken personeel werden geregeld. Bij de
uitvoering van dit sociaal plan is het
mogelijk gebleken, de opheffing van
de ECN-bewakingsdienst zonder gedwongen ontslagen te realiseren.
In de arbeidsvoorwaarden werden in
het verslagjaar geen belangrijke wijzigingen aangebracht. Wel werd in het
Georganiseerd Overleg me; de Samenwerkende Bonden voor het Overheidspersoneel een begin gemaakt met
de sanering en actualisering van een
groot aantal uitvoeringsregelingen die
tot de arbeidsvoorwaarden behoren.
De Ondernemingsraad kreeg na de
verkiezingen in mei een sterk gewijzigde samenstelling: negen nieuwe leden
deden hun intrede in de uit dertien leden bestaande Raad.

Publikaties
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Het totaal aantal in 1987 venenenen
ECN-publikaiies ligt een weinig hoger
dan het totaal aantal van het jaar
daarvoor. Gelet op de cijfers van de
voorgaande jaren lijken de verschillen
tussen 1986 en 1987 voor elk der puMikatiecategorieën slechts toevallige
fluctuaties te zijn, behalve voor de categorie contractrapportcn. Het aantal
contractrapporten neemt na een gestage groei vanaf 1981 ook in 1987 nog
duidelijk toe.
Een volledig overzicht van de ECNpublikatics die in 1987 zijn verschenen, is te vinden in rapport ECNPB-88-6, dat verkrijgbaar is bij de
dienst Technische en Wetenschappelijke Informatie van ECN.
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Stichting
Energieonderzoek Centrum
Nederland

Balans per 31 december 1987

31 december 1987

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

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
- onderhanden werk
Vorderingen en overlopende posten
Liquide middelen

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schr'den en overlopende posten
UITKOMST VAN VLOTTENDE ACTIVA
MIN KORTLOPENDE SCHULDEN

VOORZIENINGEN
Voorziening voor reorganisatiekosten
Overige voorzieningen

EIGEN VERMOGEN

31 december 1986

ƒ

10.222.944
6.793.173
12.106.639
4.769.476

11.338.562
8.312.233
11.470.167
3.067.438

2.220.000
36.021.163
4.214.667

720.000
36.441.051
4.214.667

76.348.062

75.564.118

3.037.011
37.277.052
5.466.782
45.780.845

2.186.534
28.406.675
8.761.280
39.354.489

36.462.484

30.959.639

9.318.361

8.394.850

85.666.423

83.958.968

19.816.300
8.669.051
28.485.351

19.965.000
8.378.904
28.343.904

57.181.072

55.615.064

85.666.423

83.958.968

Resultatenrekening
over 1987
Stichting
Energieonderzoek Centrum
Nederland

Subsidies en andere opbrengsten
- algemene bijdrage Staat der Nederlanden
- doel- en overige subsidies
- opbrengsten van dienstverleningen en
andere opdrachten

41

1987

1986

ƒ

ƒ

57.185.000
31.073.791

57.815.000
24.780.718

42.102.5%

40.356.880

130.361.387

122.952.598

Toeneming respectievelijk afneming
onderhanden werk
Overige bedrijfsopbrengsten
SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN

850.477
29.734

-1.520.409
754.390

131.241.598

122.186.579

Personeelskosten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

80.140.029
8.476.700
43.203.681

72.376.955
7.305.292
39.741.523

131.820.410

119.423.770

-578.812

2.762.809

3.674.999
323.673

3.072.409
451.514

- 507.001
1.346.851

-3.968.779
-1.591.086

UITKOMST DER FINANCIËLE BVTEN
EN LASTEN

2.144.820

2.035.942

VOORDELIG RESULTAAT UIT GEWONE
BEDRIJFSUITOEFENING
toegevoegd aan vermogen

1.566.008

726.867

SOM DER BEDRUFSLASTEN
NADELIG RESPECTIEVELIJK
VOORDELIG BEDRIJFSRESULTAAT
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste
activa behoren en van effecten
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Waardeverminderingen van vorderingen die
tot de vaste activa behoren en van effecten
Rentelasten

Toelichting op de balans per
31 december 1987
Wurderingsgrondsltgen

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische aanschaffingswaarde of de bestede kosten onder aftrek van toegepaste afschrijvingen.
De afschrijvingen worden berekend op basis van de lineaire methode. Op grond
wordt niet afgeschreven.
De afschrijvingspercentages zijn:
- Onderzoekcentrum Petten
•bedrijfsgebouwen
•tijdelijke gebouwen en terreinvoorzieningen
•bedrij fsinstallaties en -inrichting
•instrumenten, machines enz.
•wijzigingen aan reeds geheel afgeschreven activa
- Hoofdkantoor Den Haag, kantoorpanden

5%
10%
10%
20% - 33 Vi %
100%
2%

Activa, welke in het tweede halfjaar in gebruik worden genomen, worden vanaf
het volgende boekjaar in de berekening van de afschrijvingen betrokken.
De benadering van de actuele waarde wordt gezien de specifieke aard van het
overgrote deel van de investeringen niet zinvol geacht.
De aandelen in en vorderingen op deelnemingen zijn opgenomen tegen aanschaffingswaarde respectievelijk nominale waarde onder aftrek van eventuele
voorzieningen.
De effecten zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde of -indien lager- tegen
beurswaarde, doch niet hoger dan pari; koersverschillen worden in de resultatenrekening verantwoord.
De voorraden onderhanden werk zijn gewaardeerd op basis van de daaraan
bestede kosten (met inbegrip van opslagen voor indirecte kosten) onder aftrek
van een voorziening voor te verwachten verliezen.
De voorziening voor reorganisatiekosten is gesteld op de contante waarde van
de in de toekomst te verwachten kosten. Het rentepercentage bedraagt 7.
De overige activa en passiva zijn opgenomen voor de nominale bedragen; op de
vorderingen wordt een aftrek toegepast voor nodig geoordeelde voorzieningen.
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VASTE ACTIVA
MltCriële VaSte activa

Stand per
31 december
1986

f
- Bedrijfsgebouwen en
terreinvoorzieningen
Aanschaffingswaarde
37.421.801
Afschrijvingen
26.083.239
11.338.562
- Bedrijfsinstallaties
en -inrichting
Aanschaffingswaarde
Afschrijvingen
- Instrumenten,
machines e.d.
Aanschaffingswaarde
Afschrijvingen
- Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering
Aanschaffingswaarde

Mutaties in 1987 ter zake van
investeringen

f

desinvesteringen

f

Stand per
Jl december
1987

!

1.115.618
-1.115.618

-

37.421.801
27.198.857
10.222.944

40.075.167
31.762.934

120.505
1.639.565

-

40.195.672
33.402.499

8.312.233

1.519.060

-

6.793.173

59.334.059
47.863.892

6.399.749
5.721.708

11.470.167

678.041

3.067.438

1.702.038*

1.916.921
1.875.352
41.569

63.816.887
51.710.248
12.106.639

4.769.476

- Totaal

Aanschaffingswaarde
Afschrijvingen

139.898.465
105.710.065

8.222.292
8.476.891

1.916.921
1.875.352

146.203.836
112.311.604

34.188.400

-254.599

41.569

33.892.232

Bedrijfsgebouwen en terreinvoorzieningen
Ultimo 1987 zijn in deze post tot een bedrag van ruim ƒ 2 miljoen (aanschaffingswaarden) terreinvoorzieningen begrepen zoals wegen, terreinverlichting
en -afrastering en bronbemaling; het terrein zelf is in 1957 van Staatsbosbeheer
in erfpacht verkregen tot 1 augustus 2007.

• na afirek v a n / .1.012.434 wegens overboeking van gereedgekomen activa.
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FiMaciële vaste activa

Boekwaarde
per
31 december
198»

Mutaties in 1987 ter zake van
investeringen

desinvesteringen

ƒ

ƒ

ƒ

- Deelnemingen en vorderingen op deelnemingen
Aandelen
ENRBV
20.000
ENRCV
100.000
COVRA BV
600.000
BVSLE
700.000
1
-

1.500.000
367.716

-

3.175.984
3.P5.984

1.867.716

-

720.000

1.867.716

-

- Overige effecten
Obligaties

36.441.051

6.031.942

- Overige vorderingen
Centraal Beheer
Pensioenverzekering NV
UCNNV

4.214.667
P.M.

Totaal

41.375.718

700.001

720.000

1.500.000
3.543.700

3.875.984

4.214.667

f

/

700.001

i

Af: Voorziening
BVSLE

31 december
1987

20.000
100.000
600.000

1.420.000
Vorderingen
Rentedragende
vorderingen op:
ENRCV
BVSLE

Boekwaarde

waardeverminderingen

3.543.700 1.500.000

-3.875.984

6.312.546

367.717 2.220.000

139.284 36.021.163

4.214.667
P.M.
7.899.659 6.312.546

4.214.667
507.001 42.455.830

- Deelnemingen
•ENR Technisch Wetenschappelijk Rekencentrum BV, welke sedert 1 januari
1986 optreedt als beherend vennoot van ENR CV, heeft een maatschappelijk
kapitaal van ƒ 200.000 waarvan / 40.000 geplaatst; ECN neemt daarin deel
voor 50% of ƒ 20.000.
De vennootschap behaalde in het verslagjaar een netto winst van / 3.609, welk
bedrag als onverdeelde winst aan het vermogen van de vennootschap is
toegevoegd.
•In ENR Technisch Wetenschappelijk Rekencentrum CV wordt naast ENR BV
als beherend vennoot deelgenomen door ECN, Maritiem Research Instituut
Nederland (MARIN) en Waterbouwkundig Laboratorium *WL) te Delft als
commanditair vennoot. Het commanditaire kapitaal bedraagt ƒ 200.000, het
aandeel van ECN daarin beloopt ƒ 100.000.
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De totale kosten van de CV worden, onder aftrek van de opbrengsten van
derden, in een tussen de vennoten onderling overeengekomen verhouding doorbelast aan de vennoten. Het door de CV aan ECN in rekening gebrachte aandeel in de exploitatiekosten van de CV is begrepen in de post Overige bedrijfskosten.
•De Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval BV (COVRA), welke is belast
met het transport, de verwerking en de opslag van radioactief afval, heeft een
maatschappelijk kapitaal van ƒ 40 miljoen, waarvan ƒ 8 miljoen geplaatst; daarin wordt voor 30% o f / 2,4 miljoen door ECN deelgenomen. De eerste storting
van 25%, zijnde ƒ 600.000, heeft in het verslagjaar plaatsgevonden.
De vennootschap leed in 1986 een verlies van ƒ 1.000.480 dat voornamelijk ontstond door het, naar verwachting tijdelijk, achterblijven van de omzet van afval
afkomstig van de elektriciteitsproducenten.Na verwerking van dit verlies resteert
een cumulatief verliessaldo van ƒ 501.654.
Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening was het resultaat van deze vennootschap over 1987 nog niet bekend.
•Met Lips United BV is overeengekomen de samenwerking in de BV SLE te
beëindigen. Partijen hebben afstand gedaan van hun vorderingen op SLE; in
verband daarmee is nog een bedrag van ƒ 367.717 afgeboekt.
Nog niet bekend is of tot gewijzigde voortzetting danwei tot liquidatie van SLE
zal worden besloten. In afwachting daarvan beheert ECN de goederen van SLE,
waartoe deze van Drunen naar het Onderzoekcentrum te Petten zijn overgebracht.
Het maatschappelijk kapitaal van SLE bedraagt / 8 miljoen; het geplaatste kapitaal ad / 1,8 miljoen staat - na de overname van Lips van 1100 aandelen a
ƒ 1.000 tegen de prijs van ƒ 1 - geheel op naam van ECN. Naar verwachting
zullen bij eventuele liquidatie in 1988 geen verdere verliezen voor ECN
optreden.
- Overige effecten
De obligaties, welke mede ter belegging strekken van de Voorziening voor
reorganisatiekosten, staan ter vrije beschikking van de stichting.
De waardevermindering heeft betrekking op de afwaardering van de aankoopkosten boven pari (ƒ 52.000) en het saldo van gerealiseerde en niet gerealiseerde
koers- en valutaverschillen (ƒ 87.284).
De portefeuille ad ƒ 36,0 miljoen bestaat voor 26,4 miljoen uit in guldens
luidende fondsen en voor ƒ 9.6 miljoen uit fondsen in buitenlandse valuta.
De beurswaarde per ultimo 1987 bedroeg ƒ 36.403.051.
- Overige vorderingen
De vordering op Centraal Beheer Pensioenverzekering NV betreft een rentedragende depotrekening ten behoeve van de voorziening voor mogelijke toekomstige verbetering van de pensioenregeling. Over 1987 is door CBPV
ƒ 252.880 rente a 6% vergoed welke in de resultatenafrekening is verantwoord
onder het hoofd 'Opbrengst van vorderingen die tot vaste activa behoren en van
effecten'.
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De aan Ultra-Centrifuge Nederland NV verstrekte langlopende lening bestaat
uit:
31 december 1987

31 december 1986

/

ƒ

Langlopende achtergestelde renteloze lening
verkregen uit hoofde van overgedragen
kennis
42 winstbewijzen a ƒ 500

15X00.000
P.M.

15.000.000
P.M.

Af: Voorziening

15.000.000
15.000.000

15.000.000
15.000.000

De lening ad ƒ 15 miljoen is in 1976 verkregen als vergoeding voor overgedragen
kennis van het ultracentrifugeprocédé. Aan deze lening is vooralsnog geen waarde toegekend. De verwachting bestaat dat binnen enkele jaren een aanvang zal
worden gemaakt met aflossingen. Deze aflossingen zullen in het desbetreffende
jaar in de resultatenrekening worden verantwoord. In het kader van de financiële
herstructurering van UCN per september 1981 is de langlopende achtergestelde
renteloze lening ad / 21.000 kwijtgescholden tegen de ontvangst van 42 winstbewijzen. Op deze winstbewijzen zal een uitkering uit de winst in enig jaar worden verkregen zodra het eigen vermogen van UCN ten minste gelijk is aan het
nominaal op aandelen gestorte kapitaal.
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen en overlopende posten

/
Vorderingen op deelnemingen
- ENR CV, inzake dienstverlening mede ten behoeve van ENR BV 3.318.457
- COVRA BV, inzake dienstverlening ten behoeve van zijn vestiging
te Petten
569.162
- BV SLE
609.418
Staat der Nederlanden, inzake te verrekenen bijdragen
Commissie van de Europese Gemeenschappen, inzake de bedrijfsvoering van de HFR en dienstverlening aan het centrum te
Petten, alsmede fusie- en o\ erig onderzoek
Mallinckrodt Diagnostics (Holland) BV, inzake dienstverlening
ten behoeve van zijn vestiging te Petten
Stichting Projectbeheerbureau Energieonderzoek, voornamelijk
inzake nationale onderzoek- en ontwikkelingsprogramma's
Gesellschaft für Strahlen und Umweftforschung mbh (GSF),
inzake onderzoek opberging radioactief afval
Overige debiteuren inzake verrichte diensten en leveranties
Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen, te ontvangen omzetbelasting
Centraal Beheer Pensioenverzekering NV, vooruitbetaalde
pensioenpi emies
Lopende rente obligaties
Diverse vorderingen en overlopende posten

4.497.037
6.429.997
8.619.086
625.556
3.831.456
1.160.000
4.908.913
1.858.751
3.201.184
1.551.750
593.322
37.277.052

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden en overlopende posten

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

/
6.446.273
18.589.144
1.692.586
7.288.385
2.446.096
36.462.484
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VOORZIENINGEN
Voormaiag voor reorgaaisatie-

Dczc post is bestemd voor de financiering van de kosten als gevolg van
- de afvloeiing van personeel in verband met de vanaf 1983 door de overheid
toegepaste besnoeiingen op de algemene bijdrage; de totale kosten zijn
geraamd op / 28 miljoen;
- de overplaatsing in 1988 van het hoofdkantoor naar Petten; de kosten
hiervan zijn begroot op ƒ 6 miljoen en hebber voornamelijk betrekking op
afvloeiing c.q. verplaatsing van personeel.
Rekening houdend met de onttrekking voor de in de jaren 1984 t/m 1987
gemaakte kosten ad ƒ 8.563.685 bedraagt de contante waarde van deze verplichtingen per balansdatum ruim ƒ 19,8 miljoen.
De voorziening per ultimo 1986 ad
muteerde in 1987 als volgt:
Af: Onttrekking voor gemaakte kosten

19.965.000
1.493.960
18.471.040
1.345.260

Bij: Rente

19.816.300

Overige voorzieningen

31 december 1987

31 december 1986

ƒ

ƒ

4.214.667

4.214.667

2.467.000
1.987.384

2.474.270
1.689.967

8.669.051

8.378.904

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

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

Per
31 december
1986

Stichtingskapitaal

NIET UIT DE BALANS
BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
Verplichtingen ingevolge regeling
voor vervroegde uittreding

Mutaties
in 1987

/
100.000

Per
31 december
1987

100.000

Vermogen bestaande uit tot en met 1984
voornamelijk van de Staat der Nederlanden ontvangen investeringsbijdragen
verminderd met afboekingen voor toegepaste afschrijvingen
38.701.917
Resultaat boekjaren 1983-1987
16.813.147

1.566.008

38.701.917
18.379.155

55.615.064

1.566.008

57.181.072

Op basis van de bij de overheid geldende regeling is in 1981 een VUT-regeling
getroffen. De hieruit voor de stichting voortvloeiende kosten worden overeenkomstig een door het ministerie van Economische Zaken gedane toezegging
door dit ministerie jaarlijks vergoed; over het jaar 1987 is ter zake / 2.664.035
in de resultatenrekening onder Doel- en overige subsidies opgenomen.
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Lateate vrraJicaliagea «il hoofde
vaa boffsteKag

Het ministerie van Economische Zaken heeft ECN ontslagen van de
hoofdelijke aansprakelijkheid ter zake van de t/m 1986 aan BV SLE verstrekte
bedragen aan subsidie en rentedragend krediet. Voorts is ECN ontheven van
de hoofdelijke aansprakelijkheid welke werd aanvaard voor de nakoming van
de verplichtingen uit een door BV SLE met de overheid getroffen overeenkomst tot levering van supergeleidende draad in het kader van het zogenoemde
HER A-project.

Toelichting op de
resultatenrekening over 1987
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Grondslagen voor de
resultaat bepaling

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

BEDRUFSOPBRENGSTEN
Doet- en overige subsidies

De specificatie van deze post is:

1986

1987

f

ƒ

2.226.335
3.774.009

3.013.708
1.571.631

215.000
2.664.035
205.627

215 000
2.516.009
179.743

9.085.006

7.496.091

Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
inzake keramisch atelier

1.197.232

1.277.768

Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer inzake milieuonderzoek

2.593.782

3.752.432

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

2.783.672
3.086.247
735.497

2.074.195
482.926
369.445

6.605.416

2.926.566

Stichting Projectbeheerbureau Energieonderzoek inzake windenergie-, leefmilieuen brandstofcellenonderzoek

8.955.548

7.047.515

Overige subsidies en bijdragen

2.636.807

2.280.346

31.073.791

24.780.718

Ministerie van Economische Zaken inzake
- studies energiebeleid ESC
- onderzoek opslag radioactieve afvalstoffen
- deelneming aan het Severe Accident Research
Programme in de VS (SARP)
- regeling vervroegd uitttreden (VUT)
- diversen

Totaal

* Mei inbegrip van bijdrage Gesellschafl fur Slrahlcn- und IJmwcliforschung mbh (GSI;).
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Opbrengsten dienstverleningen
ca andere opdrachten

Onder dit hoofd zijn opgenomen:
Commissie van de Europese Gemeenschappen
inzake:
- de bedrijfsvoering van de HFR
- dienstverlening aan het Gemeenschappelijk
Centrum voor Onderzoek te Petten
ENR Technisch Wetenschappelijk Rekencentrum BV en CV inzake dienstverlening
Mallinckrodt Diagnostica (Holland) BV inzake
dienstverlening aan de vestiging te Petten
COVRA NV inzake dienstverlening
BV Superconductors Lips-ECN inzake dienstvrrlening
Overige opdrachten

BEDRIJFSLASTEN
Personeelskosten

Salarissen, toelagen en overige uitkeringen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten
Af: Ten laste van Voorziening voor reorganisatiekosten

1987

1986

18.200.000

17.618.353

2.965.230

3.691.867

9.924.925

7.775.661

1.043.726
1.828.276

921.457
1.823.059

626.710
7.513.729

1.644.544
6.881.939

42.102.5%

40.356.880

1987

1986

61.989.912
10.534.802
6.351.195
2.758.080

58.911.341
10.547.466
2.061.652

81.633.989

73.814.475

1.493.960

1.437.520

80.140.029

72.376.955

2.294.016

In deze post is een bedrag van ƒ 2.664.035 (1986/2.516.009) begrepen voor de
kosten van de VUT-regeling.
De gemiddelde personeelsbezetting was in

1987

1986

persoonsjaren

Met doorlopend dienstverband
• wetenschappelijk/technische afdelingen en
diensten
- directie, programma-management en staforganen
Met tijdelijk dienstverband

768,0

752,8

100,7
868,7
13,8
882,5

93,5
846,3
16,1
862,4

In deze aantallen zijn niet begrepen de uit hoofde van de onderwijstaak op
tijdelijke basis werkzame promovendi, student-stagiairs, prakticanten en
schoolverlaters.
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Afschrijvingen op materiele
vaste activa

Bedrijfsgebouwen, -installaties, -inrichting
en terreinvoorzieningen
Instrumenten en overige inventaris

1987

1986

2.755.183
5.721.517

2.921.862
4.383.430

8.476.700

7.305.292

De wijze waarop deze afschrijvingen zijn bepaald is in de Toelichting op de
balans onder het hoofd Waarderingsgrondslagen vermeld.

Overige bedrijfskosten

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Opbrengsten van vorderingen die tol
de vaste activa behoren en van effecten
Rentelasten

1987

1986

Kosten van voor afdelingen en diensten aangeschafte
materialen, kleine apparatuur, hulpstoffen,
chemicaliën enz., van door derden verleende
diensten en van voor de uitvoering van onderzoek37.331.355
projecten aangeschafte instrumentatie
5.872.326
Huisvestingskosten

33.544.358
6.197.165

43.203.681

39.741.523

Onder dit hoofd zijn opgenomen:

—

Van deze post heeft ƒ 3.173.842 (1986/2.562.179) betrekking op rente van
obligaties.
Deze post heeft voornamelijk betrekking op rente welke is toegevoegd aan de
Voorziening voor reorganisatiekosten.

VGravenhage, 29 april 1988

drs. R.W.R. Dee
Algemeen Directeur

ir. J.H. Bakker
Voorzitter van het bestuur

Accountantsverklaring

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 1987 van de Stichting
Energieonderzoek Centrum Nederland te 's-Gravenhage gecontroleerd.
Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel, dat deze jaarrekening een
getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
de Stichting op 31 december 1987 en van het resultaat over 1987.
's-Gravenhage, 29 april 1988
KPMG Klynveid Kraayenhof & Ca
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