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TNLLEIDTNG 

Dit rapport is het afrondende verslag van het project Energie
besparing MEA. De opdracht voor dit project kan op grond van de 
beslissing van de directie NIKHEF aan het 'Programma van energie
besparende maatregelen bij MIKHEF-MEA' (mei 1986, LINO 137) wor
den ontleend. In dit programma wordt een pakket energiebesparende 
maatregelen gedefinieerd met oorspronkelijk een totair investe-
ringsomvang van kfl. 749. Dit pakket van maatregelen was cm 
budgetaire redenen uit een groter geheel van relevante maatrege
len gelicht. 
Als projectopdracht is de besteding van het genoemde budget 
gezien binnen de door het programma gestelde randvoorwarden. 
Mochten maatregelen niet in het programma zijn voorzien dan 
diende hiervoor aanvullende voorstellen te worden gedaan. 
Op grond van een bijgestelde begroting in het voortgangsverslag 
van februari 1987 zijn aan de directie dergelijke voorstellen 
gedaan. De directie heeft besloten deze voorstellen voorlopig 
niet binnen het kader van dit project uit te voeren maar ze 
eventueel te integreren in andere reeds lopende of binnenkort te 
starten projecten. 

Werkwijze 

Voor de uitvoering var. het besparingsproject is een projectgroep 
samengesteld bij de groep versnellertechniek (GVT). In deze breed 
samengestelde groep hadden zitting: P.J.T. Bruinsma, H. Boer 
Rookhuizen, E. Heine, G.J. Koenderink, L.H. Kuyer, B. Munneke, 
J.B. Spelt. De projectgroep werd gecoördineerd door U.Ph. Lely 
van DHV Raadgevend Ingenieursbureau BV. Hij '/erzorgde tevens de 
rapportages en bewaakte de voortgang. 
De deelprojecten werden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van 
eên van de projectgroepleden. In de regelmatige projectgroep 
vergaderingen werd de voortgang binnen de projecten en de beste
dingen van het budget besproken. Alvorens een project definitief 
in uitvoering te nemen werd eerst nogmaals de rentabiliteit van 
de te nemen maatregelen bepaald aan de hand van de daadwerkelijk 
te verwachten investeringen. 
De voortgang van het project is in februari 1987 (LINO 138) 
beschreven in een voortgangsverslag. Het project was toen onge
veer voor de helft gevorderd. 

Opbouw rapport 

In het volgende hoofdstuk zal eerst de ontwikkeling in de deel
projecten worden geschetst uitmondend in de huidige 3tand van 
zaken. De omvang van de bestedingen is dan het volgende 
hoofdstuk. In het afsluitende hoofdstuk volgt de raming van de 
bereikte energiebesparing. 
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2 DEELPROJECTEN" 

2.1 Ontwikkel ingen 

2.1.1 Modulatorfrequent i eregeling (B* ) 

Dit deelproject maakt het mogelijk de bundel in te regelen op 
lage bundel frequent ie om daarna deze frequentie tot het gewenste 
niveau te verhogen. Het het eerste modulatorstation staat echter 
altijd ingesteld op de uiteindelijke herhalingsfrequentie. Om dit 
te realiseren moeten de modulatoren pulssynchroon met de eerste 
modulator werken. Dit vereiste een wijziging van het lokale 
programma voor de besturing van de modulator. 
Een snelle variatie van de herhalingsfreqentie heeft tot gevolg 
dat er ook een snelle variatie van de belasting van de stations 
optreadt. Deze belastingvariaties spreken door op de 1000 V 
voeding van de modulatoren met als gevolg dat de filterbatterijen 
in deze voedingen dienden te worden aangepast (zie bijlage B.l en 
B.2). 
De maatregelen zijn getroffen en blijken goed te werken. Tevens 
hebben zij het inzicht in de werking van de versnellersecties 
doen toenemen. Thans kunnen de modulatorstations worden terug-
geregeld tot 50 pps. Wel blijken er temperatuurinstabiliteiten in 
de versnellersecties op te treden waardoor de fasesnelheid enigs
zins verloopt. Dit fenomeen was niet voorzien, ook niet in de 
het design report, maar inmiddels zijn wel gedachten gevormd om 
het te verhelpen (zie bijlage B.3). De kosten voor deze aanvul
lende maatregelen worden op ca. fl. 10 000 aan materiaal geschat. 
Totdat deze aanvullende maatregelen in de koelsystemen van de 
versnellersecties, nadat ze op hun werking zijn beproefd, zijn 
getroffen kan dit pakket van maatregelen maar beperkt worden 
gebruikt. 
Het het zg. 'parallel'-processen van de niet aan het versneller
proces deelnemende stations is wel reeds mogelijk geworden. 

2.1.2 Koeling MEA (E 1,2,3) 

In het koelsysteem zijn maatregelen getroffen om het weglekken 
van warmte bij niet in bedrijf zijnde modulatoren te verminderen. 
Hiertoe zijn de lekverliezen naar de buitenluchtkoeler in de 
winter, maar ook in de zomer, belangrijk beperkt. Daarnaast wordt 
de verwarming van deze uitgeschakelde modulatorstations meer 
nauwkeurig geregeld.(zie bijlage E). Anders dan was voorzien 
moest, ook de heatersturing worden aangepast. 

* Deze letter verwijst naar de kodering van de deelproject in het 
oorspronkelijke programma. Terwille van de duidelijkheid wordt deze 
kodering in dit rapport gehandhaafd. Ook beginnen de bij dit deelproject 
behorende bijlagen van dit eindrapport met dezelfde letter eventueel 
gevolgd door een oplopende nummering., 
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2.1.2 Koeling AFBU (E 8} 

In het programma werd voorzien dat er zinvol maatregelen aan de 
koelinstallatie van AFBU kon worden getroffen. Eij nadere be
schouwing bleken deze maatregelen nogal kostbaar, vooral tgv. de 
complexe beveiligingen die oververhitting moesten voorkomen. Wel 
zijn de koeldebieten in de verschillende installatieonderdelen 
opnieuw ingeregeld, hetgeen leidt tot een halvering van het 
benodigde pompvermogen. Aan deze inregelen waren geen 
noemenswardige kosten verbonden. 

2.1.4 Vermogensbewaking (H) 

Het doel van dit deelproject is de signalering van het gebruik 
van elektrisch vermogen van het gehele WCW-comple:; zichtbaar te 
maken op het bedieningsconsole van MEA. Hiertoe moest de aanwe
zige bewakingsapparatuur van een uitgang worden voorzien via 
welke de communicatie met het console zou kunnen plaatsvinden. Om 
deze uitgang te realiseren was het noodzakelijk o~er de volledige 
documentatie van de bewakingsapparatuur te beschikken. Ma lang
durig overleg is deze documentatie ter beschikking gekomen. De 
uitgang is nog niet operationeel. 
Daar de momentane vermogensvraag van MEA reeds op het centrale 
bedieningsconsole kan worden getoond, is aan dit project maar een 
beperkte prioriteit gegeven. Overigens is op het ogenblik in 
discussie of het vermogensbeheer van het WCV-ccmple:; een taak van 
de GVT zal blijven. 

2.1.5 Energiebeheer 

Energiebeheer is in het besparingsprogramma niet aangegevi i als 
een afzonderlijk deelproject. Wel zijn gedurende de uitvoering 
van de deelprojecten ideeën gevormd om de getroffen maatregelen 
zo optimaal mogelijk te gebruiken. 
Thans is het mogelijk om de tijdens LECH-bedrijf de herhalings
frequentie van de stations 5 en hoger op 50 pps te houden ipv. 
300 pps. Ook is het parallel processen mogelijk geworden. 
Eij langdurige storingen wordt de koeling van de stations automa
tisch in de 'standby' stand geregeld, dwz dat de waterkoeling op 
een laag debiet gaat functioneren en er randapparatuur wordt 
uitgezet zoals de focuseervoedingen. 
Hoewel het aanbrengen van de 'travelling wave monitoren' niet tot 
het besparingsprogramma behoorde, leiden deze monitoren toch tot 
een belangrijke versoepeling van de procedures voor het wijzigen 
van de bundel energie of voor het omwisselen van modulatoren. 
Deze versoepeling heeft tot gevolg dat de bundel meer tijd voor 
experimentdoeleinden ter beschikking staat. De hiermee verbonden 
energiebesparing is slechts virtueel. Hierdoor treedt geen reduc
tie op van de bedrijfsuren van de versneller. 
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Uitvoering 

De maatregelen Modulatorfrequent ieregel ing en Koeling MELA zijn in 
nauwe aansluiting met het reguliere onderhoudschema uitgevoerd. 
De maatregelen hebben binnen dit schema geen aanleiding gegeven 
tot belangrijke vertragingen of aanpassingen. Alleen de leverin
gen van de condensatoren voor de filterbatterij in de modulator
voedingen hebben bij de fabrikant enige vertraging opgelopen. 
Hierdoor dient één modulator station in het voorjaar '88 te 
worden aangepast. 

Bij het treffen van maatregelen aan de koeling van de modulatoren 
ble*»k het inzet van extern personeel minder goed mogelijk dan 
oorspronkelijk was verwacht. De uit te voeren werkzaamheden kende 
te grote onderbrekingen om steeds over ingewerkt personeels te 
kunnen beschikken. Dit heeft ertoe geleid dat in de bijgestelde 
begroting deze kostenpost voor het externe personeel belangrijk 
is terug gebracht en de inzet van GVT-personeel is verhoogd. Deze 
opvang door GVT was mogelijk omdat de werkzaamheden uiteindelijk 
minder omvangrijk waren dan was voorzien. 

Door het ontbreken van de documentatie van de apparatuur kon het 
deelproject Vermogensbewaking aanvankelijk niet daadwerklijk 
worden gestart. Toen deze documentatie aan het einde van het 
voorjaar beschikbaar kwam verhinderde de ziekte van Koenderink 
een voortvarend begin. Wel is de bekabeling aangebracht tussen de 
bewakingsapparatuur en het bedieningsconsole maar de software van 
de interface in de apparatuur functioneert nog niet ondanks de 
aandacht die hieraan in de zomer is besteed. In afwachting van de 
gedachten vorming rond de toekomstige taak van GVT op het gebied 
van vermogensbeheer voor het WCW-complex is een verdere uitwerking 
van dit deelproject stilgelegd. 

De maatregelen die in het kader van een doelmatig Energiebeheer 
zijn getroffen zijn in de loop van andere projecten tot stand 
gekomen. Het besef dat bepaalde bedieningsroogelijkheden ter 
beschikking zijn gekomen leidt bij de bedrijfsvoering tot een 
verdere verkenning van de mogelijkheden. 
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2.3 Stand van zaken 

Het energiebesparingsproject is op 1 november jl. vrijwel geheel 
afgerond. Omdat de levering van de condensatoren voor de filter-
batterij van èên modulatorstation pas in het voorjaar 1988 moge
lijk is zal de aanpassing van dit laatste station ook pas dan 
kunnen worden uitgevoerd. Zolang echter de temperatuurinstabili-
teiten in de versnellersectie niet zijn verholpen en derhalve het 
wisselen van de modulatorfrequentie niet goed mogelijk is, vormt 
deze vertraging in de levering geen wezenlijke belemmering. De 
procedures die onder het energiebeheer zijn aangeduid kunnen wel 
gebruikt worden. 
Aan het verhelpen van de temperatuurinstabiliteiten in de 
versnellersecties dient gezien het grote besparingspotentieel 
(ca. 40% van het totaal) wel de nodige prioriteit gegeven te 
worden. 

t 
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BESTEDINGEN 

In bijlage 1 ztjn per deelproject de oorspronkelijke en de 
bijgestelde begrotingen en de werkelijke uitgaven opgenomen. 
Tabel 1 geeft het totaaloverzicht van begrotingen en bestedingen 
van het geheel energiebesparingsproject. 

Tabel 1 Begroting en besteding energiebesparingsproject 

OVERZICHT 

Uitgaven: 
materiaal 
externe arbeid 
Subtotaal 

interne arbeid 

PROJEKT TOTAAL 

Begroting ! 
Oorspronk. 

425 000 
220 000 
645 000 

198 000 

843 000 

Bijgesteld,' 

329 287 ; 
227 000 J 
556 287 ; 

164 000 J 

720 287 ! 

1Besteding ! 

'. 273 737 ', 
! 68 365 1 
: 342 102 : 

! 136 000 i 

! 478 102 ! 

! Restant 

55 550 
1 158 635 
! 214 185 

J 28 000 

! 242 185 

Uit de tabel blijkt dat 34% van de in oktober 1986 bijges*-' M e 
begroting uiteindelijk niet is besteed. Deze onderbesteding 
wordt in belangrijke mate veroorzaakt door het niet treffen van 
de aanvankelijk voorziene maatregelen in het koelsysteem van 
AFBU, door het niet verder uitwerken van de vermogensbeKaking van 
het WCW-complex en door een belangrijke beperking van de kosten 
voor de projectcoördinatie. Met name de lage externe personeels
kosten voortkomend uit de vernK_«ensbewaking en de projectcoördi
natie dragen sterk bij tot deze onderbesteding. 
In het oorspronkelijk programma was het benodige projectbudget 
voor externe üxtgaven berekend op fl. 683 000 (De kosten voor 
CSG, fl. 120 000, waren gerekend als externe personeelskosten, de 
heatersturing E 1 was buiten het pakket gelaten). Nu blijkt dat 
slechts fl 382 000 nodig was. 

De verhouding tussen de inzet van extern- (incl. CSG) en GVT-
personeel (begroot: 350/68 = 5,15; gerealiseerd: 108/96 = 1,13, 
zie bijlage 1) is belangrijk verschoven. Indien wordt aangenomen 
dat de tarieven voor extern personeel in dit project op ongeveer 
hetzelfde niveau liggen als van GVT, dan leert de gerealiseerde 
verhouding dat voor de inzet van 9 mensen extern er 8 mensen van 
GVT nodig waren. 
De zware opgave om per manweek GAT meer dan fl. 20 000 te beste
den aan externe kosten (materiaal + extern personeel + CSG) is 
niet haalbaar gebleken. Nu blijkt binnen dit project ca. 
fl. 8 000 per manweek te zijn besteed. 

De materiaalkosten voor het reduceren van de warmteverliezen in 
het koelsysteem van de modulatoren vielen belangrijk lager uit 
dan was verwacht omdat voor een andere technische benadering is 
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gekozen. Daarnaast zijn voor de maatregelen in de koeling van 
AFBU geen investeringen gedaan. Deze beide aspecten veroorzaken 
het grootste deel van het restant bij de post materiaal. In het 
algemeen mag daarom gesteld worden dat de materiaalkosten te 
voren op een redelijke wijze blijken te zijn ingeschat. 

De begrootte interne personeelskosten zijn in de totaliteit min
der dan was gepland. Dit komt geheel door het niet verder uitvoe
ren van de vermogensbewaking en het niet treffen van maatregelen 
in de koeling van AFBLT. Binnen het interne personeelsbudget 
hebben echter wel verschuivingen plaatsgevonden. De inzet van CSG 
tbv. de frequentieregeling van de modulatoren bleek veel minder 
dan geraamd. Daar staat tegenover de aanpassingen voor de circu-
latiepompen in de modulatorkoeling belangrijk meer inspanning 
kostte dan was voorzien. Uiteindelijk blijken deze twee effecten 
elkaar niet geheel te compenseren. Wel is de inzet van CSG onge
veer Va geweest van u-at er oorspronkelijk was begroot. Het niet 
benutten van de resterende begrote capaciteit binnen het energie
besparingsproject leidde niet tot problemen omdat CSG een zeer 
hoge werkbezetting kent. 
De inzet van GVT is belangrijk hoger geweest dan aanvankelijk was 
begroot. Met name de inzet voor de regeling van de modulator-
Trequentie is onderschat. Deze inzet heeft kunnen plaatsvinden 
omdat binnen andere projecten extern personeel is ingeschakeld. 
Ook bij de koelprojecten is GVT meer betrokken geweest dan werd 
verwacht. Dit kon voor een deel worden opgevangen doordat het 
project van AFBU nauwlijks een inspanning vergde. De resterende 
inzet is verder mogelijk geworden door de flexibiliteit van GVT 
zelf. De onderbesteding bij de vermogensbewaking wordt veroor
zaakt door de ziekte van Koenderink. Deze schijnbaar ter beschik
king gekomen capaciteit is in het voorafgaande buiten beschouwing 
gelaten. 

9 



ENERGIEBESPARING 

De energiebesparing van de onderscheide deelprojecten is in 
bijlage 2 geïnventariseerd. In tabel 2 is deze samengevat. 

Tabel 2 Bereikte Energiebesparing 

Besparing [kWh/jr]: 1 588 168 
Elektr.prijs [fl/kWh]: 0,20 
Opbrengst [fl/jr]: 317 634 
Investering [fl]: 488 102 
Terugverdientijd [jaren]: 1,5 

NB. Verondersteld is dat de 
modulatorfrequentieregeling (B) 
mogelijk is door add. investering. 

Uit deze tabel blijkt dat de getroffen maatregelen binnen de 
oorspronkelijk beoogde terugverdientijd van het project (1,9 +. 
0,5 jaar) gerealiseerd zijn. Deze terugverdientijd is bepaald bij 
een over langere termijn gemiddelde elektriciteitsprijs van 20 
ets/kWh (incl BTW). Wordt deze prijs verlaagd tot 15 ets/kWh, een 
niveau dat op het ogenblik meer realistisch is, dan nog resteert 
een terugverdientijd van 2,0 jaar. Dit leidt tot de conclusie dat 
het project binnen de doelstelling is gerealiseerd. 

Nadat de regeling van de modulatorfrequentie operationeel is 
geworden zal er een jaarlijkse energiekostenreductie ontstaan van 
tenminste fl. 225 000 per jaar. 

Opgemerkt moet worden dat de elektri<>che belasting van MEA 
gedurende de wintermaanden hoger blijkt te zijn dan eertijds werd 
verwacht. De modulatoren blijken bij nadere analyse een hogere 
werkbelasting te hebben dan was geschat. Dit leidt ertoe dat het 
tijdens deze maanden ter beschikkingstaande gecontracteerde net-
vermogen uit de nieuwe leveringsovereenkomst van 1987 niet toe
reikend is. Een verhoging van dit gecontracteerde vermogen zal de 
elektriciteitsprijs voor MEA kunnen verhogen. 
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BIJLAGE 1 Begroting en bestedingen per deelproject 

PS0JECT5H ! Begroting [Besteding! Bestaat ! 
I Oorspr. Bijgest.! ! ! 

P20JECTSH Begroting !9este4hi: Restant 
Oorspr. Bijges:.! ; 

B RODULATOEFRHQUEMTIB-VSEHOCIMC 
uateriaal ! 200 000 
personeel ertern i 22 000 

ssg ; !20 000 
gvt ; 10 000 

subtotaal 1 352 090 

215 
25 
15 
E 

26? 

EI EEATEES7UEING ROIWLATCSSTATir 
uateriaal ! 74 000 
personeel sïtern ! 3 000 

gvt ; 12 000 
subtctaai ï 34 000 

E2 EBDUCTIE LEEïEBLIES JOEL 
uateriaa! I "!Z 000 
p rsmeel extern ; 40 000 

gvt ' '0 ?(!H 
..,t,f.l,,T i t1<! lift.*. 

•2 CIBC!JLATIE-"OSPE!J HE A 
sateriaai ! 42 000 
personeel ester:. ; 40 300 

•:sg : 10 ooo 
gvt : 

subtotaal ! 92 300 

33 
15 
5 
50 

• 

28? 
000 
000 
300 
28? 

•SS 
000 
000 
000 
000 

ING KBA 

4 

51 

in 
uu 

1? 
13 

55 

000 
300 
•i v : 

000 

000 
000 
000 
000 
300 

20E 
26 

i 

•it 

265 

24 
12 
4 
41 

i 

1 

25? ; 
620 ! 
000 i 

o o o : 
8?? ; 

m \ 
455 : 
000 ! 
243 f 

332 ! 
540 ! 

33 003 I 
il 

21 
<i 

38 

* M 

57! ; 

333 ; 
643 ! 
033 ' 

r. i 

03! ; 

' 
3 030 I 

ü 62o;: 
13 ooo ; 
•27 000Ü 
•5 530Ü 

ü ü ü v 

1 000 
C *C1 

19 5J* 

1 253 
'1 W i 
17 rtt? 

i SM 

If "!?« 

£13 000', 
3 300 
t> rf * «• 4 

B8 CIRCÜLITIEPCËPEN AFEU 
iiteriaal ! 17 000 
personeel eiterr. i 10 000 

gvt ! 12 00P 
subtotaal ; 33 000 

1? 000 
10 000 
12 000 
33 000 

17 000 
10 500 
12 003 
33 000 

H "EBHCGEHS3EÏAEIKG 
«teriaal ! 20 000 20 000 
persf.sMl extern ! 100 000 103 300 

gvt ! 24 30? 24 000 
subtotaal ; 144 000 144 000 

1? 355 

2 000 
13 365 

IOO oeo 
22 000 
1Z4 035 

l PROJECTCOÖRDINATIE 
personeel =xterr» ! 

gvt ! 
54 300 ! 24 300 
46 300 I 20 333 
130 000 ! 4? 000 

33 000 
25 003 
5? 000 

TOTAAL 
lateriaai 
jersor.ee! ezterr. 

:sg 
r t 

subtot. pers. 

er»!ir 

|«C ftp,.*, «»3 «9» 

ttWV V V ' M M ' tf J * 

133 000 34 000 
65 030 130 303 
413 000 331 000 

330 li'j ?** 

1*1 T i l 
u u i » . 

C9 »"C 
w - <J g w 

40 003 
25 350 

204 365 

47? 102 

cc een 

W U V V U 

i WM C « H 

[6 000Ü 
34 000 

185 535 

242 195 
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BIJLAGE 2 Raming van de energiebesparing 

ENERGIEBESPARING Elektr. prijs [fl/kWh]: 0.200 

— M l*'lr»r»/*fi i#ir>^" T cy\»*>T*rs f % & i l**rf — 
rr^cc^uijni«i.e\ cxnujgxriK 

Bespaard vermogen [kW]: 
Aantal modulatoren: 

Inregeluren [uren/jr]: 
Besparing [kWh/jr]: 
Opbrengst [fl/jr]: 

Add. invest, (tzt) [fl]: 
Tot. investering [fl]: 
Terugverdientijd [jaren]: 

—— Fnortfi fsnonaop _ 

Bespaardvennogen [kW]: 

LECH-uren [uren/jr]: 
.Aantal modulatoren: 
Besparing [kWh/jr]: 

Storing weekend [uren/jr] 
.Aantal modulatoren: 
Besparing [kWh/jr]: 

Opbrengst [fl/jr]: 
Tot. investering [fl]: 
Terugverdient!jd [jaren]: 

592 
118 

10 
276 

161 

215 

75 

180 
9.4 

350 
200 
440 

000 
877 
ia • C 

180 

136 
6.6 
568 

115 
10.4 
2«0 

369 
0 

nvt 

... TTrkol 4 nc* Ml? A — 
~™ IYUc?J.i.n& bJEift 

Aantal modulatoren: 

Prepare uren [uren/jr]: 
Bespaard vermogen [kW]: 
Besparing [kWh/jr]: 

St i1standsuren [uren/jr]: 
Bespaard vermogen [kW]: 
Besparing [kWh/jr]: 

Opbrengst [fl/jr]: 
Tot. investering [fl]: 
Terugverdientijd [jaren]: 

— Tfr*iö1 ï n& A l*'W * 
— lYoexxng ATDI 
Bespaardvermogen [kW]: 
Bedrijfsuren [uren/jr]: 
Besparing [kWh/jr]: 

Bespaardvermogen [kW]: 
Prepareuren [uren/jr]: 
Besparing [kWh/jr]: 

Opbrengst [f1/j r]: 
Tot. investering [fl]: 

' Terugverdientijd [jaren]: 

3 

209 

2 

290 

99 
147 

2 
90 

5 
29 

23 

11 

800 
5 

000 

200 
12 
400 

880 
260 
1.5 

31 
920 
520 

5 
840 
200 

944 
0 

nvt 

12 



BIJLAGE 3 Overwicht energiebesparingen HEA 

871001/LHK 

Overzicht van besparingen ten gevolge van genomen maatregelen. 

- LECH PROCEDURE -
In 1987 z i jn de g e t a l l e n bekend over de periode 1 januari - 1 

september. 

Het aantal LECH-uren bedraagt: 94 

het aantal modulatoren in gebruik (gemiddeld) 10,4 

het aantal modulatoren voor LECH (gemiddeld) 3.8 
het aantal mods in aanmerking komend voor energie beperking 6,6 

De energie beperking bestaat uit de reduktle van de herhallngs-
frequentie van die modulatoren, van A05 t.e.m. A12, die tijdens EMIN 
exp. aan de bundelproduktie meedoen. De gebruikelijke herh. freq. is 
300 Hz en tijdens de LECH experimenten bedraagt voor die modulatoren 
de herh. freq. 50 Hz. De vermogensreductie bedraagt 180 kW per 
modulator. Bij een prijs van f 0,20/kWh bedraagt de kostenreductie: 

94 • 6,6 • 180 • f 0,20 - f 22.334 
Op jaarbasis zou dit bedrag zijn: 

(26/18) • f 22.334 - f 32.260 

Deze procedure zou, zij het met handbediening, ook toegepast kunnen 
worden in het weekendbedrljf. In het weekend komen soms vrij 
langdurige storingen voor. Tot nu toe werd er geen extra aandacht 
besteed aan het energieverbruik tijdens een storing en werd uit 
betrouwbaarheldsoverweglngen de versneller op vol vermogen aan 
gelaten. Pas als de fysicus, om wat voer reden dan ook, naar huis 
gaat, wordt de versneller op 50 Hz gezet. 
Globaal zijn er per jaar 230 storingsuren in het weekend. Stel dat 
de helft tn aanmerking komt voor de reductie van de herhalingsfreq. 
dan zou dat op jaarbasis een beparing betekenen van: 

115 • 180 kW « 10,4 • f 0.20 - f 43.056 

- STANDBY PROCEDURE -
Het is niet mogelijk om een execte berekening te maken van de 
kostenbesparing. Het aantal storingsuren van de modulatoren is wel 
het uitgangspunt, doch er is in de optelsom van alle storingen niet 
te onderscheiden, bijvoorbeeld hoeveel keren een storing opgetreden 
is. De Standby Procedure houdt In, dat de waterkoeling op langzaam 
wordt gezet en er randapparatuur wordt uitgezet. Dit verschijnsel 
treedt op een half uur nadat de laatste puls in een station is 
afgevuurd. 
In de periode 1 jan - 1 sept 1987 hebben 12 modulatoren 

van ma t.e.m, vr in totaal 81 storingsuren gehad. 
van vr t.e.m. zo in totaal 81 storingsuren (geschat) 

Stel, dat de helft in aanmerking komt voor energiereductie, dan gaat 
't om 81 uur. De vermogensreductie bedraagt 28kW/modulator. 
De kosten besparing bedraagt: 28 • 81 • f 0,20 • ï 500 
Op jaarbasis kan de kostenbesparing oplopen tot: 

(26/18) • f 500 - f 725 

De besparing t.g.v. de ombouw in de waterkoelsystemen van de 
versneller, betrokken op de geplande onderhoudsperiodes 1987, is: 

page 1 



dgn • uren • aantal • besp. kW 
statlpns 

31 • 24 • 3 » 5 kW • 11.160 kWh 
31 • 24 • 12 • 5 kW - 44.640 
23 • 24 • 9 » 5 kW - 24.840 

totaal - 80.640 kWh 

De besparing bedraagt: 80.640 kWh • f 0,20 - f 16.128 voor 1987. 

- PARALLEL PROCESSEN -
Er is van deze faciliteit voornamelijk gebruik gemaakt in de weken 
#21 en #22. De doelstelling van die weken was de verhoging van de 
outputenergle van ieder klystron ten einde een bundelenergie te 
bereiken van 600 MeV. In deze periode zijn alle modulatoren in 
bedrijf geweest. In verleden werd de voortgang in het 
processen bepaald door het station, dat het zich het langzaamst liet 
opvoeren. Net de mogelijkheid om parallel te processen kon in ruime 
mate aan dit bezwaar worden tegemoet gekomen. Ieder station kon min 
of meer individueel behandeld worden, zolang de herhalingsfreq. een 
veelvoud was van 50 Hz. In normaal bedrijf kan parallel geprocessed 
worden tijdens de LECH bundeltijd. Er is dan sprake van virtuele 
besparing. 

- 040 LIJN -
De besparing, die voortvloeit uit het gebruik van de 040-lljn is een 
virtuele. In het energierapport Is sprake van een besparing op de 
bundel Inregeltijd van 60 uur op jaarbasis. Er Is op dit moment geen 
reden om dit getal in twijfel te trekken. 

- TRAVELLING WAVE MONITOREN -
Ook hier Is sprake van een virtuele besparing. De winst uit zich In 
de vorm van een soepel verlopende procedure om de energie van de 
bundel te wijzigen of om een defecte modulator om te ruilen voor een 
werkende. De TWT Monitoren maken het mogelijk om de bundel goed in 
het bundelkanaal te centreren. Een goed uitgelijnde bundel brehoeft 
weinig correctie als de energie wordt.veranderd. In het weekend komt 
het nog al eens voor, dat een modulator vervangen moet worden. Dit 
gaat nu veel gemakkelijker, dan voorheen. Ook komen er in het 
weekend geplande energiewisselingen voor; voorheen niet! 

- FREQ. STIJGING PER MODULATOR -
Er is een betrekkelijk grote energiebesparing mogelijk wanneer de 
bundel ingeregeld zou kunnen worden bij 50 Hz met daarbij alle 
modulatoren ook werkend op 50 Hz (behalve A01). De vermogensreductie 
beloopt 180 kW per modulator. Bij een totaal van 9,4 modulatoren, 
bedraagt de vermogensreductie 1692 kW per uur 
Inregeltijd. 'Dit komt overeen met een kosten besparing van f 338 per 
uur. Echter het ingebruik nemen van deze procedure stuit momenteel 
op een ernstig bezwaar en wel, dat de versnellersecties in fase 
verlopen als het gemiddelde gedlsslpeerde vermogen verandert. Een 
voorziening in het regelsysteem voor de sectletemperatuur moet dit 
euvel verhelpen. De materlaalkosten, die voor het aanbrengen van die 
voorziening nodig zijn, worden geschat op f 10.000. Er zal eerst een 
station moeten worden aangepast om daarna vast te kunnen stellen wat 
de werkelijke kosten zullen bedragen. 
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BIJLAGE BI 

Puls-synchroon verken ven de modulatoren. 

Ti flens het inregelen is de herhaltngsfrekventie vandt modulator puls niet 20 relevant 
Om stabiliteits redenen moet AOl op maximale frekventie blijven draden (nu 300Hz). De andere 
modulatoren kunnen bijvoorbeeld naar 50Hz mits ze puls-synchroon blijven met AOl. 
Dit laatste is niet vanzelfsprekend. De herhalingsfrekvenUe vordt in een 250 stappen register gezet, 
velk met 10Hz doorlopen vordt. De verdeling zal zo regelmatig mogelijk zijn nuar nooit exakt 
Door vijzigingen in het lokale programma van de modulator sturing is het puls-synchroon draaien 
vel mogelijk gevorden. Hiervoor zijn er tvee database variabelen toegevoegd, t.v. een 
synchroniteit-mode bit(dsync) en een centrale- frekventie(dcfreq) vaarde. 

Op grond van het synchroniteits bit vordt er vel/niet gesynchroniseerd met de centrale frekventie. 
De frekventie van AOl geldt als centrale frekventie. In AOl heeft het synchroniteits bit dus geen 
funktie (nog niet). De frekventie van A0I vordt beschouvd als centrale frekventie. 

Behalve de modulatoren moet ook de bundelfrekventie synchroon gemaakt vorden en niet als 
vroeger lineair af gedeeld vorden van AOl. Omdat dcfreq en dsync in AOl geen betekenis hadden 
zijn deze gebruikt voor het synchroon maken van de bundel. De variabele dsync geeft aan of dcfreq 
de bundelfrekventie is, die synchroon met A01 moet lopen of dat dcfreq de centrale frekventie is 
vaarmee de modulator synchroon moet lopen; 

dsync 0 geen koppeling 
1 koppeling van dcfreq met dfreq, in het geval van de bundel 
2 koppeling van dfreq met dcfreq, in gecal van de modulator puls 

dcfreq vaarde van de bundelfrekventie (xdfreq^j) of vaarde van de 
centralefrekventie (idfreq^J 

dfreq modulator frekventie 

Modulator behandeling 
Doet de modulator niet mee met de bundel, dus er uitgezet via bb <axx> on, dan vordt dsync op 
0 gezet. In dit geval kan de modulator onafhankelijk van AOl draaien. 
Op het moment dat de modulator in de bundel gezet vordt door bb <axx> off vordt gekeken of 
de frekventie gelijk of lager is dan die van AOl, zo niet dan vordt automatisch de frekventie gelijk 
gemaakt aan AOl. Hierbij vordt een relevante melding voor de operator gegenereerd. 
Na de eventuele frekventie aanpassing vordt dsync op 2 gezet. 
Valt een modulator uit dan vordt tijdens opnieuv starten steeds gesynchroniseerd volgens dcfreq 
en dsync. 
Met modulator AOl ligt de zaak val moeilijker. Zolang dfreq^^dcfreq^,vordt dcfreq^, niel 
veranderd. Hierdoor volgen de gesynchroniseerde stations niet de frekventie van AOl, tijdens 
opregelen, en vallen niel uit doordat plots dfreq >dcfreq vordt vat bij dsyneoX«2 niet is 
toegestaan. Hier vordt peen meldiny van pemaaktl Er is hierbij vanuit gegaan dat bij herstart 
van A01 naar de oude vaarde vordt opgeregeïd. Moet de oude vaarde omlaag dan kan dit via df 
mea <freq>, in dat geval krijgen alle stations die meedoen met de bundel de opgegeven de 
frequentie. Wordt een gesynchroniseerde modulator op een hogere frekventie gezet dan de centrale 
frekventie, dan vordt deze opdracht (df as t [<freq>]) niet uitgevoerd en vordt er een melding 
gegenereerd. 

Bundel behandeling 
De bundelfrekventie vordt gesynchroniseerd via AOl zoals reeds gezegd. In dit station is dcfreq 
de bundelfrequentie, dusdcfreq^idfreq^, Ophetkommando bt (bundel aan) vordt gekeken of 
dcfreq,,, 1 idfreq^,, zo niet dan vordt dit aangepast en vordt er een relevante melding gegenereerd. 
Na de eventuele aanpassing vordt dsync op 1 gezet. Zodra AOl uit valt vordt dsync 0. Hierdoor 
hoeft tijdens opregelen dcfreqt01idfreqi01 niet te gelden, vaarmee soortgelijke problemen als bij de 
modulatoren omzeild vorden De bundelfrekventie vordt via bf [freq] opgegeven. 
De feitelijke regeling gebeurd door een gate inde beam o/o svitch. Deze gate vordt gestuurd 
vanuit AOl via het timingsysteani (bsp trigger modulator). In AOl vordt hiervoor een externe 
uitgang van de dig processor voor gebruikt, w. het meest significante bit van de variabele dph. 
Dit levert een stroom vanaf SOusec na de laatste MAP gedurende 300usec. Het timingsysteem 
maakt daar een JOOusec puts van na de PP Binnen deze 300usee vordt de bundel geleverd 
Om de injector belasting konstant te houden is vroeger gesteld dal een bundelpuls die afgebroken 
vordt na het versnellend veld afgemaakt moest vorden. Dit blijkt slecht te zijn voor de chopper 
collimator en is bovendien niel meer nodig sinds er goede soanningsstabilisatoren voor de injector 
zijn geplaatst. Door de gate zo te sturen dat alleen tot het eind van het versnellend veld er bundel 
mogetijk is, is er geen 'delayed aktie' meer mogelijk. 
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Bedrijf 
Het bedrijf zal altijd plaatsvinden met gesynchroniseerde stations. In principe zal de bedienaar er 
niels van merken, hoeve! bij AOl enige oplettendheid vel nodig is(ae boven). 
Dit geeft dt mogelijkheid om tijdens bundelinregelen de stations (muv. AOl) op een lagere 
frekventie te zetten bijv. 50Hz vat de bundel dan ook moet draaien. Hiermee vordt tijdens 
inregelen niet onnodig enanrgie verbruikt. 

Opmerking: Alle stations (muv. AOl) moeten of dfreq^ of dezelfde lagere frekventie hebben. 
SOHz^j en 80Hz |0, lopen onderling niet puls-synchroon, beide echter vel met AOl, 
ieder met een eigen verdeling van het 250 stappen traject 
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lOOOV-wtDtnut 

Hat blijkt dat tengevolge van belasting-variaties of utspanning-variaties da voedingsspanning van 
da modulatoren nogal k » varieeren. 
Doordat tengevolge van faat putssyrchroon houden van da modulatorendeze variatias toenemen, 
vaardoor maar uitval tgv. laWoutei^aoeteraiJtomatischgeregeld vorden. 

Regeling 
De regeling kan aanfuit g r -akeld vorden op de voeding. Hierdoor kan men zonder dat de 
regelaar ingrijpt de spanning op de bedrijfsvaarde afregelen, vaarna da voeding op auto gezet kan 
vorden. 
De spanning vordt genieten via 4 versdalversterkm; 

-Absolute boven grew(H). Hiermee is een goed afreglebare -over voltage protector-
verkregeit Wanneer deze aanspreekt vordt da voeding uitgezet Dit is onafhankelijk 
vanhtt feit of de regelaar aktiêf is of niet 

'Absolute ondergrew(L). Wanneer deze grens overschreden vordt konstateert de 
regeling dat er mtts meer te regelen valt en vordt de regelaar uitgezet, maar niet de 
voeding. 

-Bedrijfs-bovengrens(h). Wordt deze grens overschreden danvordt er de voeding een 
stap omlaag gezet. 

-Bedrijfs-ondergrensfl). Wordt deze grens overschreden dan vordt de voeding een stap 
omlaag gezet 

Om stabiel te kunnen verken moet biihtt afregelen er voor gezorgd vorden dat tussen H-h 
minimaal éénstap zit, evenzo tussen L-l. 
Tussen h-1 moeten minimaal tvee stappen zitten, liefst drie. Om te «oorkomen dat de regeling gaat 
'pendelen',' rust' de regelaar na een stap een halve minuut, voordat er veer geregeld kan vorden. 
t r kunnen maximaal tvee stappeno.-nhoog/omlaag geregeld vorden. De automaat kan altijd op z'n 
middenstand gezet vorden door een reset 

Bediening 
AfngMÊBgmBËti 

•Potmeters H en h maximaal tegen de klok ia 
•Potmeters L en 1 maximaal met de klok mee. 
•Sud de voeding op z'n absoluut mwrirmen in vaarbij men vil dat de voeding 
in bedri jfs-situatie uitvalt 

•Stel H in, zodat de voeding uitvalt. 
Na uitval moet er plaatselijk omlaag gestapt vorden, voordat de voeding veer aankan. 

•Stad de voeding op de max mum bedri jfs-spanningin. 
•Stel h in, zodat er een stap geregeld vordt 

Tussen H en h moet minstens I stap zitten. 
•Stel de voeding in op de onderste vaarde, vaarvan men vindt dat de automaat moet 
afhaken. 

•Stel L zo in dat dit ook gebeurt. 
•Stel de voeding op dt onderste bedri jfs-spanning in 
•Stel 1 zo in dat er een stap omboog geregeld vordt 

Tussen L enl moetminrtens 1 stap zitten. 

bibedn/sttUea 
•Afhankelijk van de belasting de spanning instellen; 
onbelast - tegen bovengrens 

•Automaat aanzetten. 

Sgtakring: 
•Afregel vaarde - middelste LED(groen) van de bovendste 5 
Andere bovendste LED's(oranje) gevende stappen omhoog/omlaag san. 

•Een LED(groen) dat aangeeft dat de automaat aan kan. 
•Een LED(groerVoranjt) dat aangeeft dat de spanning binnen de grenzen van d" automaat 
va!l(groen) en dat aangeeft dat de automaat rust na een schakelstap(oranja) 
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Energieverschuiving bij verhoging herhalingsft equentie 

In verband met energiebezuiniging is besloten de versneller tijdens inregelen zolang mogelijk op 50 

pps te houden. Verhoging van de herhalingsfrequentie vindt pas plaats bij een laatste controle in de 

tune-up en als het nodig is voor het experiment In het verleden werden de stations juist zo vroeg 

mogelijk op een hoge herhalingsfrequentie gezet voor proces- en test-doeleinden. Deze nieuwe 

handelwijze heeft echter aan het licht gebracht dat verhoging van de herhalingsfrequentie een 

verschuiving van de bundelenergie ten gevolg heeft Nader onderzoek heeft uitgewezen dat dit 

wordt veroorzaakt door een over de versnellenectie* optredende phase-shift tengevolge van het in 

de sectie gedissipeerde vermogen. Deze phase-shift blijkt lineair toe te nemen met de dissipatie in de 

sectie en heeft een polariteit die correspondeert met wanner worden van de sectie bij meer 

vermogen. Bij verandering van de herhalingsfrequentie van 50 naar 300 pps bij 4 MW zonder 

bundel is de phase-shift over een sectie circa 14°. De in de sectie gemiddelde phase-shift is dan 

/ty = 0 ^ 6 7 x 1 4 - 5 ° . 

De hierdoor veroorzaakte enegievemiindering en -verbreding van het energiespectrum volgen uit 

energfevenrrindering: 

- A*($c+ -*•) 
E50 3 

verbreding energiespectrum: 

AE AE A* 
( _ ) « ( _ ) ( l + _ ) 
v

 E '300 V
 E *> A l 

met in de eerste betrekking A$ en $ c in radialen $ c is de afstand van het centrum van de bunch tot de 

top van het versnellend veld. Met +e - 5° zien we dat de energie 1,3 % vermindert en het spectrum 

twee maal zo breed wordt 

De phase-shift over een sectie kan worden gecompenseerd door het setpoint van de 

sectie-temperatuurregelaar te verzetten evenredig met de dissipatie in de sectie. De dissipatie in de 
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sectie kan tamelijk nauwkeurig worden berekend uit de R.F. input en output van een sectie. Bij de 
feed-forward control van de sectie temperatuurregeling wordt dit reeds gedaan. Input en output 
vermogen worden hier gemeten m.b.v. barreters. Dit signaal, voldoende van kwaliteit voor 
feed-forward control, is echter absoluut ongeschikt voor setpoint control van de sectie-temperatuur-
regelaar vanwege de geringe stabiliteit (drift, reproduceerbaarheid). Het verkrijgen van een signaal 
representatief voor de disstpatie in de sectie maar dan met hoge stabiliteit is tamelijk gecompliceerd. 
Daarom is besloten eerst een proef te doen met het signaal dat ook voor de Freon koeling wordt 
gebruikt Hierbij wordt de 1 kV voedingsstroom van de modulator gemeten. Dit signaal is een maat 
voor de power consumptie van een modulatoren bij lineair veronderstelde verliezen hiermee tevens 
een maat voor het klystron video output vermogen. Met betrekking tot de dissipatie in de sectie 
houdt het echter geen rekening met 
- variabele klystron efficiency voor 1,2 en 4 MW, resp. 30,39 en 44 %, 
- de R.F. pulsbreedte, 
- de beam loading. 
Als we ons beperken tot compensatie bij 2 en 4 MW met een vaste R.F. pulsbreedte kan, gezien de 
variabele klystron efficiency, circa 

44-39 
x 100 = 6% 

44 + 39 

nauwkeuig worden gecompenseerd. De bundelstroom veroorzaakt globaal 1 % dissipatie 
vermindering in de sectie per mA. Kiezen we voor de bundelstroom 5 mA dan geeft ± 5 mA 
variatie (dus 0 tot 10 mA) circa 5 % dissipatie variatie in de sectie. 

In totaal kan dan 6 + 5=11% nauwkeurig worden gecompenseerd. Ondanks de beperkingen lijkt 
toepassing van het signaal voor de Freon koeling een zinvol experiment vooral gezien de relatieve 
eenvoud van realisatie. 
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Koelsysteem MÉA 

Het koelsysteem van MEA noet aan strenge eisen voldoen. De 
koelsystemen die voor modificatie in aanmerking komen 
2 i j n: 

-koelwatersystemen in de modulatorhal 
-afbukoeling 
De regelstabi 1 iteit van de koelwatersystemen in de 
modulatorhal mag niet minder nauwkeurig worden. Een 
constante temperatuur van het koelwater is belangrijk omdat 
hierdoor de lineaire uitzettingen van de secties etc. tot 
een min. wordt beperkt. 
De temperatuurstabiliteit van het afbukoelwater is minder 
belangrijk. 
'Joor de berekening van de besparingen ben ik uitgegaan van 
de bedrijfsuren en prepare uren zoals vermeld in het 
eindrapport van 29 april 198S. 
In het rapport word de besparingsberekening uitgevoerd voor 
12 stations. Er zijn echter 11 stations^ omgebouwd. Station 1 
is niet omgebouwd omdat: 

-dit tation niet identiek is aan de andere qua regeling 
-er andere 3-ijegnengHeppen zijn gemonteerd 
-er meer hedrijfsuren mee worden gemaakt dan de andere 
stations 

1 Modificatie koelsysteem MEA 

Het koelsysteem van MEA is uit energiebesparingsoogpunt op een 
aantal punten verbeterd. De in aanmerking komende punten 
waren: 

-Verbetering van de heaterregeling (1.1) 

-Het onderdrukken van de lekverliezen naar de koeler (1.2) 
-Circulatiepomp t.b.v. koeler (1.3) 
Hierna volgen de beschrijvingen van de maatregelen die rijn 

getroffen: (zie ook schema koelsysteem) 

1.1 Heaterregeling 

Bij de bestaande heaterregeling werd de energie die aan het 
water werd toegevoegd trapsgewijs geregeld.<4 ,12 en 24kU! 
In prepare situatie wordt er ongeveer EkU aan energie 
gevraagd. Dit betekende dat de heater automatisch op stand 12 
ging staan, waardoor er 4kU teveel aan het systeem werd 
toegevoerd. Ueze 4kW werden dan weer door de koeler 
weggekoeld. 
Bij de nieuwe regeling is de stappen-heatersturing vervangen 
door een traploze. 

Zonder de heaterregeling zou het onderdrukken van de 
lekverliezen en de montage van de terugslagklep geen zin 
hebben omdat de teveel aan het water toegevoerde warmte moet 
worden afgevoerd. 
De besparing voor 11 stations is: 

3800*U«5»0,20- f 41800,-Zjaar 



1.2 Onderdrukken lekverliezen naar de koeler 

Het is ongewenst on neer warnte te lozen dan nodig is. In 
koudere jaargetijden zal het koelwater neer in temperatuur 
dalen dan in warmere. Oe warmteverlieren zullen bij lagere 
buitentemperaturen groter worden. On deze verliezen tot een 
min. terug te brengen zijn de volgende modificaties in het 
systeem aangebracht* 
-Modificatie driewegkleppen (1.2.1) 
-Montage actieve terugslagklep (1.2.2) (zie schema koelsyst) 
De besparing wordt* 

2200»n»t2»0,2» f 58080,-/jaar 

1.2.1 Modificatie driewegkleppen 

Oe driewegnengkleppen hebben als functie het mengen van uarm 
en "koud" water zodanig dat de tenperatuurdifferentie niet 
meer dan 0,1xC van de ingestelde temperatuur afwijkt. Deze 
kleppen dichten in uiterste standen niet geheel af. Er ging 
altijd nog een kleine flow naar de koeler. 
Oe gemodificeerde kleppen zijn voorzien van kunststof 
zittingen.(QELRIN) In de uiterste kiepstanden worden deze 
zittingen elastisch vervormd en dichten de poort volledig 
af. Er vind nu geen vloeistoftransport meer plaats. 
-Vereenvoediging 
Het "koude" water van de RW6 driewegnengklep werd voor de 
modificatie voorgenengd door een statische drieuegklep. Deze 
klep is, nadat een aantal metingen waren gedaan.verwijderd 
omdat deze klep geer verbetering in de 
tenperatuurstabiliteit teweeg bracht. 

1.2.2 Montage actieve terugslagklep (net veer) 

Modificatie van de driewegnengkleppen was niet voldoende om 
ds vloeistof stroom naar de koeler te doen stoppen. In de 
toevoerleiding van de koeler circuleerde het water t.g.v. 
temperatuurverschillen. Om dit plob leem op te lossen is er 
een actieve terugslagklep in de toevoerleiding geplaatst. 
De doorstroomueerstand van deze klep is dusdanig klein dat 
het koelvermogen hierdoor niet in gevaar komt. 

1.3 Circulatiepomp t.b.v. koeler (zie schema koeling) 

Bij gesloten driewegnengkleppen (gemodificeerde toestand) 
zal er geen water door de koeler stromen als er geen pomp 
aanwezig is. De temperatuur van het water zal dan op 
bepaalde plaatsen lager zijn dan op andere. Er bestaat dan 
een reële kans dat de koeler in de winter bevriesd.De 
oorzaken van verschillende temperaturen in de koeler rijn: 
-waakvlam kachel 
-toevoer warm water d.m.v. de magneetklep 
-plaatselijke afkoeling 
Om dit euvel te verhelpen is er een circulatiepomp 
geplaatst. De temperatuur van het water zal hierdoor, over 
het koelerpakket gezien, overal dezelfde waarde hebben, 
nis de koelwatertemperatuur 5xC is wordt de besparing: 

1600»8»1M0,2« f28180,-/jaar 



1.4 Uorstbeveiliging 

Ue bestaande vorstbevei1iging bestond uit: 
-gaskachel in het koelerhuis 
-electrisch bediende klep tussen koeler en zuigleiding 
pomp 

L)e gaskachel in het koelerhuis heeft als functie het 
voorkomen van het bevriezen van het koelerpakket als het 
koelwater door wat van oorzaak dan ook teveel afkceld. 
Bij een voelertemperatuur van 7xC ging de hoofdbrander aan. 
De electrisch bediende klep voerde warm water ndar de koeler 
als het koelwater beneden 9xC kwam. Deze elektrische ^lep 
diende als primaire vorstbeveiliging. 

Ds huidige vorstbeveiliging verschilt van de oude op de 
volgende punten! 
-hoofdbrander gaskachel ontsteekt bij 3xC i.p.v. 7xC 
(De kachel wordt gezien als laatste redmiddel ) 

-de electrisch bediende klep opent bij 4xC 

(Secundaire beveiliging) 
-montage van een thermostaatkraan (primaire beveiliging) 

De thermostaatkraan opent bij een temperatuur van "BxC of 
lager. 

De voeler van de thermostaatkraan meet de temperatuur van 
het koelwater. Als de temperatuur te laag wordt zal hij de 
benodigde hoeveelheid warm water toevoegen. De temperatuur 
van het water zal tussen de 4 en 5xC liggen afhankelijk van 
de buitentemperatuur en windsnelheid. 

nfbukoeling 

Het energiebesparingsvoorstel voor de afbupompen zoals 
vermeld in dossier 1-4082-28-01 (29 apri' 1986) zal niet 
worden uitgevoerd. Dit staat vermeld in het rapport van 
Berend Munneke van 19 april 1987, 
Het energieverbruik van de afbupompen is.toch aanmerkelijk 

gedaald. Er draait nu 1 pomp i.p.v. 2 pompen. Dir werd 
mogelijk door : 
-niet meer water door de warmtewisselaars van net koper en 
aluminium systeem te laten stromen dan strikt noodzakelijk 
is. De afsluiters hiervan zijn rover dicht gedraaid dat de 
koelers niet meer koelen dan nodig is. Om problemen te 
voorkomen moeten de afsluiters t.z.t. weer worden open 
gedraaid en moeten er restrictieplaatjes in de 
desbetreffende leidingen worden gemonteerd. 

-Doordat HECH niet is doorgegaan is de totale waterflow 
kleiner dan waarvoor het systeem is uitgelegd. 
•De doorstromingsweerstand van de warmtewisselaars van het 
actieve koper en aluminiumsysteem was dermate laag dat de 
waterflow groter was dan thermisch noodzakelijk. 

De besparing die hierdoor is ontstaan is: 

prep.uren 5940x(13-8 )xd ,2* f5840,-
bedrijfsuren 2920x(74-43 )x0,2- f18104,-

totaal f23944,-


