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SAMENVATTING 

In dit rapport wordt een pakket energiebesparende maatregelen gepresen
teerd ter waarde van 683.000 gld. dat binnen 2 jaar is terugverdiend. 
Om dit pakket samen te stellen zijn een groot aantal maatregelen bij 
MEA technisch en economisch verkend. Alle verrichte verkenningen zijn 
in de bijlagen opgenomen. 
On budgetaire redenen en vanwege de benodigde inzet van NIKHEF-personeel 
is een omvangrijker pakket van maatregelen met een vereist budget van 
1.672.000 gld. en een terugverdientijd van ongeveer 1,5 jaar terugge
bracht tot het gepresenteerde pakket. 
Aanbevolen wordt om de maatregelen die thans niet geselecteerd zijn op 
termijn toch te treffen, eventueel in het kader van andere projecten 
binnen NIKHEF. 
Het voorgestelde pakket maatregelen overschrijdt het voor energiebe
sparing ter beschikking staande budget met 83.000 gld. Voor dit be
drag zal een aanvullende dekking gezocht moeten worden. Ook is het 
noodzakelijk dat voor de tweede helft van 1986, willen de maatregelen 
nog voor 1 januari 1987 getroffen zijn, 4 mensen voor ongeveer de helft 
van hun tijd aan dit project kunnen werken. Er is naar gestreefd de 
inzet van NIKHEF-personeel tot een minimum te beperken. 

De voorgestelde maatregelen hebben betrekking op het in relatief 
korte tijd laten stijgen van de modulatorfrequentie naar de gewenste 
waarde indien t.b.v. onderhoud of afregeling de herhalingsfrequentie 
laag is ingesteld. Een tweede groep van maatregelen wordt gevormd 
door het beperken van het energieverbruik van de koelsystemen bij MEA 
en AFBU. Bij MEA kunnen belangrijke besparingen worden bereikt door 
het beperken van de warmtelek naar de buitenlucht in geval de ver
sneller niet in bedrijf ie, terwijl bij AFBU het regelen van het 
toerental van de circulatiepoopen in het koelsysteem erg aantrekkelijk 
lijkt. Als laatste maatregel in het pakket is de vermogensbewaking van 
NIKHEF opgenomen. Hierdoor moet het mogelijk worden om het ter beschik
king staande vermogen van uur tot uur zo goed mogelijk te gebruiken 
en daardoor de kosten voor elektriciteitslevering op een zo laag moge
lijk niveau te houden. 

De op zichzelf zeer rendabele maatregelen als het verbeteren van de 
kwaliteit van de mdulatorpuls, het afregelen van de PFN's op 4 MW, 
en het verkorten van de inregeltijd van de versneller zijn om de 
eerder genoemde budgetaire redenen buiten het pakket gehouden. 
Voor de energiebesparende aspecten van energiemanagement wordt ver
wezen naar het tussen rapport "Kosten-effectief experimententeren". 
Wel wordt nogmaals benadrukt dat het essentieel is om tot vormen 
van energiemanagement over te gaan om de kosten voor het energie
gebruik op langere termijn op een bedrijfseconomisch verantwoord 
niveau te houden. 
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1. INLEIDING 

Dit rapport werkt de hoofdlijnen nader uit zoals deze in het 
tussentijdse projectrapport "Kosteneffectief experimenteren" 
van januari 1986 zijn ontwikkeld. 
Het accent zal hierbij liggen op de maatregelen die aan en 
rond de versneller kunnen worden getroffen teneinde daadwer
kelijk de energiekosten te beperken. Van veel maatregelen zal 
het energiebesparende effect zich uiten in een verkorting van 
de tijd voor de inregeling van de versnelleropstelling en dien 
ten gevolge in een verhoging van de beschikbaarheid van de ver
sneller voor experimenten. Ook zal in een aantal gevallen de 
"duty-factor" van de bundel worden verhoogd. Dit kan leiden 
tot een verkorting van de duur van experimenten. Deze verkorte 
duur leidt dan tot een energiebesparing omdat de apparatuur 
minder in bedrijf behoeft te zijn. 

De te presenteren maatregelen zijn verkend door de projectgroep 
"Energiebesparing" van de Groep Versneller Techniek (GVT). 
Daartoe vergaderde de projectgroep ongeveer eenmaal per week ter
wijl de leden tussentijds onderwerpen voorbereidden. De voor dit 
project ingehuurde projectleider van DHV Raadgevend Ingenieurs
bureau BV legde de resultaten van de besprekingen vast in een aan
tal werknotities en verzorgde tevens de voorliggende rapportage. 

Het voorbereiden van de voorliggende rapportage heeft als tijdsbe
slag van de projectgroep ca. 30 manweken gevergd. Deze tijd is in 
ongeveer 4 maanden besteed en is inclusief de werkzaamheden van 
de rapporteur. 

Vanwege de tijdsdruk en het beperkte budget voor de te treffen 
maatregelen is de vraagstelling van het project beperkt gehouden 
tot onderwerpen waarbij GVT direct is betrokken. Energiebesparende 
maatregelen op het terrein van andere groepen binnen NIKHEF zijn 
soms wel ter sprake geweest maar niet nader geanalyseerd. De indruk 
bestaat dat het zinvol is om in een volgende fase het besparingspo
tentieel binnen deze groepen te inventariseren. 

Elke maatregel is uitvoerig doorgesproken en geanalyseerd volgens 
een te voren opgestelde vragenlijst. In de bijlage van dit rapport 
is voor iedere maatregel deze beantwoorde vragenlijst opgenomen.. 
Op grond van deze vragenlijst is binnen de budgetaire kaders voor 
het energiebesparingsproject een prioriteitenvolgorde vast gesteld. 
In deze volgorde spelen de te verwachten energiekostenbesparing, de 
technische urgentie, de organisatorische inpassing van de maatre
gelen in de reeds voorgenomen onderhouds- en/of verbeteringswerk-
zaamheden, en de beheerselementen een belangrijke rol. De afweging 
van deze aspecten heeft plaats gevonden in de beraadslagingen van 
de projectgroep, soms na langdurige discussie omdat vele aspecten 
slechts kwalitatief benaderd konden worden. 
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AANDACHTSPUNTEN 

Om de prioriteitstelling en de daarmee verbonden besluitvorming 
te structureren zijn een 14-tal aandachtspunten geformuleerd die 
per maatregel zijn beantwoord. De antwoorden op deze aandachts
punten (zie de bijlagen) vormen t.b.v. de besluitvorming een eer
ste indicatieve beschrijving van de mogelijk te treffen maatregel. 
Dit betekent dat voordat tot uitvoering van een geselecteerde 
maatregel kan worden overgegaan de betreffende maatregel eerst 
nog nader in technische details moet worden uitgewerkt. Na deze 
uitwerking bv. in een deelprojectgroep, kan alsnog blijken dat 
het realiseren van de voorgestelde maatregel niet doelmatig is. 

Veel van de bestudeerde maatregelen zijn ook onder te brengen in 
andere reeds lopende projecten zoals "upgrade" en "stretcher". 
Besloten is de energiebesparingsmaatregelen onafhankelijk van 
dergelijke projecten te inventariseren. Pas nadat is vastgesteld 
dat een betreffende maatregel vanuit exploitatieoverwegingen zin
vol is, zal zo'n maatregel in een project worden ingebracht. 
Op dat moment moet ook pas worden beslist of de maatregel primair 
moet worden aangemerkt als energiebesparingsmaatregel of als on
derdeel van het betreffende project met weliswaar energetische 
aspecten. Uiteraard zijn mengvormen mogelijk, d.w.z. dat maatrege
len slechts ten dele als een energiebesparingsmaatregel kunnen 
worden aangemerkt. 

Tabel 1 - Overzicht van aandachtspunten 

1 - beschrijving van de te nemen maatregelen 
2 - energiebalans (vermogens en hoeveelheden) 
3 - benodigde investering in relatie tot de beschikbare 

investe rings ruimte 
4 - te verwachten besparingen (energie, tijd, mankracht etc) 
5 - (extra) onderhoud en bediening 
6 - netto jaarlijkse resultaat 
7 - terugverdientijd van de investering 
8 - technische prioriteit 
9 - samenhang met andere maatregelen of projecten 
10 - organisatorische aspecten 
11 - planning van een mogelijke uitvoering 
12 - beslag interne arbeidscapaciteit 
13 - benodigde externe arbeidscapaciteit 
14 - materiaalkosten 
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Teneinde de besparingsberekeningen onderling vergelijkbaar te maken 
zijn voor alle projecten de uitgangspunten uit tabel 2 gebruikt. Om
dat het opstellen van de uitgangspunten te zelfder tijd van het uit
werken van de maatregelen plaatsvond, zijn in de bijlagen op somnige 
plaatsen afwijkende waarden gebruikt. In de overzichtstabel in de 
bijlage zijn deze afwijkingen echter gecorrigeerd. 

Tabel 2 - Overzicht van uitgangspunten 

WflHlOrt unUNfiBPUNTEH E 

AMWI I Mriiiumkm 1 

Mti-tuiM. t 
lartffta* t 

ittrttf i 
M H T M M ' 1 

i t iUtud I 

WMtllir-urMl 

IwM-ptJtkrMttt 1 
htir-piiürttH» 1 
itmiêtri ktrk. trt^witit ! 
toty fxtir 1 

ElKtrieitüti 1 
ytrbruik i 

kMtM 1 

rtkMprijiM 1 

VtfitMl» IC* kMtM 
M H T I M I (incl.MrkiJ.H 

tatMl ÜHCl.ll, «Cj.Mfl l I 

PffMUMlHMtMI 1 
inttr* 1 
ttttrn ! 

EnrvMi MOUNT* M M kn 

BMMtttltiM' 

MfkdifM 
40 
30 
25 
1 
9 

viriMtl 
10.3 

in*i*M» i i 1 

«MkMM 
$0 
s 
5 

17 

kui l 
4.7 

m. 

M U I WMVH1I 

3D ! Uur 
tetui ! 

70 1 tirm/Mtt 
Sï I 
30 1 
1 1 

2 3 ! 
| 
1 
1 

30 1 10"*è MC 

JSI 
300 1 Ht 

o.wi x 

totul 1 
13.0 1 •!• kw/jr 
3.3 1 t l * |U/Jr 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
3,100 IfU/MMtik 
2,300 S 

Htrltiiift«i 

5,040 

2,100 
1,050 

too 
240 
7S0 

4,300 

3,500 
21.7 
73» 

20.0 
700 

310 
1,080 

«TM/jUf ! 

urM/jwr ! 
• i 

• i 

• i 

• i 

HTM/JUT 1 

kMk/iwr 1 
cttVkm 1 
fld/uvr 1 
cti/km 1 
%Ww 1 

JW/IWT 1 
i i 

OMTMM iKluiitf If! ITH. 



I3HV .8 

3. MOGELIJKE MAATREGELEN 

De mogelijke maatregelen zijn in de discussie van de projectgroep 
op de volgende wij2e geformuleerd en gerangschikt: 

A - modulatorverbeteringen 
B - snelle modulatorfrequentiestijging 
C - modulatorfrequentiewijziging 
D - inregeltijdverkorting 
E - modificatie koelsystemen MEA en AFBU 
F - aan/uit-schakelen van apparatuur 
G - testfaciliteit 
H - vermogensbewaking 
I - energiekosten toerekening 

Behalve deze onderwerpen zijn een aantal onderwerpen genoemd ?o-
als het toepassen van klystrons met een hoge efficiëntie (60% ipv. 
40%), die dermate de ontwerpgrondslag van de versneller aantasten 
en die dermate hoge investeringen vergen dat zij het * .der en de 
budgetten van het energiebesparingsproject verre te buiten gaan. 
Dergelijke onderwerpen zijn verder buitenbeschouwing gelaten. 

3.A. Modulatorverbeteringen 

Veel modulatorverbeteringen zullen leiden tot een verlaging van 
het aantal onderhouds- en storingsuren per week. Dit kan leiden 
tot een energiebesparing. 
Deze besparing wordt bereikt doordat het opstarten, inregelen en/of 
wijzigen van de bundel efficiënter zal gaan verlopen. De beschik
baarheid van de buudel voor experimenten zal dus stijgen zonder dat 
de energievraag toeneemt. Dit kan resulteren in een daadwerkelijke 
energiebesparing als het aantal data-uren per experiment niet in een 
zelfde mate toeneemt als de beschikbaarheid stijgt. Het is een taak 
van het energiemanagement het energiegebruik per data-uur of per 
meetpunt te bewaken. 

3.A.I. Correctienetwerken 

Reeds geruime tijd worden tijdens het onderhoud van de modulato
ren correctienetwerken gemonteerd in het video-circuit van het 
klystron. De laatste modulator zal eind 1986 van een dergelijk net
werk zijn voorzien. Dit netwerk veroorzaakt een correctie van de 
video-puls. Om deze correctie effectief te bereiken zullen de net
werken per modulator moeten worden afgeregeld. 
Het ingebruiknemen van deze netwerken heeft als bijkomend effect 
dit de betrouwbaarheid van de versneller toeneemt. 
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3.A.2. Afregeling PFN op 4 MW 

De PFN's zijn thans afgeregeld op een optimale pulskwaliteit bij 
2 MW hoewel zij gebruikt worden op een vermogensniveau van 4 MW. 
De nu opgewekte puls kent echter een grotere energiefluctuatie 
dan wenselijk is. Sen verbetering van de pulskwaliteit t.g.v. een 
vermindering van de fluctuaties leidt tot een betere benuttings-
mogelijkheid van de puls, een beter energiespectrum en een hogere 
"duty-factor". Deze aspecten geven weer aanleiding tot een effi
ciënter gebruik van de opgewekte bundel met in het verlengde daar
van een energiebesparing. 
Opgemerkt moet worden dat een verbetering van de pulskwaliteit 
bij 4 MW tot gevolg kan hebben dat de kwaliteit bij 2 MW afneemt. 
Uitgangspunt is echter dat de modulatoren zullen worden gebruikt 
op het 4 MW-niveau. 

3.B. Snelle modulatorfrequentiestij ging 

De behoefte om de modulatorfrequentie relatief snel te kunnen la
ten stijgen wordt ingegeven door de energiebesparing die kan optre
den tijdens het inregelen van de bundel. De bundel kan dan bij een 
lage herhalingsfrequentie worden ingeregeld (alleen de aanwezigheid 
van de bundel is dan van belang, niet de herhalingsfrequentie) 
waarna in relatief korte tijd (bv. 1 uur) de gewenste frequentie 
voor het experiment kan worden bereikt zonder dat de inregeling ver
loopt. Het opgenomen electrische vermogen van de versneller is di
rect afhankelijk van de modulatorfrequentie. 

De versneller kent 12 modulatorstations. Het eerste station staat 
vast afgeregeld op de hoogste herhalingsfrequentie, maar van oe 
11 andere stations mag de frequentie worden verlaagd. 
Om een snelle stijging van de raodulatorfrequentie van deze sta
tions mogelijk te maken moet het centrale trigger-systeem van de 
modulatoren worden aangepast. Dit systeem is sinds de ingebruikna
me van de versneller nooit geheel voltooid. Ook moeten mogelijk de 
processoren van de modulatoren worden gewijzigd, en in ieder geval 
zal de software van deze processoren moeten worden aangepast. Een 
voorwaarde voor het snel kunnen variëren van de frequentie is het 
snel reageren van het koelsysteem op de verandere energetische si
tuatie. De minimale tijd die toelaatbaar is voor het verhogen van 
de modulatorfrequentie zal in hoge mate bepaald worden door de 
thermische tijdconstanten en de gedragingen van het gehele hoog-
frequent-systeem. Verwacht wordt dat de tijd om van minimale 
frequentie te stijgen naar de maximale ongeveer een uur zal ver
gen. 
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3.C. Modulatorfrequentiewjjziging 

Deze maatregelen hebben tot doel de herhalingsfrequentie optimaal 
te kiezen t.o.v. de rustbelastiag van de versneller: meer pulsen 
per tijdseenheid bij een zelfde rustbelastiag. Het op te nemen ver
mogen bij de mogelijk hogere hehalingsfrequentie bv. 500 Hz i.p.v. 
300 Hz., zal echter stijgen maar deze stijging zal minder zijn dan 
de stijging in het aantal gegenereerde pulsen. 
De maximaal toelaatbare frequentie is afhankelijk van de maximaal 
toelaatbare dissipatie in het klystron. Op het ogenblik ontbreekt 
de ervaring met het verhogen van de belasting van het klystron. 
Verwacht wordt dat de levensduur van het klystron zal verkorten 
bij een verhoging van de belasting. In welke mate is echter onbe
kend. Ook zal ervaring opgedaan moeten worden met de bedrijfsze
kerheid van een verhoogd belast klystron. De optimale frequentie 
ontstaat uit een afweging vai. de bedrijfszekerheid en de kos
ten voor versnelde vervanging van het klystron in relatie tot de 
bereikte energiebesparing. De huidige klystrons laten een maxi
male frequentie tot 500 Hz bij 4 MW toe zodat deze frequentie als 
bovengrens moet worden gezien. 

Het verhogen van de modulatorfrequentie moet met de nodige voor
zichtigheid gebeuren om de bedrijfszekerheid van de versneller 
niet in gevaar te brengen. Daarom zal met iedere stap in de fre
quentieverhoging (bv. 50 Hz) voldoende ervaring moeten worden op
gedaan alsvorens tot een volgende stap wordt besloten. 

3.D. Inregeltij dverkorting 

Maatregelen die de inregeltijd verkorten bij het opstarten of bij 
het wijzigen van de instelling van de versneller resulteren in 
een energiebesparing en een vergroting van het aantal data-ta-
king-uren. Deze maatregelen hebben voor het merendeel betrekking 
op de bediening van de versneller of op de procedures daarvoor 
en de daarbij te gebruiken hulpmiddelen. 

3.D.1.. Bundelanalyse 

De bundelanalyse kan doelmatiger geschieden indien de kwaliteit 
van de monitoren wordt verbeterd. Daarmee samenhangend behoeft 
ook het signaaltransport van de monitoren naar het bedieningscon
sole aanpassing. Daarnaast moet de bediening van de monitoren ver* 
eenvoudigd en/of meer geautomatiseerd worden. 
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3-D.2. 20 MeV-testlijn 

Het installeren van een 20 MeV-testlijn voor het analyseren van 
het injectorstation betekent een belangrijke verkorting van de in
regeltijd. In dat geval behoeft niet de gehele versneller in be
drijf te zijn om de injector juist af te regelen. Het opstellen 
van een 20 MeV-testlijn draagt ook bij in het verwerven van in
zicht in de werking en eigenschappen van de injector. 

3.D.3. Centraal besturingssysteem 

Dit systeem dient meer aangepast te worden aan de eisen en de in
formatie behoefte van de bedienende operators. Hierdoor kan worden 
voorkomen dat de versneller nodeloos te lang op een te hoog ver
mogen wordt gehouden in bv. storingssituaties. 
Ook dient er de mogelijkheid te ontstaan dat in speciale gevallen 
versnellerparameters door de operator afzonderlijk kunnen worden 
ingesteld. Dit is van belang bij het snel en doelmatig inregelen 
en verhelpen van storingen. 
Om het besturingssyteem aan te passen in bovenstaande zin moet de 
responsietijd van het besturingssysteem belangrijk worden verkort. 

3.D.4. Integratie besturingssystemen 

Met het besturingssysteem van MEA zijn reeds de besturingssystemen 
van LECH, PIMÜ en LEF geïntegreerd. Een belangrijke tijdwinst kan 
verkregen worden door ook het besturingssysteem van AFBU aan dat 
van MEA te koppelen. 

3.D.5. Training operators 

Het tijdsbeslag van de opstart- en inregelprocedures hangt nauw 
samen met de ervaring en het opleidingsniveau van de operator. Dit 
geldt des te sterker in storings omstandigheden. Het komt voor dat 
storingen onvoldoende snel worden gelokaliseerd t.g.v. het inzicht 
en de ervaring van de bedienende operator. De indruk bestaat dat 
door het verhogen van het opléidings- en ervaringsniveau van de ope
rators een belangrijke tijdwinst kan worden bereikt. Deze tijdwinst 
resulteert op zijn beurt weer in een energiebesparing. 

3.E. Modificatie koelsystemen 

3.E.I. MEA 

De koeling van elke modulatorstation van MEA geschiedt afzonderlijk. 
Het koelsysteem van een modulatorstation kent drie gedeelten, een 
freongekoeld deel voor de PFN's, een water gekoeld deel voor het 
klystron en de golfpijpen en een olie deel voor de pulstrafo's. 
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De pompen in deze systemen draaien steeds op volle capaciteit ook al 
is de warmtebelasting slechts laag (het opgenomen pompvermogen moet 
ook als warmte worden afgevoerd!}. Onderzocht moet worden welke pom
pen geregeld kunnen worden als functie van de modulatorfrequentie 
of als functie van het klystronvermogen. In de prepare-situatie kun
nen vele pompen in ieder geval op halve capaciteit worden geregeld. 
Uiteraard moet in een dergelijke situatie de minimale koeling van de 
apparatuuronderdelen worden gegarandeerd. 

Terwille van de thermische stabiliteit worden uitgeschakelde modu
latoren electrisch verwarmd. Het laat zich aanzien dat op deze 
verwarming flink kan worden bespaard door de warmte verliezen 
via het koelsysteem te beperken. 
Ook kan de besturing van de verwarmingselementen wellicht worden 
verbeterd. Een andere te overwegen maatregel is het toerental 
van de pompen in het koelsysteem van de in bedrijf zijnde stations 
te regelen overeenkomstig het te koelen vermogen. 

3.E.2. AFBU 

Thans zijn bij AFB'I verwarmingselementen geïnstalleerd om bevriezing 
van het koelsysteem in de winter te voorkomen. Mogelijk kan het 
zinvol zijn deze verwarming op gas over te schakelen b.v. via een 
verwarmingsketel in het koelsysteem. 
Behalve verwarming is een koelsysteem aanwezig waarin pompen 
zijn opgenomen met een gezamenlijk vermogen van 70 kW_ ,. Verbete
ring van de regeling van deze pompen lijkt een zeer rendabele maat
regel . 

3.F. Aan/uit-schakelen van apparatuur 

Bij uitschakelen van apparatuur moet onderscheid gemaakt worden tus
sen uitschakeling voor korte tijd, bv. in de weekeinden, en uitscha
keling voor lange tijd, bv. winter-/zomerstops, revisie. Indien de 
apparatuur voor korte tijd wordt uitgeschakeld is uet van belang dat 
de temperaturen zo min mogelijk wordt verstoord zodat bij het op
nieuw opstarten een korte inregeltijd nodig is. Bij langdurige uit
schakeling zijn dergelijke aspecten van een minder belang. Wel wor
den de versnellende gofpijpen ook dan steeds nauwkeurig op tempera
tuur gehouden. 

Bij kortstondige uitschakeling van MEA kan een belangrijk deel van 
de apparatuur „fgeschakeld worden, behalve de gloeidr3den van de 
klystrons, de vacuumpompen, de beveiliging, de integrerende netwer
ken, en de computer. Het koelsysteen kan in de laagste stand worden 
geregeld. De magneten met bijbehorende voedingen en het injec-
torsysteem kunnen echter wel geheel worden afgeschakeld. 
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Om de instabiliteit van de magneten bij AFBU en EMIN te voorkomen 
worden deze magneten vaak riet uitgeschakeld. Dit wordt nog in de 
hand gewerkt door het tijdsbeslag van het inregelen van de magne
ten bij het weer inschakelen. Deze inregeltijd kan worden bekort 
door het voorkomen van het "cyclen" van de magneten. Indien dit mo
gelijk is heeft dit tevens een besparing op het hiervoor benodigde 
electrische vermogen. Een mogelijkheid om dit te bereiken is het 
gaan gebruiken van de nieuwe magneetveld-detectie die het absolute 
veld meet i.p.v. het relatieve veld t.o.v. het maximale veld. Tot
dat voldoende ervaring is opgedaan met dit gebruik zou middels een 
aanpassing van besturing van de magneten kunnen worden voorkomen 
dat de magneten te gelijkertijd worden gecycled of althans tegelijk 
op volle veldsterkte worden gebracht. 

3.G. Testfaciliteit 

Voor de testfaciliteit heeft reeds een oriëntatie plaatsgevonden 
op de mogelijkheid om de daar aanwezige restwarmte te gaan gebrui
ken voor de verwarming van <te gebouwen 6 en C. Deze oriëntatie 
heeft plaats gevonden als testcase op de bruikbaarheid van de in 
hoofdstuk 2 genoemde 14 aandachtspunten. De testcase leerde dat de 
vragen goed functioneerden bij de gedachtenvorming en de antwoor
den voldoende informatie verschaften over de mogelijkheden. De voor
lopige conclusie is dat ca. 110 MWh . per jaar ter beschikking zou 
kunnen staan voor verwarmingsdoeleinüen en dat globaal ca. f 60.000,-
extra zou moeten worden geicvesteerd bovenop de vervangingsinveste
ringen die de komende tijd moeten worden gedaan voor de aanwezige 
koelinstallatie. 

De globale verkenning leerde derhalve dat geen hoge rentabiliteit 
mag worden verwacht. 

3.H. Vermogensbewaking 

In het kader van het doelmatig beheren van de electrische vermogens 
bij NIKHEF is het noodzakelijk om per installatie onderdeel (MEA, 
AFBU, EMIN, PIttd, LEF, LECH) te beschikken over een signalering van 
het actueel opgenomen vermogen. Hierbij moeten de marges worden aan
gegeven waarin nog een vermogenstijging mag plaatsvinden zonder dat 
er een excesieve kostenstijging plaats gaat vinden. Bij deze kosten
stijging speelt het gehele electriciteitsgebruik van NIKHEF een rol. 
Daarom zou het actuele electriciteitsgebruik in elke bedieningskamer 
permanent zichtbaar moeten zijn naast een indicatie van het totale 
energiegebruik van NIKHEF. Zodoende kan de operator zijn installatie 
uit energetisch oogpunt doelmatig gaan bedienen. Tevens kan worden 
overwogen om vanuit deze actuele metingen bepaalde versnelleronder
delen tijdelijk op een lager vermogen te laten functioneren. 

In het kader van de electrische vermogensbewaking zou de modulator
frequentie tijdens een experiment kunnen worden verhoogd om zodoende 
het maximaal ter beschikking staande vermogen geheel te gebruiken 
of bepaalde waarden van het af te nemen vermogen niet te overschrei-
den. 
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Dit kan tot gevolg hebben dat de tijdsduur van een experiment soms 
zonder enige kosten kan worden bekort door de modulatorfrequentie 
tijdelijk te verhogen. 
Uiteraard moet het experiment deze frequentiestijging toelaten en 
dienen de aanpassingen beschreven onder 3-B. "Snelle modulatorfre-
quentiestijging" te zijn doorgevoerd. 

3.1. Energiekostentoerekening 

Uit het oogpunt van een doelmatig energiebeheer is het noodzakelijk 
de energiekosten zo goed mogelijk toe te rekenen aan de gebruiker 
van de energie. 
Hierdoor is de gebruiker instaat de energiekosten bij de planning 
van zijn experiment te btrekken als onderdeel van de totale expe-
rimentkosten. Voorwaarde hierbij is dat de juiste parameters voor
handen zijn om enerzijds de energiekosten vooraf te schatten en 
anderzijds deze na afloop toe te rekenen. 
Thans wordt reeds het data-taking-uur als kostenbegrip gehanteerd. 
De kosten voor een dergelijk uur worden afgeleid uit de jaarlijkse 
energiekosten voor de versneller en de experimenten zonder daarbij 
het energieniveau en de intensiteit van de bundel te betrekken. 
Dit lijkt onjuist, zeker als een aantal energiebesparende maatrege
len zijn doorgevoerd die met name samenhangen met de intensiteit 
(modulatorfrequentie beinvloeding). De kosten voor een data-taking-
uur moeten dan ook afhankelijk worden van het energieniveau en de 
herhalingsfrequentie van de bundel. 
Om van de energiekostentoerekening niet alleen een stimulans te la
ten uitgaan naar het beperken van de energiekosten gedurende een 
experiment, maar ook her inregelen van MEA in gunstige zin te la
ten beinvloeden moeten de energiekosten voor het inregelen van MEA, 
alsmede tijdens de aan de versneller optredende storingen worden 
toegerekend aan GVT. De energiekosten voor het inregelen van expe
rimenten en voor de storingen die bij een experiment optreden komen 
vanzelfsprekend ten laste van het betreffende experiment. 
Teneinde de administratieve belasting van deze energiekostentoereke
ning tot een minimum te beperken moet er van het begin af aan naar 
worden gestreefd deze administratie te automatiseren en af te lei
den uit de gegevens van de besturingscomputer van MEA. 
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PAKKET VAN MAATREGELEN 

Op grond van de in het vorige hoofu,.- ik aan de orde gestelde Maat
regelen kan tot een pakketkeuze voor de korte termijn worden ge-
koaen. Deze keuze zal in ee-ste instantie op de doelmatigheid van 
de naatregel moeten zijn gebaseerd. Van de doelmatigheid wordt 
via de te verwachten terugverdientijd van de betreffende maatre
gel een indruk gekregen. De terugverdientijd wordt bepaald door de 
totale investering (materiaal- + totale personeelskosten) te delen 
door de te verwachten opbrengst. Bij de waardebepaling van de op
brengst is een electriciteitstarief van 20 ets/kWh incl. BTW aange
houden. Voor de gemaakte keuzen is uitgegaan van de maatregelen die 
in minder dan 5 jaar zijn terugverdiend. 
In tweede instantie speelt het beschikbare budget voor materialen 
en extern in te huren mankracht samen met de intern ter beschikking 
staande mankracht een rol. Hierbij moet worden opgemerkt dat de in
terne mankracht een randvoorwaarde is om het budget te kunnen beste
den. Als budget staan ƒ 100.000,- uit 1985 en ƒ 500.000,- uit 1986 
ter beschikking. Voor de interne mankracht zijn voorlopig nog geen 
restricties geformuleerd. 
In tabel 3 zijn alle maatregelen uit de bijlagen samengebracht die 
een kortere terugverdientijd hebben dan 5 jaar. In bijlage II is 
een volledig overzicht gegeven van alle uitgewerkte maatregelen. 

Tabel 3 - Overzicht van relevante maatregelen 
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NB In deze tabel zijn alleen de Maatregelen opgenoMen waarvoor 
een investering vereist is. De Maatregelen in het kader van het 
energieManageMent zijn derhalve buiten de tabel gelaten. 

Uit tabel 3 blijkt dat een zeer rendabel pakket van Maatregelen 
valt te treffen dat binnen 2 jaar is terugverdiend. Hierbij is 
rekening gehouden Met interne personeelskosten van geaiddeld 
ƒ 3.100 per Manveek. 

Uitgaande van het beschikbare budget van ƒ 600.000,— Moet 
worden geconstateerd dat lang niet alle bedrijfseconoMisch 
verantwoorde Maatregelen kunnen worden getroffen. DaarOM is 
uit tabel 3 een selectie geMaakt van Maatregelen die budgetair 
gezien wel getroffen zouden kunnen worden en die geen directe 
raakpunten hebben Met andere bij NIKHEF lopende projecten. 
Bij de selectie van Maatregelen is in zekere Mate rekening ge
houden Met de wens O M de Maatregelen op korte te m i j a te reali
seren zodat de besparingen voor een belangrijk deel al reeds in 
de loop van 1987 ter beschikking kunnen gaan koMen. 
Er is gekozen voor Maatregelen onder B, E en H die in tabel 4 
zijn saawngevat. 
Ook nu wordt de gestelde budgetgrens overschreden Met ƒ 83.000,— 
De geselecteerde Maatregelen onder B, E resp. H v o m e n elk een 
saaenhangend geheel terwijl de Maatregelen onder B weer een voor
waarde zijn O M de besparing genoead onder H te realiseren. 

Tabel 4 - Pakket te treffen Maatregelen 
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Het voorgestelde pakket Maatregelen betekent een intern ar-
beidsbeslag van 32 aanweken dat in de loop van 1986 nog 
beschikbaar aoet zijn wil het te investeren budget nog voor 
1 januari 1987 zijn besteed. In de raaing van dit interne ar-
beidsbeslag is de noodzakelijke projectcoördinatie van ca. 
1 dag per week gedurende de voorbereiding en uitvoering van 
de projecten nog niet opgenoaen. De beschikbaarheid van deze 
interne aankracht is echter een absolute voorwaarde voor het 
realiseren van de energiebesparende aaatregelen daar in de 
raaing de inzet van NIKHEF-personeel tot een ainaua is terug 
gebracht en vervangen is door extern-personeel ten laste 
van het beschikbare budget. 

Ter oriëntatie zijn in de tabellen 3 en 4 het resultaat en het 
te besteden budget per interne aanweek aangegeven. Op grond van 
het resultaat per aanweek aoet aan het relatief snel laten 
stijgen van aodulatorfrequentie (project B) een zekere priori
teit worden gegeven. Hierbij aoet worden opgeaerkt dat het te 
besteden budget voor dit project per aanweek interne begelei
ding relatief hoog is. Dit stelt een hoge eis aan de kwaliteit 
van de betrokkenen. 

Oa een indruk te krijgen van de onzekerheid in de terugverdien-
tijd is een pessiaistische berekening uitgevoerd. Hiervoor is 
het jaarlijkse resultaat overeenkoastig de in tabel 4 aangegeven 
onzekerheid verainderd en is de investering op de zelfde wijze 
veraeerderd. Het blijkt dat in dit ongunstigste geval de terug-
verdientijd van het totale pakket aet hooguit een half jaar toe-
neeat. 

De aaatregelen in het kader van het energieaanageaent worden 
in dit rapport slechts geaeaoreerd oadat zij reeds in het 
rapport 'Kosten-effectief experiaenteren' aan de orde kwaaen. 
Vel wordt er aet nadruk op gewezen dat energieaanageaent essen
tieel is oa op de langere teraijn de energiekosten op een be
drij fseconoaisch verantwoorde niveau te houden. Dit geldt in 
nog versterkte aate indien de thans buiten beschouwing gelaten 
technische aaatregelen A en D worden overwogen oadat deze 
aaatregelen hun effect kennen via de zg. 'virtuele' energie
besparing, d.w.z zij aaken het aogelijk oa MEA aeer effectief 
te gebruiken waardoor de duur van de experiaenten wordt be
kort en de versneller Binder in bedrijf behoeft te zijn. 
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5. CONCLUSIES EEN AANBEVELINGEN 

Op grond van de bevindingen van de projectgroep bij de verken
ning van de mogelijk te treffen energiebesparende maatregelen 
kan worden geconcludeerd dat bij NIKHEF een groot aantal be
drijfseconomisch doelmatige maatregelen zijn te realiseren. Een 
dergelijk pakket van maatregelen vergt een budget van 1,7 aln.gld 
en overstijgt het ter beschikking staande budget verre. Ook zou 
de noodzakelijke interne aankracht van ca. 6,5 manjaar op het 
openblik niet voorhanden zijn oa een project van een dergelijke 
oavang uit te voeren. Daaroa is gekozen voor een pakket aaatregel 
ter waarde van 683.000 gld. aet een inzet aan interne aankracht 
van 32 aanweken. Het verdient aanbeveling om voor 83.000 gld 
aanvullende dekking te zoeken daar het ter beschikking staande 
budget slechts 600.000 gld. groot is. Deze aanvullende dekking is 
uit bedrijfseconoaische overweging zeker te rechtvaardigen gezien 
de terugverdientijd (1,9 jaar) van het voorgestelde pakket aaat-
regelen. 

Oadat reeds een belangrijk deel van het jaar 1986 is verstreken 
moet ermee rekening worden gehouden dat ca. 4 mensen voor onge
veer de helft van hun tijd tot het einde van dit jaar zullen 
zijn betrokken bij de uitvoering van de voorgestelde maatregelen. 

Voorts wordt aanbevolen oa op termijn voor de resterende maat
regelen die buiten het pakket voor de korte teraijn zijn ge- -
vallen aaar wel een gunstig bedrijfseconoaisch perspectief 
hebben, aiddelen te reserveren. Deze aaatregelen zullen voor 
een belangrijk deel raakvlakken hebben aet andere projecten 
binnen NIKHEF en zullen in belangrijke aate moeten worden uit
gevoerd door eigen personeel. 

Opaerkelijk is dat de benutting van restwarmte binnen NIKHEF 
vooralsnog niet aantrekkelijk lijkt.-De maatregelen die hiertoe 
verkend zijn leerde dat er geen realistische terugverdientijd 
te verwachten is ondanks de grote hoeveelheid aanwezige rest
warmte. Dit kan verklaard worden uit het lage temperatuurniveau 
van de restwarmte waardoor de bruikbaarheid maar heel beperkt i3. 
Op grond van deze constatering wordt aangeraden oa de mogelijk
heden van restwarmtebenutting slechts dan nader te bestuderen 
indien warate-krachtkoppeling wordt overwogen t.b.v. verwaraing. 
Bij een dergelijke koppeling zal de waratevraag bepalend zijn 
voor de regeling daar de opgewekte electriciteit binnen NIKHEF 
vrijwel altijd volledig kan worden benut. Deze vraagstelling 
is echter pas relevant indien de renovatie van verwaraings' 
ketels aan de orde is of indien er sprake is van nieuwbouw. 

vE/C-1524/86 
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Overzicht van verkende Maatregelen 
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Modulator verbeteringen 
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1 - Bescrijving van de te nemen maatregelen 

Verbetering van de vlakheid v/d modulatorpuls door correctienetwerken. 

In ref. (850606/F.Kroes) is aangegeven dat de modulator video puls aan het 
begin verbetert dient te worden teneinde ook dit deel van de puls 
effectief voor bundellevering te kunnen gebruiken. In ref. (Lino 33 juli 
72 ) wordt uitgegaan van de volgende faserimpels; 

Driver ±0.1 graad 
station A01 + 1 graad 
station A02 t/m A12 ± 1 graad 

Aan de eisen van de driver en station A01 is bijna voldaan omdat anders 
het huidige spectrum ook tijdens de rest van de modulatorpuls niet 
haalbaar was geweest. Het RF van het eerste station dient tevens als 
sturing voor alle volgende stations, zodat de kwaliteit van dit station 
het belangrijkste is. 
Om nu te voldoen aan bovenstaande eis voor ook de andere stations zal de 
AVk/Vk van de klystrons over de gehele beschikbare pulsbreedte 4^1 
promille moeten zijn. Vanwege het feit dat de faserimpel van A01 in alle 
stations terug te vinden is moet voor A01 gestreefd worden naar A Vk / Vk 
van 0,5 promille. 
In de huidige situatie zijn de PFN's van de modulator afgeregeld voor het 
klystron niveau van 2 Mkf. Voor het 4 MW niveau vertonen de pulsen een 
maximale breedte aan de top van 35^isec, waarvan de eerste 8 usee niet de 
vereiste vlakheid bezit door een aantal slingeringen. Momenteel is de 
maximale bundelpulsbreedte die geleverd wordt 30^isec. Door toepassing van 
de correctie netwerken zal dit toenemen tot 35 lasec, d.w.z een effectieve 
toename van 17 %. 

De pulstransformator gedraagt zich voor de puls als een vertragingslijn. 
Door het demping/correctie netwerk wordt de lijn beter afgesloten zodat er 
minder reflecties op de puls gesuperponeerd worden. Hierdoor wordt de 
video puls vlakker, zodat het bruikbare deel voor bundellevering breder 
wordt. Bovendien dempt dit netwerk ook stoorsignalen tengevolge van 
eventuele doorslagen in de klystron olietank, waardoor de bedrijfzekerheid 
toeneemt. De netwerken worden op dit moment afgeregeld voor het 2 MW 
niveau. In de toekomst zal dit op op het 4 MW niveau moeten gebeuren, daar 
dit de meest gebruikte mode zal worden. 
Het afregelen moet zeer secuur met de RF fasemeetbrug gebeuren en is een 
nogal tijdrovende bezigheid. 

2 - Energiebalans 

Er verandert niets in de energie balans. De duty cycle v/d bundel neemt 
met 17 % toe en zal een virtuele energie besparing opleveren, die pas 
zichtbaar wordt indien de hoeveelheid geleverde bundel wordt 
geregistreerd, (energie management) 

3 - Benodigde investering 

De benodigde investeringen houden slechts een hoop manpower in daar de de 
aanschaf van de onderdedelen al in het verleden zijn gebeurd. 

Mankracht MTS 20 manweken fl. 48000,- installatie 



HTS 40 manweken fl. 128000,- afregeling 

totaal fl. 176000,-

4 - Te verwachten besparingen. 

Geen. Slechts virtuele besparing. 

5 - Extra onderhoud en bediening 

Geen 

6 - Netto jaarlijks resultaat 

Het resultaat komt overeen met 17 % hogere bundel duty cycle. Als dit even 
voor het gemak vertaald wordt naar 17 % meer datatakinguren, dan komt dit 
bij 1000 datatakinguren overeen met 170 x fl. 2000/uur = ruim Fl. 
340.000,-

7 - terugverdientijd van de investering 

De investering heeft zich na een 1/2 jaar terugverdiend. 

8 - Technische prioriteit 

I.v.m. de kwaliteit van de bundel en de verhoging van de bedrijfszekerheid 
is een direkte uitvoering op zijn plaats. Dit projekt is ook al gestart. 
De afronding is echter nog niet gepland. 

9 - Samenhang met andere maatregelen of projekten 

Doordat een beroep gedaan moet worden op specifieke mensen, ook uit andere 
afdelingen zal dit consequenties hebben voor de voortgang van 
andere projekten. Tevens is er interferentie met de PFN afregeling voor 4 
MW, dat later aan de orde komt maar niet los van elkaar gezien kan worden. 
Alvorens tot fijnafregeling van de correctie-netwerken overgegaan kan 
worden, zullen eerst de PFN's voor het 4 MW niveau moeten worden 
afgeregeld. Volgorde als volgt: 1-grofafregeling' corr. netwerken 

2-PFN's afregelen voor 4 MW 
3-fijnaf regeling corr. netwerken 

10 - Organisatorische aspecten 

Deze afregel operatie zal zo goed mogelijk in de onderhouds tijd ingepland 
moeten worden, maar aan verlies van een zekere hoeveelheid bundeltijd zal 
men niet kunnen ontkomen. Indien door centrale triggering 
bundelpulssynchroniciteit voor alle frequenties wordt verkregen zal de 
inbreuk op bundeltijd minimaal of nihil zijn. ( zie snelle frequentie 
wijziging v/d modulatoren) 

11 - Planning van een mogelijke uitvoering 

De planning zou zich kunnen concentreren op het afregelen van 1 station 
per maand, zodat het gehele projekt even los gezien van de PFN afregeling 
ruim 1 jaar in beslag zal nemen. 



12 - Inschakeling van interne, danwei externe diensten of bedrijven 

Voor de netwerk afregeling zal een beroep gedaan moeten worden op interne 
diensten. De afregeling van de correctie netwerken is zo specialist! v.-»»! 
dat dit een interne GVT/DIGEL aktiviteit is. 

13 - Inschatting van de benodigde personeels-capaciteit voor de 
begeleiding van de uitvoering. 

pm. 

14 - Begeleiding van het operationeel worden van de maatregelen of 
procedures 

pm. 
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1 - Beschrijving van de te nemen maatregelen 

Verbetering van de vlakheid van de modulatorpuls door afregelen van de 
PFN's voor het 4 MW niveau. 

De PFN's (puls forming networks) zijn thans afgeregeld voor de meest 
vlakke 'puls op het 2 MW niveau. Ook de puls transformator is zo 
gedimensioneerd dat de minste 'droop' ontstaat op het 2 MW niveau. Het 
blijkt echter dat nu de 4 MW mode voor alle stations bereikt is, dit 
niveau het belangrijkste draainiveau zal zijn. Het gevolg is cat de 
afregeling nu ook voor het 4 MW niveau goptimaliseerd dient te worden. 
Door nu de PFN's af te regelen voor het 4 MW niveau is op dit niveau een 
iets bredere bruikbare puls mogelijk. De verbreeding van de puls door deze 
afregeling zal op zijn hoogst 2yusec bedragen. De kwaliteit van de puls 
zal dan op het 2 MW niveau en vooral op het 1 MW niveau in kwaliteit 
afnemen. Het afregelen is een zeer tijdrovende bezigheid en voordat men de 
juiste afregelslag voor het 4 MW niveau heeft gevonden zullen er enkele 
experimentele afregelslagen gepasseerd zijn voor een aantal PFN's. 
Uiteraard zal nagegaan moeten worden welke plaats de geschikste is voor. de 
PFN afregeling i.v.m. schade gedurende de transporten. 
Station A01 neemt een speciale plaats in. Dit station draait altijd op 2 
MW en zal dientengevolge ook een speciaal op 2 MW afgeregelde set PFN's 
moeten krijgen. Dit station is de RF stuurtrap voor alle andere stations. 
Onvoldoende pulsvlakheid en pulsbreedte zal zijn stempel op de gehele 
versneller drukken. De kwaliteit van dit station moet geen discussie meer 
zijn en perfect van kwaliteit zijn. 

2 - Energiebalans 

Er verandert niets in de energie balans. De duty cycle van de bundel neemt 
met max. 6 % toe en zal een virtuele energie besparing opleveren. 

3 - Benodigde investering 

De benodigde investeringen zijn voornamelijk mankracht en indien de plaats 
waar de PFN's afgeregeld worden verplaatst wordt komen er wat 
verhuiskosten bij. 
Afregelen van de gehele voorraad PFN's komt neer op ongeveer 1 manjaar 
d.w.z fl. 96000,-

4 - Te verwachten besparing 

Geen, slechts virtuele besparing. 

5 - Extra onderhoud en bediening 

Geen. 

6 - Netto jaarlijks resultaat 

Het resultaat komt overeen met 6 % hogere dutyfactor. Indien dit vertaald 
wordt naar 6 % meer datatakinguren, dan komt dit bij 1000 datatakinguren 
overeen met 60 x fl 2000,- = f1.120000,-



7 - Terugverdientijd van de investering 

De investering heeft zich na 1 jaar terugverdiend. 

8 - Technische prioriteit 

• De duty-cycle van de bundel gaat met 6 % omhoog. Al de stations draaien nu 
4 MH zodat de PFN's voor deze mode geoptimaliseerd dienen te worden. 

9 - Samenhang met andere maatregelen of projekten 

Voor optimale resultaten zal dit projekt niet los gezien kunnen worden van 
de afregeling van de correctie netwerken, zodat deze 2 projekten met 
elkaar verweven zijn in de laatste fase van nauwkeurige afregeling. 
Indien fijnafregeling tijdens bedrijf geschiedt zal ieder station 
uitgerust moeten zijn met een multiplexer. Via de rauliplexer kan een puls 
van het trajekt niet voor bundel maar voor afregelen gebruikt worden. 
( ref 1 ).De PFN afregeling moet vooraf gaan aan de f ijnaf regeling van de 
correctie-netwerken 

10 - Organisatorische aspecten 

De afregeling van de PFN's gebeurd hoofdzakelijk door DIGEL, dit kan 
natuurlijk i.v.m. tijdwinst door externe krachten worden uitgevoerd. 

11 - Planning van een mogelijke uitvoering 

PFN wisseling zou kunnen geschieden in de periodieke onderhoudsperioden. 
Een station is ongeveer 1 maand in onderhoud. I.v.m. de belangrijkheid van 
station A01 zou deze eerst aan de orde moeten komen. 
Er zijn geen technische beperkingen voor een directe uitvoering bij een 
winterstop. 

12 - Inschakeling van interne, danwei externe diensten of bedrijven 

De afregeling van de PFN's zou ook door externe mankracnt kunnen 
geschieden 

13 - Inschatting van de benodigde personeelscapaciteit voor de begeleiding 
van de uitvoering 

pen. 

14 - Begeleiding van het operationeel worden van de maatregelen of 
procedures 

pro. 

Ref 1: Puls-puls overwegingen, E. Heine 
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1 - Beschrijving van de te nemen maatregelen 

Verbetering van de pulsstWgtijd van de modulatorpuls door een mogelijke 
wijziging in de huidige PFN's. 
( verbetering van pulsstfig- en daaltijd met als gevolg een 15 % 
dissipatiebesparing op de totale PFN dissipatie moet als een 
veelomvattender projekt gezien worden en zal samen kunnen gaan met de 
vervanging van de huidige PFN's na einde levensduur en hangt zo nauw samen 
met wel of geen Update dat dit projekt pas uitgedetailleerd kan worden als 
hier duidelijkheid over is.) 

In het ontlaadcircuit van de PFN is in serie met de ontlaad thyrister een 
saturable reactor opgenomen. Deze begrenst de di/dt tijdens het triggeren 
van de thyristor. 
De toegepaste triggering is echter zo goed dat onderzocht kan worden of 
deze reactor nog steeds noodzakelijk is. Wanneer de reactor overbodig is 
komt daarin gedissipeerde energie tengoede aan de puls. Of dit winst 
oplevert is nog maar de vraag aaar de stijgtijd bepaald wordt door de PFN-
configuratie en de pulstransformator. ( PFN stijgtijd*> I,I #ll/rfo »H^*Sec) 
Er moet onderzocht worden of de stijgtijd van de PFN opgeschroefd kan 
worden m.b.v. een gemodificeerde sectie. ( eerste sectie (A7 uF) 
vervangen door 5 kleinere (.1 uF). 
Er zal eerst op korte termijn onderzoek gedaan moeten worden naar de 
werkelijke voordelen i.v.m de al beschreven informatie. 

Ref: Modulatoren en energie-besparing, E. Heine 
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1 - Beschrijving van de te nemen maatregelen 

Snelle frequentie wijziging van de modulatoren. 

Tijdens inregelen van de bundel moet vanwege stabiliteits redenen station 
A01 op de maximale frequentie blijven lopen, terwijl dat niet geldt voor 
de andere stations. Er kan een aanzienlijke hoeveelheid energie Despaard 
worden door tijdens df» inregelperioden (20 inregeluren/week) alle stations 
( behalve A01 ) op de lagere ( 50 Hz ) stand te laten lopen. Nadat er is 
ingeregeld kunnen dan de stations binnen een zekere tijd ( +• 1 uur ) naar 
de te draaien frequentie geregeld worden terwijl de versneller afregeling 
intakt blijft. Een voorwaarde is echter dat de primaire voedingsspanning 
van de modulatoren ( 1000 V gelijkrichter ) gestabiliseerd moet worden. 
De stations die een lagere frequentie draaien dan station A01 moeten wel 
pulssynchroon blijven met de bundel van station a01. Dit betekent dat alle 
lokale frequentie procedures verhuisd moeten worden naar de centrale 
computer. De bundel frequentie moet via de multiplexer in A00 worden 
ingesteld. Dit gebeurt dan op dezelfde manier als bij de dig-processor, 
via een 250 stappen traject dat per .1 sec wordt doorlopen. De trajecten 
worden, volgens een centraal berekend, algorithme gevuld zodat alle pulsen 
puls-synchroon blijven. A01 zal de maximale bundelfrequentie blijven 
bepalen. In het huidige systeem is de pulssynchroniteit op geen enkele 
manier gewaarborgd. Elke processor bepaalt per frequentie zelf de vulling 
van het traject die voor een andere frequentie uiteraard niet 
pulssynchroon is. Bovendien wordt de bundelfrequentie nu via delers 
afgeleid van de frequentie van A01. 

2 - Energiebalans 

Gedurende de inregel uren draaien in het maximale geval 11 stations i.p.v. 
4 MW 300 Hz dan 4 MW 50 Hz. Dit komt overeen met een minderverbruik van 
ongeveer 180 kWh per station per uur d.w.z. per uur afregelen een 
minderverbruik van 11 * 180 kWh = + 2 MWh. 

3 - Benodigde investering 

De investeringen zijn; 
25 wkn senior progr. fl. 120.000,-
10 wkn HTS multipl.expert fl. 32.000,-
1 kV voedingen stabiliseren fl. 200.000,-

Totaal fl. 352.000,-

4 - Te verwachten besparingen 

1 inregeluur per week komt overeen met een besparing van; 
1 * 2 (MWh) * 35 wkn * fl. n,22 ( 1kWh )* 10+3 = fl. 15400,= per jaar. 
Indien tijdens dit inregele de stations A02-A12 op 50 Hz worden gezet. 

5 - Extra onderhoud en bediening 

Het zal enige tijd vergen om de stations van 50 Hz na het inregelen op 300 
Hz te laten lopen. De tijd is afhankelijk van het station dat een klystron 



heeft dat zich wat moeilijk gedraagt. In ieder geval moet er naar 
gestreefd worden dat de stations dit bedrijfszeker kunnen. 

6 - Netto jaarli jks resultaat 

Indien uitgegaan wordt van gemiddeld 10 ( 1/3 van 30 uren ) inregeluren 
per week waarvoor de besparing opgaat, komt de jaarlijkse besparing 
overeen met; 

10 * fl. 15400,0 ~ fl. 154.000,= 

7 - Terugverdient!jd van de investering 

Uitgaande van hierboven genoemde gemiddeld aantal inregeluren per week is 
de investering na 2 jaar terugverdiend. 

8 - Technische prioriteit 

Parallel processen en kicker-bedrijf vragen om dezelfde flexibiliteit 
in pulssynchroon keuze, zodat dit voor meer doeleinden gebruikt zal worden 
en noodzakelijk blijkt te zijn. 

9 - Samenhang met andere maatregelen of projecten 

Het projekt hangt samen met de vervanging van de capro's, waarvan de 
laatste per 1 jan 87 geinstallerd zal zijn. Hierna is uitvoering pas 
mogelijk. De uitbreiding van de 1000 V voedingen met stabilisator zal in 
een van de jaarlijkse downperioden moeten geschieden. 

10 - Organisatorische aspecten 

pm. 

11 - Planning van een mogelijke uitvoering 

pm. 

12 - Inschakeling van interne, danwei externe diensten of bedrijven 

Het stabiliseren van de 1000 V voedingen zal uitbesteed moeten worden aan 
de fabrikant van de voedingen. 

13 - Inschatting van de benodigde personeels-capaciteit voor de 
begeleiding van de uitvoering 

pm. 

14 - Begeleiding van het operationeel worden van de maatregelen of 
procedures 

pm. 
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20 MeV testlijn. 
860326/J.N. 

Het doel van een 20 MeV testlijn i3 het snel kunnen optimaliseren van de 
parameters van het injector station (eerste station, 20MeV). 
Een onjuist ingesteld injector station (eerste station, 20 MeV) heeft tot 
gevolg, 

-lastig bundeltransport, vooral bij lage energien. 
-verhoogde gevoeligheid van parametervariaties van de overige stations. 
-slechter spectrum bij lage energien. 

Transport van 20 MeV naar de tune-up faciliteit in afbu is niet mogelijk. 
De enige mogelijkheid om het injector station af te regelen is met behulp 
van het LECH station. Dit is echter een zeer tijdrovende zaak. Ter 
illustratie, in 1985 heeft het vaststellen van een verkeerde instelling en 
de correctie hiervan circa 5 bundelmeetshifts gekost. Met een 20 MeV 
testlijn zou dit slechts een halve shift vergen. Hoewel dergelijke 
controles slechts incidenteel optreden is het toch belangrijk dat ze snel 
kunnen worden uitgevoerd. De omslachtigheid van de controle met behulp van 
het LECH station heeft een zodanig remmend effect, dat in geval van een 
ontregeling van het injector station, dit eerst resulteert in toename van 
de inregeltijd, voordat de controle in het lech station wordt uitgevoerd. 
Tenslotte moet nog worden opgemerkt dat voor "update11 een 20 MeV testlijn 
zeker nodig is, omdat de veel hogere bundelstroom en daarmee gepaard 
gaande toename van de bunchbreedte en faseruimte, optimalisatie van het 
injector station noodzakelijk maakt. 

De investering is, 
materiaal 

magneten 
voedingen 
SEM 
TV scherm 
bundelstroom monitor 
koeling 
vacuum systeem 
mechanische constructies 
electrische constructies 
onvoorzien 

totaal 
mankracht 

Groep manweken 

CWP 63 
Digel 33 
GVT 50 
CSG 8 

totaal 154 

De besparing is virtueel en bestaat uit reductie van de inregeltijd. Gaan 
we uit van 60 inregeluren reductie/jaar en stellen we de variabele kosten 
van een bundeluur op Fl 2.000, dan is de besparing Fl 120.000/jaar. 

21.000 
21.000 
12.500 
17.000 
13.500 
20.000 
51.000 
18.000 
20.000 
33-000 

230.000 
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I . BUNDELANALYSE-SYSTEEM. 

Doelstelling: 

Teneinde het gedrag van de elektronenbundel in de versneller en 
bundelbehandelings-systemen snel en doeltreffend te kunnen bepalen 
is een bundelanalysesysteem, van zeer hoge kwaliteit, uitermate 
belangrijk. De huidige status van hier toe behorende apparatuur 
vertoont grote tekortkoningen. Verbetering hiervan zal een 
aanzienlijke effektiviteitsverhoging, tot een faktor twee, tot gevolg 
hebben. 

Bundelmonitoren: 

Onderwerp: 

Soort: 

Status: 

Aktie: 

Kosten: 

Aflevering: 

Inbouw: 

Bundelprofiel 

P.P.M.'s 

Probl met Mech. 
Probl met sign. 
verwerking. 
Lopend proj. 

-Verb. Mech. 
Mod. enkele 
oude exempl. 
-Verb. El. 
Inbouw signaal
verwerking. 

Signaalverwerk. 
Arb.: 13 volwe. 

2 manwe 
Mat. 10 kfl. 

Totaal: 

1 Juli 86. 

Tweede helft 86. 

Bundelpositie 

T.W.M.'s 

Probl met call 
Probl met Mech 
Mogelijk El. 
Lopend proj. 

-Verb. Mech. 
Antennesym-
metrie. 
-Verb. El. 
Modifikatie 
ref. signaal. 

Nieuw: 8 stks 
Arb.:67 kfl 

26 manwe 
Mat.:21 kfl 
Oud; 8 stk mod 

ca. 8 manw. 

Arb.: 
C.W.P. 
DIGEL. 
G.V.T. 

inbouw: 
Mat.: 

Nieuw: 
4 mnd na opdr. 
Oud : 
Par. aan ond. 

Nieuw: 
Winter 86/87. 
Oud: 
Gedurende 86. 

Positieindikatie 

Comptons 

Lopend proj. 
Ontwerpfase. 
Lopend proj. 

-Inb. ontbreken
de apparatuur. 
(als sign.cond.) 

20 Versterkers 
Arb.: 6 volwe 

4 manwe 
Mat: 20 kfl 

42 kfl. 
ld manwe. 
10 manwe. 
15 manwe. 
12 manwe. 
51 kfl. 

1 Juli 86. 

Tweede helft 86. 
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3. Signaaltransportsysteem: 

Een zeer belangrijk deel van de "BUNDELANALYSE-SYSTEEM" is het 
signaaltransportsysteem. Tijdens de konstruktie van MEA is er om 
budgettaire redenen en het ontbreken van voldoende ontwerp- en 
produktiecapaciteit een noodvoorziening getroffen. 
Het systeem is, mede door de vraag om een effektiever bundelanalyse
systeem, dringend aan vervanging toe. (Zie ook "Vernieuwbouw van het 
monitoring en analysesysteem bij MEA"., 851016 Tom Sluyck-Jan Spelt.) 

Onderwerp: 

Systeem: 

Lokaal Transport: Centraal 

Signaalcondition 
16 kan in 16 uit 
Multiplexer an. 
16 naar 4 vrij + 
4 vast. 
Tijdmultiplexer 
10 kan naar 1 
2 call en trig 
8 signaal 

250 MHz analo
ge glasvezel
link vanuit 
elk der 18 
stations naar 
bedienings
kamer . 

Tijddemux 1 naar 
8 op elk der 18 
binnenkomende 
vezels. 
Kanaalselectie 
20*8 naar 5*4 
vrij te verdelen 
20*8 naar 2*1 
vaste verdeling 

Status Signaalcondition 
prototypewerk 
gedaan. 
Multiplexer 
prototypewerk 
deels gedaan. 

Experiment met 
vezels gaande. 

Aktie: Nieuwbouw. Nieuwbouw. Nieuwbouw. 

Kosten 
Arb.: 135 kfl. Arb.: 60 kfl, 

Mat.: 295 kfl. Mat.: 70 kfl, 

Arb.: op 80 fl/h Onvoorzien 40 kfl. 

Totaal: 

Eigen arbeid: 

Mat.: 
Arb.: 
DIGEL. 
G.V.T. 
Inbouw: 

385 kfl. 
215 kfl. 
40 manwe. 
15 manwe, 
20 manwe, 

Aflevering: 1. Eerste helft 86 praktijkproeven. 
2. Half 86 tot half 87 ontwikkeling en produktie 

Inbouw: Inbouw vanaf tweede helft 87. 
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4. Controls en display. 

Met betrekking tot control zijn ruwweg de volgende mogelijkheden 
voor handen; 

a. Via uitbreiding van digitale output in Camac. 
b. Via mogelijke inbouw van het puls tot puls 

timing-systeem. 
c. Via een eigen, speciale procesfaciliteit. 

Met betrekking tot displays; 
a. Scopes. 
b. Digitizers. 
c. Speciale apparatuur. 

4.1. Met betrekking tot controls: 

aanwezig. 
gebrekkig aanwezig, 
niet aanwezig. 

Onderwerp 

Mogelijkheden: 

Uitbr. dig 
output in Camac 

Uitbr. puls tot 
puls optie. 

Control hardwa Control softwa Alg.contr.softw. 

Speciale 
processor 

1084 modules met 1084 Camac 
toebehoren. proces. 
Touch-panels oid Touchpanel 

processen. 

Multiplexers. Multiplexer-
software 

Touch-panels oid Touchpanel 
processen. 

Dig. comm. links Compleet 
processor. contr. pakket. 

Adminestratieve 
programma's 

Adminestratieve 
programma's. 

Adminestratieve 
programma's. 

Status: 

Kosten globaal 

Aflevering: 

Keuze maken. In eerste aan- Niet aanwezig, 
leg soms aan
wezig. 

Mat.: Arb.: Arb.: 
l8«1084 70 kfl Softw. 13 manw Softw. 13 manw 
of 
13*MUX 150 kfl 
of 
l8*DIGkop 70 kfl 
processor 30 kfl 
inbouw: 
zie trans. syst. 

Totaal: Mat: 
Arb. 

150 kfl. 
softw. 26 manwe. 

1. Systeemkeuze voor 31 sept 86. 
2. Aflevering hardware en software 31 maart 87. 

Inbouw: Inbouw in tweede kwartaal 87. 



4.2. Met betrekki 

Onderwerp: 

Systeem: 

Status: 

Aktie: 

Kosten: 

pag.U 

tot displays: 

Scopes: 

Real time. 

Aanwezig. 

Geen. 

Nihil. 

Digitizers: 

Niet real time 

Deels aanwezig 

Verder 
investeren. 

Mat.: 25 kfl 
Arb.: 
Softw. 13 manu 

Totaal: 

860312/Jan S. 

Spee.app.: 

Continue display 
signalen bijv. 
X-Y*s etc. 

Niets aanwezig. 

Apparatuur ontw. 

Mat. 25 kfl 
Arb.: 
Softw. 13 manw 

Mat.: 50 kfl 
Arb.: 
Softw 26 manw 

Aflevering: Inpassen. Inpassen. 



Kosten versus baten. 
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KOSTEN: 

Onderwerp: 

Monitoren: 
fl 80/h 

Signaaltransport: 
fl 80/h 

Controls: 
fl 100/h 

Display: 

Totaal: 

Arbeid manwe 

18 
10 
15 
12 

(175 kfl) 

40 
15 
20 

(240 kfl) 

26 
(104 kfl) 

26 
(104 kfl) 

182 mwe 
623 kfl 

Arbeid kfl 

42 

215 

257 kfl 

Materiaal 

51 

385 

150 

50 

636 kfl 

Opmerking. 

C.W.P. 
DIGEL. 
G.V.T. 
G.V.T. 
Uitbest. 

DIGEL. 
G.V.T. 
G.V.T. 
Uitbest. 

C .S. G. 

C.S.G. 

BATEN: Tijdwinst door sneller inregelen globaal op 
een faktor 2 op gemiddeld 20 inregeluren. 

D.w.z. max. 10 inregeluren winst per week 
gedurende 35 bedrijfsweken. 

Totaal: 350 uren a fl 2000.- /h d.w.z. 700 kfl 

Terugverdient! jd 

Overall-tijd: 
1516 

_- min. 2.16 jaar, 
700 

Aard van de besparing: 

Energieaandeel hier bij 4000 machineuren s fl 750.- /h dus 263 kfl, 
D.w.z 37 % van de totale besparing. 

De mate waarin de besparing virtueel wordt hangt nauw samen met de 
time-scheduling van de faciliteit als geheel. 

Planning: 

Eind 87 gehele systeem operationeel. Voor details zie voorgaande 
hoofdstukken. 
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9. Samenhang met andere projekten. 

a. Puls tot puls projekt. 
Er bestaat een samenhang met het al of niet uit voeren van de puls 
tot puls optie i.v.m. de gevraagde hoeveelheid digitale output 
zowel lokaal als centraal. 

b. Console projekten. 
Hier is de samenhang vooral gelegen in het gebruik van de 
verschillende displays en de aard hiervan. Ook de programmering 
van de console speelt een rol. 

c. Bedieningssysteem van MEA. 
De wijze van bediening in het algemene termen is belangrijk. 
Programmering van de data-base speelt hier een rol en 
responsproblemen. 
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3.D.3 Centraal bedieningssysteem 

Het in gebruik zijnde besturingssysteem maakt het mogelijk om 

de versneller en een gedeelte van de afbuig- en experimenteer 

kanalen te bedienen. Het is hiermee niet gezegd, dat er aan 

dit systeem niets meer te verbeteren valt. Voor het bedrijven 

van de versneller en het toebehoren, moet een besturingssys

teem ter beschikking zijn, dat snel is. 

De tijd, die het systeem nodig heeft om het. antwoord te geven 

op een vraag, die gesteld is, kan oplopen tot 45 seconden. Dit 

is een voorbeeld van de slechtst voorkomende situatie. De res

ponstijd, die gebruikelijk is, is ook niet kort genoeg om rede

lijk comfortabel de apparatuur te bedienen. Het behoort zo te 

zijn, dat de menselijke handelingen de snelheidsbeperking is. 

In het huidige besturingssysteem is het de machine en niet de 

mens. 

Het besturingssysteem moet ook voor een "breed" publiek begrij

pelijk zijn. Hiermee wordt beslist niet bedoeld, dat de soft

ware begrijpelijk moet zijn, maar wel dat de mens-machine-in

terface begrijpelijk is. De huidige kommandos truc tuur maa'-.t 

het versnellerbedrijf mogelijk. De mens-machine-interface wordt 

gevormd door de combinatie terminal-touchpanel. Uit een experi

ment is naar voren gekomen, dat een m-m-interface bestaande uit 

een beeldscherm met een z.g. muis een goede werksituatie schept. 

Er worden, na een betrekkelijk korte inwerkperiode, aanzienlijk 

minder fouten gemaakt dan met de normale terminal en het terbe-

schikking hebben van een grafische voorstelling maakt het werken 

enigszins "transparanter". 

Voor dit besturingssysteem geldt nog de algemene opmering, dat 

dit systeem op enkele uitzonderingen na, een veredelde afstand

besturing is. Van echte intelligentie is nog geen sprake. Er 

moet een begin gemaakt worden met het opstellen van een pakket 

van eisen, waaraan een toekomstig besturingssysteem moet voldoen. 

3.D.4 Integratie bedieningssystemen 

De besturingssystemen van MEA, LECH, LEF, de 00(3-lijn en de 300-

lijn vormen een geheel. De bediening hiervan gebeurt vanuit de 

centrale bedieningskamer. Het ligt in de bedoeling om de 400- en 

500-lijn ook vanaf die plaats te kunnen bedienen. (Tot nu toe ge

beurde dat vanuit de PSA-ruimte van AFBü). Het opnemen van de 400 

en 500-lijn in het besturingssysteem vormt dan het sluitstuk van 
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de integratie. Hiermee gepaard gaat een herziening van de kom-

mandostructuur. De mogelijkheid, die dit systeem aan physici en 

technici biedt, is de z.g. grove inregeling van de bundel tot 

aan het target en verder naar de bundeldump. De fijnafstemming 

van de bundel t.b.v. het experiment zal altijd het werkterrein 

van de fysicus blijven en dat gebeurt vanuit de EMIN-bedienings-

kamer. 

De voordelen (lees tijdwinst) van de geïntegreerd besturingssys

teem schuilen in het feit, dat er een glijdende overgang plaats 

vindt tussen de bundel, die in de 000-lijn staat en dan overge

nomen wordt in de 400- 500-lijn. 

3.D.5 Training operators 

De kennis en vaardigheden van het bedienend personeel moeten 

voortdurend aangepast kunnen worden aan de eisen van de tijd. 

Hiervoor is voornamelijk tijd nodig en moet er gebruik gemaakt 

kunnen worden van een up-to-date informatiesysteem. Het fysisch 

programma maakt het noodzakelijk, dat het bedienend personeel 

de capaciteiten heeft om op elke situatie en verandering aan de 

versneller goed te kunnen verwerken. Dit maakt het bijv. moge

lijk om op elk gewenst tijdstip de energie te veranderen. Nu 

komt het nog voor, dat energiewisselingen worden uitgesteld en 

dat er cnnodig lang op een meetpunt wordt doorgegaan. 

Een informatiesysteem is nodig als het gaat om het verhelpen van 

storingen. Vooral bij storingen, die slechts weinig voorkomen is 

dokumentatie onontbeerlijk. Indertijd zijn er op geoormerkte 

dagen bijeenkomsten geweest om het personeel instukties te geven. 

Later is daar de training-on-the-job bijgekomen. Nu is het tijd

stip aangebroken om over te gaan tot verdieping van de inzichten 

in het versnellergebeuren. Iedere betrokkene heeft ervaring met 

de systemen, dus is het gerechtvaardigd om te spreken van de aan

wezigheid van een goede voedingsbodem. 

Het up-to-date maken van de dokurnentatiesysternen is een tijdrovend 

werk en krijgt steeds de laagste prioriteit. Een keuze tussen 

het maken van een apparaat en het beschrijven hoe het werkt valt 

altijd in het voordeel uit van het eerste. 

Zolang dat zo blijft moet ervan worden uitgegaan, dat storingen 

langer duren/ dan nodig zou zijn. 
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Modificatie koelsystemen 



Thermostrering koelsysteem MEA. 
860326/J.N. 

Grote temperatuurschommelingen zijn ongewenst voor in volgorde van 
belangrijkheid, 

-versnelIersecties 
-vierkante golfpijp 
-klystron 

Om deze rede wordt de temperatuur van het koelsysteem in elk station 
gehandhaafd op de bedrijfstemperatuur (45'C) ook bij niet in bedrijf zijn 
("prepare" stand). In de bedrijfstand is hier geen extra vermogen voor 
nodig. De pomp draait dan op volle snelheid en levert hiermee voldoende 
vermogen aan het koelsysteem (20 KW). In "prepare" stand worden de 
verliezen gevormd door uitstraling en convectie van de componenten binnen 
(3KW) en lekverliezen naar de koeler buiten (8KW over het jaar gemiddeld). 
De pomp draait dan op halve snelheid en levert hiermee circa 3 KW aan het 
koelsysteem (uit net opgenomen vermogen circa 4KW). De overige 8 KW moet 
dan door de heater geleverd worden. Omdat deze door een thermostaat 
getrapt wordt ingeschakeld (4,12,24 KW) is het heater 
stand gemiddeld 12 KW. 
Voor het aantal "prepare" uren per jaar, gaan we uit van de volgende 
gegevens: 
-per jaar zijn er 30 weken bedrijf en 22 weken onderhoud 
-gemiddeld staan gedurende 20% van de bedrijfstijd de stations in 
"prepare"stand. 
-gemiddeld staan gedurende 75% van de onderhoudstijd de stations in 
"prepare" stand, 
-gedurende 600 "prepare" uren is de buitenluchttemperatuur 
lager dan 2'C, en gedurende 1600 "prepare" uren lager dan 5'C 
-de KWh prijs is Fl 0,20. 

Het aantal "prepare" uren is dan 3800 uren/jaar. De overige uren (4900) 
zijn bedrijfsuren. We kunnen nu de volgende mogelijkheden onderscheiden. 

A. Traploze heatersturing zonder bestrijding verliezen. 

Bij traploze heatersturing wordt het vermogen bespaard dat de heater hoger 
staat dan hetgeen gemiddeld nodig is. Dit is 12-8=4KW per station. 
De besparing voor 12 stations wordt hiermee, 

3800*12*4*0,20= Fl 36.000/jaar. 
De investering is, 

materiaal 74.000 
12 manweken 24.000 

totaal 98.000 

B. Onderdrukking lekverliezen naar de koeler. 

De lekverliezen naar de koeler kunnen we tegengaan door een vlinderklep te 
installeren in de aanvoerleiding naar de koeler. Indien nodig, kan het 
stralingsverlies binnen verder worden beperkt door de vierkante golfpijp 
te isoleren (verlies zonder isolatie ruim 1 KW). Een bijkomend voordeel 
hiervan is minder warmte productie in de zomer. De door de pomp 
geproduceerde energie in "prepare" stand (3KW) moet dan voldoende zijn om 
het systeem op 45'C te houden. Voor de thermostrering wordt een by-pass om 



de vlinderklep aangebracht, waarin een kleine regelklep is opgenomen. 
Om de koeler te beschermen tegen bevriezing moet de vlinderklep open gezet 
worden als de buitenluchttemperatuur beneden 5'C is. Omdat het water in de 
koeler stilstaat, is uit veiligheidsoverwegingen een ruim boven het 
vriespunt liggende waarde van 5'C gekozen. Voor de besparing hebben we te 
maken met 3800-1600=2200 "prepare" uren. 
De besparing wordt hiermee, 

2200*12*12*0,2= Fl 63.000/jaar. 
De investering is, 

vlinderkleppen 30.000 
regelklep met controll 24.000 
isolatie vierkante golfpijp 12.000 
diversen 6.000 

72.000 
installatie 24 manweken 48.000 
PLC aanassing 1 manweek 2.000 

totaal 122.000 

C. Circulatiepomp ten behoeve van de koeler. 

Als B is uitgevoerd kan nog verder worden bespaard gedurende de 1600 
"prepare" uren dat de buitentemperatuur lager is dan 5'C, door de koeler 
van een eigen kleine pomp te voorzien, die in "prepare" stand alleen een 
flow door de koeler verzorgd. Bij buitentemperaturen om of beneden het 
vriespunt wordt deze flow op een temperatuur boven vriespunt gehouden door 
dosering van 45'C water met behulp van de regelklep in de by-pass. Omdat 
het water in de koeler nu niet meer stilstaat kan deze temperatuur 
evetueel beneden 5'C gekozen worden. Door de veel lagere temperatuur van 
het koelpakket (Tk=5'C in plaats van circa 40 fC) is nu veel minder 
vermogen nodig om de koeler tegen bevriezing te beschermen (circa 4KW 
inplaats van 12KW). 
Als Tk=5'C wordt de besparing, 

1600*8*12*0,2= Fl 31.000/jaar 
Als Tk=2'C wordt de besparing, 

(1000*12+600*8)*12*0,2= Fl 40.000/jaar 
De investering is, 

pompen 12.000 
kleppen 18.000 
diversen 12.000 

42.000 
installatie 24mw 48.000 
PLC aanpassing 1mw 2.000 

92.000 



D. Thermostrering secties. 

Een andere benadering is in "prepare" stand de pomp uit te zetten en 
alleen de secties op 45'C te houden met behulp van een aparte kleine pomp. 
Hiervoor is circa 1KW nodig, zodat 12+(4-1)=15KW wordt bespaard per 
station. De andere componenten koelen dan af. Teneinde het aantal 
temperatuurschakelingen te beperken is dit alleen geoorloofd bij "prepare" 
situaties die relatief lang duren. 
Nadelen van deze mogelijkheid zijn, 
-er vinden toch temperatuurschakelingen plaats bij vierkante golfpijp 
en klystron, 
-er wordt discipline vereist ten aanzien van het schakelen in deze 
thermostreermode, omdat menselijke beoordeling moet bepalen of de 
"prepare" stand lang genoeg zal duren, 

-omschakeling vanuit deze thermostreermode naar de bedrijfstand vereist 
een opwarmprocedure. 

We gaan er van uit dat 50% van de "prepare" uren dergelijke langere 
perioden betreffen. In de koelleiding van de sectie moet een vlinderklep 
gemonteerd worden. Om bij overgang naar de bedrijfstand de opwarming van 
de componenten naar wens te laten verlopen moet de PLC besturing extra 
worden aangepast. 
De besparing is, 

0,5*2300*15*12*0,2=41.000/jaar 
De investering is, 

Vlinderkleppen 30-000 
pompen 18.000 
kleppen 18.000 
heater met controll 18.000 
diversen + onvoorzien 12.000 

installatie 36mw 
PLC aanpassing 4mw 

96, 
72. 

8. 

.000 

.000 

.000 

176.000 
Conclusie: 

Uitvoering B is de meest gunstige keuze eventueel uit te breiden met C. 
Over D kan nog worden opgemerkt dat deze mogelijkheid niet alleen vanwege 
de slechte rentabiliteit maar ook om bedrijfstechnische redenen moet 
worden afgeraden. 



860326/J.M. 
Reductie toerental pompen MEA. 

Alleen de waterpomp komt voor toereiital reductie tijdens bedrijf in 
aanmerking, want de freon en de olie flow mogen niet worden gereduceerd in 
verband met minimaal vereiste freon en olie snelheden. Overigens is het 
energieverbruik van de waterpomp verreweg het grootst zodat beperking van 
diens toerental het beste perspectief zou kunnen bieden.(waterpomp-20KW, 
freonpomp-4KW, oliepomp-0,7KW). De huidige pomp kan op halve snelheid 
draaien en daarmee de halve flow leveren. Bedrijf bij halve flow heeft de 
volgende consequenties: 
£ Het vermogen dat een station levert mag niet groter zijn dan 50% van het 
maximaal vermogen (herhalingsfrequentie niet hoger dan 250pps bij 4MW). 
£ De temperatuurregeling moet ook bij halve flow werken en moet dus anders 
ingesteld worden. Dit vergt meettijd zowel met als zonder bundel. We gaan 
er vanuit dat met de huidige regelapparatuur een goede instelling bij 
halve flow is te verkrijgen. Een direct gevolg van deze andere (slappere) 
instelling is dat de temperatuurrespons voortaan slechter (trager) is, ook 
bij volle flow. 
£ Het koelsysteem moet worden uitgebreid met 5 extra flow switches en een 
pomp (circa 1KW). De laatste om voldoende flow door solenoids van klystron 
en secties te houden. 

Voor de bepaling vau de besparing gaan we uit van twee extremen, 
A. Het vermogen var het station is altijd kleiner dan 50% van het maximaal 

vermogen. 
B. Het vermogen van het station is alleen bij testen en gedeeltelijk bij 

inregelen kleiner dan 50% van het maximaal vermogen. 
In geval A hebben we te maken met alle bedrijfsuren te weten 4900 uren. 
Rekenen we voor testen 5% en voor inregelen 10% van de bedrijfsuren 
tijdens de bedrijfsweken, dan hebben we in geval B te maken met, 

(0,15*0,8*30+0,25*22)*168=1500 uren 
De energiereductie is per station 20-4-1=15KW. 
De besparing is in geval A 

4900*15*12*0,2= Fl 176.00O/jaar 
De besparing is in geval B 

1500*15*12*0,2s Fl 54.000/jaar 
De investering is, 

60 flow switches 
12 pomp systemen 
diversen 

materiaal 

installatie mechanisch 36mw 
installatie electrisch 36mw 
testen 6mw 
PLC aanpassing 10mw 
besturings programma aanpassen 2mw 
temperatuur regeling 2mw 
testen met bundel 40 uren 

mankracht 

180.000 
60.000 
24.000 

264.000 => 264.000 

72.000 
72.000 
12.000 
20.000 
4.000 
4.000 

80.000 

264.000 s> 264.000 

t o t a a l 528.000 



Om meer kans te maken dat de besparing alle bedrijfsuren betreft, kunnen 
we de pomp ook op meer dan halve snelheid laten draaien, bijvoorbeeld 70% 
van het maximale toerental. Dit kan worden gerealiseerd door bijvoorbeeld, 

-een frequentie omvormer 
-een pomp met motor met lagere toerentallen te weten 150C/1000/750 rpm 
in plaats van 3000/1500 rpm. 

De eerste suggestie, installatie van frequentie omvormers, vergt een extra 
investering van 180.000, zodat de totale investering dan 708.000 wordt, 
terwijl de besparing vermindert omdat de energiereductie per station nu 
12KW in plaats van 15KW is. 
De besparing voor alle bedrijfsuren (geval A ) wordt dan, 

4900*12*12*0.2= Fl 141.00C/jaar 
De tweede suggestie, een pompmotor met een lager toerental, is niet 
mogelijk omdat de pomp dan circa 1,5 maal zo groot wordt en daarvoor is 
geen ruimte in het koelsysteem. 

Conclusie 

Reductie van het toerental van de pomp is niet zinvol, gezien de 
beperkingen die dit met zich meebrengt, terwijl hier tegenover slechts 
terugverdientijden van 3 tot 10 jaar staan. 



Vorstprotectie koeler AFBU. 
860326/J.N. 

De vraag is gesteld of bespaard kan worden door voor de vorstprotectie van 
de AFBU koeler een gas gestookte c v . ketel te gebruiken in plaats van de 
huidige electrische heater.Voor verwarming is electriciteit namelijk circa 
3 maal zo duur als gas. 
Om de AFBU koeler op 5*C te houden tijdens de circa 1600 "prepare" uren 
dat de buitentemperatuur lager is dan 5'C, is gemiddeld T2KW nodig. Met 
gas als brandstof in plaats van electriciteit is de besparing, 

0.67*1600*12*0.2= FL 2.600/jaar 
De investering is, 

ketel + pomp 2.000 
warmtewisselaar 2.000 
beveiliging 1 .000 
diversen 1.000 

6.000 
installatie 6mw 12.000 
PLC aanpassing Imw 2.000 

20.000 
Conclusie: 

De investering is niet rendabel 



860326/J.M. 
Reductie toerental pompen AFBU. 

De pompen in AFBÜ verbruiken 70KW bij volle snelheid en 12KW bij halve 
snelheid. Het vermogen dat in de magneten wordt gedissipeerd neemt 
kwadratisch toe met de bundelenergie. Als we de flow relateren aan het 
vermogen dat in de magneten wordt gedissipeerd, dan zouden beneden een 
bepaalde bundelenergie de pompen op halve snelheid kunnen draaien. Welke 
deze bundelenergie is moet nog nader worden onderzocht. Gaan we er van uit 
dat de flow bij volle snelheid gekoppeld is met 600MeV bundelenergie dan 
zou bij energien lager dan 425MeV de halve flow door de magneten voldoende 
zijn. Voor de voedingen die op hetzelfde koelsysteem zijn aangesloten 
geldt dit niet. De flow door de voedingen moet constant blijven. Deze flow 
vormt echter een kleine fractie van de totale flow (voedingen-4301/min, 
magneten-15001/min). Door in de leiding naar de voedingen een extra pomp 
op te nemen (7KW), kunnen we er voor zorgen dat de flow door de voedingen 
bij halve snelheid toch voldoende blijft. Op deze wijze is de besparing 
50KW per bedrijfsuur. Gaan we er van uit, dat 80% van de bedrijfsuren 
bundelenergien betreffen die lager zijn dan 425MeV, dan komen voor 
besparing in aanmerking 3000 bedrijfsuren. 
De besparing wordt hiermee, 

3000*50*0,2= Fl 30.000/jaar 
De investering is, 

pomp + reserve pomp 10.000 
kleppen 5.000 
diversen + onvoorzien 3.000 

17.000 
installatie 8mw 16.000 
PLC aanpassing 1mw 2.000 
besturing 1mw 3-000 

39.000 
Conclusie: 

Uitgaande van bovengenoemde veronderstellingen blijkt dit een zeer 
rendabele investering te zijn. Een nader onderzoek van de 
veronderstellingen is dus zeker zinvol. 
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AAN/UIT ZETTEN VAN APPARATUUR BIJ MEA. 

860324/Jan S. 

Doelstelling: 

Het aan laten staan van apparatuur, wanneer deze geen direkte bijdrage 
meer levert aan produktie van bundel, is in eerste instantie 
inefficient. 
Hetzelfde speelt ook een rol in geval van het optreden van storingen, 
welke als gevolg hebben dat de produktie van bundel tijdelijk 
onderbroken wordt. 

2. Uit te zetten apparatuur: 

Onderwerp: 

Maatregel: 

Besparing: 

MEA AFBU EMIN 

Maatregel: 

Besparing: 

Maatregel: 

Beperkingen: 

Modulatoren van Magneetsysteem 
300 Hz. naar 50 Hz uit. 

Ca. 180 KWatt/uur. Ca. 100 KWatt/ 
uur. 

Modulatoren van 50 
Hz. naar 0 Hz. 

Ca. 30 KWatt/uur. 

Zoals eerder 
genoemd bij freq. 
variatie en bij 
koelsystemen. 

Betrouwb. heid. 

Klystrongedrag. 

Therm, schok ? 

Allen nuttig bij 
uitzetduur groter 

Zoals genoemd 
bij koelsyste
men . 

Betrouwb.heid. 

NMR-gebruik. 

Therm, schok ? 

Alleen nuttig 
bij uitzetduur 
groter dan 2 

Spectrometers 
uit. 

Eerste 2 uur 
slechts 200 
KWatt/uur. 
Ca. 400 KWatt/ 
uur. 

Zoals genoemd 
bij koelssyste
men. 

Betrouwb.heid 

Therm, schok ? 

Alleen nuttig 
bij uitzetduur 
groter dan 2 
uur. 

Aard van de maatregelen: 

De te nemen maatregelen zijn allen van procedurele aard en vragen in 
die zin dan ook om aanpassingen van het versnellerbedrijf. 
Er zijn voor de hier boven genoemde besparingen geen direkte 
investeringen noodzakelijk, behalve dan in het besturingssysteem. 
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Energiebenutting testmodulator. 
860213/EH/JS/R1 

1- Doelstelling: Hergebruik klystronenergie t.b.v. CV. 
Technische urgentie: Geen andere dan energiebesparing. 

2- Systeem: CV-syst. 70-90 graden C systeem ! 
Warmtewisselaar en driewegklep plus leiding naar CV. Temp. 60 graden. 
Terug winnen bij volle pulsbreedte, 50 Mikrosec. 

3- Mogelijke planning: 
In de zomer shut-down installeren. ( 2 maanden) 
Projektleiding: 1 mnmnd. 
Middelb techn.: 1 mnmnd. 

4- Organisatorische aspekten: 
Draaien op hoog vermogen 10 weken voorjaar 10 weken najaar i.v.m. CV. 
kromme. Een en ander heeft geen direkte consequenties. De werkwijze, 
plantechniek en management van de faciliteit zal niet wijzigen. 

5- Samenhang andere projekten: 
Aanpassingen van werkvolgorde. Voldoende klystrons ? Modulator
ontwikkeling? Sluipende consequenties voor versnellermodulatoren ? 

6- Besparingen: (Ruw benaderd, rekenwijze!) 
30 % * 350 KW * 33% * 24 » 5 * 20 = 84 MWattuur. 
In feite 40% * 350 echter door ketelcapaciteit van 370 KWatt waarbij 
in draaiperiode slechts ca. 160 KWatt geabsorbeerd kan worden 
wordt dit ca 30 %. 
Extra te besparen door avond en nacht te gebruiken. Mogelijk 33 % 
D.w.z. 33 % * 84 MWh = 28 MWh. Totaal dus ca. 108 MWh. Wel extra 
investeren. De CV vraagt echter weinig energie (12 gr) Tijdklok! 
Er staan geen besparingen in tijd en mankracht tegenover. 

7- Investeringen: 

Extra: 

Warmtewisselaar 
Regelklep incl. 
Pijpen&isolatle 
Werk etc. 
Onvoorzien 
Modul. aanp. 
Meetapp. 
Manjaar soft. 

Totaal: 

f l 
-

_ 
-
— 
-
-

f l 

M i n . 
2 0 0 0 0 . -

5 0 0 0 . -

1 0 0 0 0 . -
5 0 0 C -
5 0 0 0 . -

1 5 0 0 0 . -
2 5 0 0 0 . -

8 5 0 0 0 . -

f l 
-

_ 
-
-
-
-

f l 

Max. 
3 0 0 0 0 . -

5 0 0 0 . -

1 0 0 0 0 . -
5 0 0 0 . -

1 0 0 0 C -
2 0 0 0 0 . -
3 0 0 0 0 . -

1 1 0 0 0 0 . -

8- Externe bedrijven en diensten: 
De installatiewerkzaamheden worden volledig uitbesteed. 

9- Investering t.o.v. hergebruik. 
Investering: Hergebruik: Inst.Pers. Bedr.K. Bedr.Pers 
Min: Max: 

Normaal: 
fl 45000.- fl 60000.- 84 MWh 2 mnmnd Nihil 1 mnmnd 

Extra: 
fl 40000.-' fl 50000.- 28 MWh 1 mnmnd 

10- Terugverdientijd: 
Normaal: Besp. fl 616C- tegen invest. Tijd tussen 7 en 10 jaar. 
Extra: Besp. fl 2050.- tegen invest. Tijd tussen 19 en 24 jaar. 

Opmerking: KWh-prijs elektrisch 22 et. en gas 7-3 et. 
Software in geld uitgedrukt. 
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Vermogensbewaking 
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Hl Vermogensbewaking 

1 Uit te voeren: 

1 Realisering van de koppeling nissen het MEA-besturingssysteem en het energie-
afhame monitoring systeem. 

2 Realisering van de mogelijkheid flexibiliteit aan te brengen in, uit het net op ie 
nemen vermogen. 

met de volgende doelstellingen: 

a Meten van de hoeveelheid geleverde elektrische energie (kW en kWh) als funktie 
van de rijd, voor de verdeling over WCW. 

b Bewerken van de informatie tot een .anteerbare vorm nodig voor vermo
gensbeheer. 
Hierbij is van belang: 

1 signaleren van het opgenomen vermogen. 

2 Duurzame registratie van de gegevens. 

3 Initieert aktiemeldingen om het vermogen te beinvloeden. 

c Levert relevante gegevens o.a. aan operator en experimentator, waarna dezen vol
gens instucties kunnen handelen. 

2 Energiebalans (niet van toepassing) 

3 Investeringen 

Hardware is reeds aangeschaft, en funktioneert binnen de eisen van dit moment 
Software behoeft aanpassing bij: 

1 Versnellerconsole 
voor GVT circa 1 manmaand. 

2 Experimentconsole 
voor CSG circa 1 manmaand. 

3 Besturing versneller en experiment 
voor CSG circa 6 manmaand, 

4 Verwerkings- en registratie eenheid. 
Investering circa 0,5 manmaand voor GVT en DIGEL, en mogelijk halve 
manmaand van de leverancier. Aankoop van de software, hiervoor is geld 
gereserveerd. 

4 Besparingen 

1 Piekbelastingen kunnen hierdoor beheerst worden, dit houdt in dat de elek-
tricteitsrekening hierdoor ca. f. 35.000 lager kan worden. 

2 T.g.v. flexibele regeling van de herhalingsfrequentie wordt het mogelijk deze fre
quentie te verhogen als daar ruimte vow is. 
Dit geeft de mogelijkheid de experimenten in kortere njd uit te voeren waardoor 
gemiddeld de apparatuur minder lang aan hoeft te staan. 
De te bereiken besparing wordt geschat op ca. 2-4% van de tijd waarin de appara
tuur aan staat, en komt overeen met ca. f .90.000 

Het totaal van de maatregel levert ca. f. 125.000 per jaar op. 
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5 Onderhoud en bediening 

Voor bediening geen extra geld of mankracht. 

Onderhoud: 
Bij verandering van het elekaititeits-leveringskontrakt zullen er mogelijk 
software en/of hardware veranderingen nodig zijn. 
Ook verandering van de herhalingsfrequentie kan procedure aanpassingen 
in de besturing tot gevolg hebben. 

6 Netto jaarlijks resultaat. (zie 4) 

7 Terugverdientjjd 

circa 1.1 jaar. De aanschaf is om andere redenen geschied. 

8 Technische prioriteit (zie punt 9) 

9 Samenhang 

a In eerste instantie kan regeling van de belasting door de operator en experimenta
tor geschieden. Als later de snelle automatische frequentiestijging gerealiseerd is 
(zie 3B) en geautomatiseerd aan/uitzetten van app. (zie 3F), is de mogelijkheid 
aanwezig dit autonoom door het besturingssysteem te laten overnemen. 

b Controle en richtlijnen door energie-management 

c Experimentele overwegingen kunnen frequentie beïnvloeding mogelijk maken. 

d Instelling van het systeem dient zodanig gekozen te worden dat belastings- varia
ties binnen WCW alleen frequentie verhogend kunnen werken. 

10 Organisatorische aspecten • 

Deze opstelling bepaalt mede de interne dektriciteitskosten verrekening binnen WCW. 

11 Planning van mogelijke uitvoering. 

1 Reeds geïnstalleerde hardware koppeling kan operationeel gemaakt worden door 
DIGEL, GVT en leverancier zonder interferentie met het versneller- bedrijf. 

2 Aanpassing van de software aan het nieuwe elektriciteitskontrakt geeft geen inter
ferentie. 

3 Aanmaak console software kan geschieden, installatie hiervan mogelijk in zomer
periode. 

4 Aanpassing van het besturingssysteem indien de projekten 2B en 2F op interferen
tie zijn bekeken. 

5 Consequenties voor de experimentsoftware moeten nog geïnventariseerd worden. 

12 Inschakeling in- en externe diensten 


