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1. INLEIDING 

In het algemeen kan gezegd worden, dat de voortgang bevredigend is. 

De eerste van de twaalf modulatoren van de versneller werkt routine-

mat ig tot ca \ van het maximale vermogen. 

De sekties worden nu in een zodanig tempo afgeleverd,dat alle 25 

sekties aan het einde van dit jaar bij het IKO gearriveerd kunnen 

zijn. Met enkele sekties zijn vrat problemen gesignaleerd; de gevolgen 

hiervan zijn nog niet goed te overzien (één van de sekties is bij 

het transport enigszins beschadigd). 

Enige vertraging is ontstaan door defekten in het koelsysteem en 

door noodzakelijke wijzigingen in elektronische subsystemen rond de 

modulator. 

De injektorbundeltest kan dit najaar plaatsvinden; de mechanische 

onderdelen zijn * op een enkele na - vervaardigd, en met de montage 

van de eerste driftsektie is een begin gemaakt. 

In het eerste halfjaar van 1976 werd gemiddeld door 84 IKO- technici 

aan de MEA-projekten gewerkt. Van deze technici werkten 86% aan de 

versneller, 8% aan LEF, 3% aan LECH, bijna 3% aan EMIN en minder dan 

1% aan PIMU. 
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2. VERSNELLER 

2.2. SUB-SYSTEMEN 

2.2.1. DOOR DERDEN TE LEVEREN (grote kontrakten) 

2.2.1.1. INJEKTOR 

De injektor zelf is nu een klein jaar geleden door de Haimson Research 

Corporation geinstalleerd. 

Sinds die tijd is gewerkt aan de hardware rond de injektor: De 500 Kv 

hoagspanningsvoorziening voor net elektronenkanon is getest en h.f. net-

werken voor chopper-prebuncher en buncher - lrversnelaktie zijn gein-

stalleerd. 

Op het testen van een paar focuseeervoedinqen na is de injektor klaar 

voor de injektorbundeltest. 

Deze test zal uitgevoerd worden door HRC en is gepland voor medio septem

ber. 

2.2.1.2. VERSNELLENDE GOLFPIJPEN (sekties) 

De 24 foot secties zijn nu tot en met A en B afgeleverd. 3 secties; A3A, 

B4A, B5A, zijn na hun resp. RF en vacuum acceptance test geinstalleerd op 

hun strongback en van water manifolds voorzien. Deze secties staan nu 

op hun definitieve plaats in de versneller tunnel, en worden inmiddels 

uitgelijnd. Na uitlijning zal verdere opbouw zoals montage van vacuum-

pompen RF componenten en bepijping voor koeling mogelijk zijn. 

Tijdens het laatste sectie transport waren van sectie A en B de schok-

detectors aangesproken. Tijdens de RF acceptance test is er een afwijking 

waargenomen aan de output coupler van deze sectie. 

Over verdere s tappen wordt kontakt opgenomen met J. Haimson en Varian. 

Acceptance tests en opbouw resterende secties zullen normaal gecontinu-

eerd worden. 

2.2.1.3. KLYSTRONS ( zie 2.4) 

tiet klystron, S/N2f waaraan veel r.f. meti.ngen gedaan zijn, is nu opge-

steld in de MEA modulator, die aangesloten is aan de buncher-sectie. 

De r.f. tests zullen in het kornende halfjaar plaats vinden. Het nivo van 

het uitgangsvermogen zal dan 1 MW en 2 MW bedragen. 

Het klystron S/k 12-001 R2 is opgesteld in de modulator van de G.V.T. 

testfaciliteit. Klystron S/N 3 zal in MEA modulator no. 3 worden geplaatst. 
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2.2.1.4. RECHTHOEKIGE GOLFPIJPEN 

Een golfpijp netwerk bestaat uit een aantal lengten dikwandige OPHC 

golfpijp waarin een power splitter is opgenonten om met 1 klystron 2 ver-

sneller secties te voeden. 

De golfpijp netwerken 2,3 en 4 tot aan 140 MEV zijn inmiddels geinstal-

leerd en op vacuumdichtheid getest, behoudens de gedeelten die een kop*' 

peling maken met klystrons en secties. Evenals de secties staan alle 

netwerken vaaraan verdere bepijping voor de koeling wordt aangebracht 

onder vacuum. 

De netwerken die tot nu toe geinstalleerd zijn blijken in goede conditie 

door SLAC afgeleverd te zijn. 

2.2.1.5. HOOGVERMOGEN RWG COMPONENTEN 

In het eerste halfjaar zijn nog vier accelerator terminations door 

Varian afgeleverd. Na een laagvermogen test zijn deze geaccepteerd. 

In het MEA hoogfrequent transport-systeem en aan de versnellende golf-

pi jpen zijn nu cpgesteld i ! 

1 accelerator termination, 1 four-port coupler, 1 window en 3 lowpo-

wer loads -

2.2.1.6. VOEDINGSAPPARATUUR 

Alle power supplies voor de modulator van het injektorstation zijn in 

bedrijf. De gloeidraadvoeding van het klystron vertoonde veel uitval 

t.g.v. blokkeren v.d. vermogenversterker en thermische overbelasting van 

de gelijkrichter -naar het zich laat aanzien zijn de problemen nu opge-

lost, 

De 1000V - 3600A modulatorvoeding is regelmatig in bedrijf en voldoet 

tot nu toe goed; de maximale belasting bedroeg echter nog maar 150A. 

De 2e modulatorvoeding zal augustus/september a.s. in bedrijf gesteld 

worden door Ha cemeyer 
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2 . 2 . 2 . DOOR IKO TE VERVAARDIGEK 

2.2.2.1. DRIVELINE 

De directional couplers die nodig zijn tot en met 100 HeV zijn gesoldeerd 

en door de C.W.P. afgeleverd maar moeten nog afgeregeld worden. Inmid-

dels is een nieuwe zending van 200m dunwandige OFHC golfpijp uit de USA 

gearriveerd en in orde bevonden. 

De C.W.P. is inmiddels gestart met het solderen van de koelpijpen op de 

golfpijpenlengten die nodig zijn tot aan 140 MeV. 

Binnenkort zal een aanvang worden gebracht met het installeren van een 

gedeelte van deze drive-line. 

Problemen betreffende een redelijke uitlijning van het systeem zijn al bij-

na opgelost. 

Door de vacuumafdeling zijn de afdichtingen van de PVC omhulling nog eens 

onder de loep genomen i.v.m. het probleem van lekwaarneming als die 

onverhoopt op zouden treden. 

2.2.2.2. VACUUM 

Installatie secties 

In samenwerking met de hoogfrequentgroep zouden de installatie van de 

R.W.G. netwerken, de test van diverse secties, de afmontage van de sec-

ties (pompen, manifolds etc.) geschieden. 

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan bovenstaande zaken voor 

zov^r het de 100 MeV bundel betreft. 

De installatie van de secties heeft vertraging opgelopen t.g.v. de uit-

lijnproblemen. 

De vacuumtest van jn.b.v. de voorvakuumunit van de diverse secties is 

steeds goed verlopen. Alle secties zijn gebleken U.H.V. dicht te zijn. 

De meetgrens was 10- torrl/see. 

Het enige serieuze lek is geweest een lek in het R.W.G. systeem hetgeen 

vrij gemakkelijk te dichten was. Voorts zijn instabiliteiten in het va

kuum van de "gun" van de injector geconstateerd. De metingen zijn cp-

gestuurd naar Haimson met de vraag hoe dit op te lossen. 

Alle installatie aspekten tot lOOMeV zullen wat vacuum betreft in de 

kornende periode gerealiseerd dienen te worden. 
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Uitlijnen 

I.v.m. uitlijnproblemen is assistentie verleend voor installatie en 

uitlijningen van de ondersteuning van de secties en het definieren van de 

"heilige lijn". 

De reproduceervaarheid van de metingen laat nog steeds te wensen over en 

zal in de kornende periode verbeterd dienen te uorden. 

Proefopstelling 

De kleppen t.b.v. van de injectorbundeltest zijn bedraad en een combina-

tie van een snelle (saclay) en een langzame klep vorden momenteel in 

een proefopstelling ingebouwd mede met het oog op een test van de gemodi-

ficeerde ionengetterpompvoeding die de snelle klep dient te "triggeren". 

E.V.A. 

De 2e en 3e bunker van E.V.A. zijn gedemonteerd en diverse onderdelen 

dienen nog gereviseerd te worden teneinde deze te kunnen installeren in 

de LEF hal. 

LEF, LECH 

De vakuumsystemen voor LEF en LECH zijn qua opbouw ontworpen en diverse 

onderdelen zijn reeds in bestelling of gearriveerd. 

Het marktonderzoek van sommige apparaten poet nog afgerond worden. 

Het pijpsysteem is zodanig ontworpen dat zoveel mogelijk met standaard 

onderdelen gewerkt kan worden. 

Injector Bundeltest 

Momenteel wordt een begin gemaakt met de opbouw van de drift sectie 

op het vakuum lab voor de injectorbundeltest. Eind augustus dient de al

gehele montage in gebouw A voor de injectortest gereed te zijn. 

LECH 

Veel tijd is tevens besteed aan de realisatie van het LECH station. 
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2.2.2.3. KOELING 

De installatie van het injector koelsysteam is voltooid. Voor de volgende 

drie stations is de ruwe "piping" geinstalleerd en is tevens een groot 

deel van de electrische installatie verricht. Dit betekent dat pompen 

heaters en koelers van deze stations zijn aangesloten op de schakel 

en stuurkasnen en dat de regel en beveiligingspanelen zijn geplaatst. 

Nadat test met het injector (water) systeem aanleiding hebben gegeven tot 

geringe modificaties is nu het moir.ent aangebroken voor de afregeling van 

de regelapparatuur. 

Het Freon koelsysteem van de injector modulator fvnctJLoneert. Ook hiermee 

zijn we nu in de afregelfase aangeland. 

2.2.2.4. MODULATOR 

Injector station 

In dit station zijn nu de modificaties, zie "Annual Report 1975", door-

gevoerd. 

Hierbij heeft het z.g. "Trafo Shorting System" nogal wat problernen gegeven, 

hetgeen in een vertraging van de test procedure resulteerde. 

Test van het modulator systeem is tot nu toe bevredigend geweest. Er is 

tot nu toe tot i van het maximaal vermogen getest. 

Overige stations 

De bouw van de volgende stations, 3,4, en 2 loopt bevredigend ware het 

niet dat de toelevering van verscheidene onderdelen enigszins problema-

tisch geweest is en nog is. 

1000 V. Filter units 

Ten behoeve van vol ledige computer besttiring' van de filterunits is het 

lodig geweest een aantal modificaties aan te brengen m.b.t. zaken waar de 

fabrikant niet in heert kunnen voorzien. 



7. 

2.2.2.5. MECHANICA 

Algemeen overzicht. 

In het eerste halfjaar van 1976 konden alle mechanische onderdelen en 

sa.ro.engestelde konstrukties volgens de opgestelde planning worden afge-

leverd. 

Een specifikatie wordt in het hiervolgende gegeven. 

Behalve deze geplande *erkzaamheden zijn als extra geleverd ondermeer 1 

modulatorkast en trafotank voor een testopstelling van de G-V.T. groep 

en in verband hiermede de volgende opmerking. 

In de praktijk blijkt dat de fabrikage van extra onderdelen, waarvan 

reeds een aantal zijn afgeleverd of nog in bewerking, niet alleen een 

grote verstoring geeft van de geplande produktie maar bovendien de fabri-

kagetijd hiervan aanzienlijk groter is dan valt af te leiden uit de pro

duktie van de voorgaande serie. Een van de oorzaken is b.v. dat materiaal 

voorziening, bestellingen en wachinesteltijd voor l stuk ongeveer net zo-

veel tijd vergt als voor een serie. 

De extra opdrachten zijn binnen de gesteide tijd gerealiseerd dankzij de 

mogelijkheid van uitbesteding en de ingecalculeerde speelruimte in de 

planning voor onvoorzien. 

Financién 

Ondanks kostenstijging door inflatie zijn alle opdrachten gerealiseerd 

binnen de geraamde begroting. 

De nodige compensatie kon worden verkregen zowel door een bepaalde aan* 

koop politiek als door konstruktie-. en werkmethode vereenvoudigingen. 

Uitgevoerde opdrachten. 

Modulator. 

Kasten, binnenwerk en trafotanks voor modulator III en IV zijn compleet 

en getest afgeleverd: net ale extra, onderdelen een trafotank in op-

dracht van de G.V.T. groep. 

Bunde1 injektorortest. 

Ontwerp en tekenwerk is gereed en de fabrikage van komponenten voor 90% 

Een aanvang is gemaakt voor de mechanische opbouw van het geheel. 

http://sa.ro.enge
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Uitlijning 

Ontwerp, tekenwerk en komponenten t/ra de inrichting van de 100 MeV 

opstellingen zijn gereed. Vee extra tijd is besteed aan wijzigingen 

en aanpassing voor praktische bruikbaarheid. 

Samengevat kan worden opgemerkt dat de uitlijnfaciliteiten 20% van de 

beschikbare teken en fabrikage kapaciteit in beslag hebben genomen. 

L.E.F. 

Ontwerp en tekenwerk zo goed als gereed en de produktie van onderdelen 

voor 50 %. 

L.E.C. H. 

Ontwerp en tekenwerk voor 25% gereed en een aanvang is gemaakt met de 

fabrikage van onderdelen. 

Hoogfrequent komponenten. 

De werkmethodes voor fabrikage zijn verder uitgewerkt en verschillende 

komponenten zijn volgens de hiervoor geldende planning in bewerking ge-

nomen. 

Program 2e helft 1976. 

Als belangrijkste aktiviteit wordt gesteld voor: 

TekenkamenHet afronden van ontwerp en tekenwerk voor LiE.F.en L.E.C.H. 

Ontwerpen voor 300 MeV experimentele opstellingen. 

Werkplaats:Modulator II 

Afbouw bundelinjektortest opstelling en fabrikage van alle 

nodige komponenten voor L.E.F. en L.E.C.H. 

Werkvoorbereiding:Opstellen van totaal begroting en planning voor levering 

van mechanische onderdelen van versneller tracé tot 

300 MeV. 

Het plaatsen van opdrachten voor uitbesteding van de 

hiervoor in aanmerking kornende onderdelen. 



9. 

2.2.2.6. BESTURING 

Een prototype modulator besturingssysteem dat bestaat uit : 

- een Alfa minicomputer met 16K geheugen en een videoterminal, 

- een single-crate Camac controller met Canac modules voor langzame 

signalen, 

- een via DMA gekoppelde DIG - DMC combinatie voor de sturing van snelle 

modulator signalen, 

is, na uittesten via een simulator, opgeleverd voor injector modulator 

tests . Identieke systemen zullen gebruikt worden voor het testen van de 

volgende modulatoren. Een lokaal injector besturingssysteem gebaseerd op 

dit modulator testsysteem is in ontwikkeling. 

Daarnaast wordt gewerkt aan het besturingssysteem voor de 100 MeV test. 

Eén van de belangrijkscecomponenten hiervan is het minicomputer communi-

catiesysteem. 

Met een nieuw opgezette interface voor de lokale kant van het systeen wor

den op dit moment duurproeven genomen. 

2.2.2.7.UITLIJNSYSTEEM 

"De heilige lijn" kan nu worden bepaald met een meetspreiding van enkele 

honderdsten millimeters per punt. 

Herhaalt men de meting enkele weken later met dezelfde nauwkeurigheid 

dan blijkt de referentielijn niet dezelfde te zijn als de vcrige. 

Afwijkingen van ongeveer 1 mm treden op/ voornaraelijk om de dilatatie voegen 

Instabiliteit van de bodem (wegvallen bron bemaling) kan de oorzaak zijn. 

Eén maal per maand controleren zal informatie moeten geven wat er verder 

gebeurt. 

Met het bestaande systeem zijn de eerste twee lange secties + 1 mm gepo-

sitionneerd. 

De plaats van alle modulatoren is nu afgetekend in de modulatorhal. 

Het kickerpunt voor "100 MeV" is vastgelegd. 

Diverse aktiviteiten zijn volgens planning verlopen. 
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2 -2 '2 -8. VEILIGHEID 

Betreffende de veiligheid voor elgen personeel en voor de onwonenden 

is een korte samenvatting opgesteld van een veel uitvoeriger rapport 

dat nog in bewerkiiig is. Deze korte samenvatting wordt nu met alle 

belanghebbenden, direktie, projektleiders en groepsleiders besproken. 

Na deze bespreking moet dan een besl issing genomen vorden met betrek-

king tot de toe te passen veiligheidssystemen. 

Teneinde met de versnellertesten e e n aanvang te kunnen nemen zal voor-

lopig een eenvoudiger veiligheidssysteem kunnen uorden tægepast. 

Dit is geheel analoog aan het bestaande systeem bij E.V.A. Daarnaast 

zal tijdelijk in de tunnel een 2 meter dikke be tonmuur ges tape Id vor

den als dump en afscherming van de achtergelegen ruimten. 

De voor de bundeltest van de injector benodigde vergunning is aange-

vraagd en de vergunning wordt op korte termijn teoerooet oezien. 

Voor het meten van het remanente gammastralingsveld wordt ee.i diamant-

teller voorgesteld. Deze teller verkeert nog in een experimenteel sta

dium en de contacten met de Engelse firma zijn wel zeer frequent maar 

tot nu weinig succesrijk. 

Wegens het ontbreken van aanvaardbare alternatieven vordt voorlopig met 

Jeze gaiwnastralinqsdetector veider geexperimenteerd. 

2.3. ONTWIKKELINGSWERK GROEP VERSNELLER TECHNIEK 

In de afgelopen periode is veel door de GVT tijd besteed aan MEA produk-

tie aktiviteiten. Hierdoor konden met name weinig ontwikkelingsopdracn-

ten t.b.v. experimentele opstellingen, uitgevoerd worden. 

2.3.1.COMPONJNTEN 

Aan de volgende onderdelen is veel aandacht besteed: 

Bundelmonitoren 

- Bundel monitoren t.b.v. Injector bundeltest zijn gereed. 

- Een basisontwerp t.b.v. bundel beveiliging d.m.v. Compton- det*>ct.oren 

mclusief de elcctronika ^s cjereed 

Magneetveldmetingen 

T.b.v. magneetveldmetingen wordt het oude NMR systeem waar nodig gere-

viseerd en gemodificeerd teneinde de periode die noodzakelijk is, om toi-

een nieuw systeem te geraken, te overbruggen. 

ontwikkelingen m.b.t. een nieuw systeem zijn gestopt. Zie: Annual Report 

1975. 

Vacuum bcdieningen 

Ten benoeve van kleppen en beveiliging is het systeem tot en met LEF en 

I.ECU geproduceerd en nu onder te = t. 
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Het timing systeem benevens communicatie en video data highway hebben 

een zeer grote vertraging opgelopen als gevolg van personeels tekorten. 

2.3.2. MICROGOLFONTWIKKELINGEN 

Volgens de planning is er veel tijd besteed aan testwerk t.b.v. MBA., 

waardoor weinig tijd overbleef voor ontwikkelwerk. Desalniettemin is 

er een prototype gereed gekomen van de pin-diode verzwakker.Hieraan 

zuller. r»og uitgebredde hoogvermogensmetingen uitgevoerd worden. 

De ontwikkeling van de fasedraaier heeft extra aandacht gekregen. Met 

name problemen t.a.v. de verliezen en de sturing zijn nog^niet opgelost. 

De lopende golf bundel positiemonitor wordt momenteel m.h.v. electronen-

bundels getest. Een onderzoek is gestart naar een methode om magneet-

velden te meten m.b.v. microvelden, welke weinig gevoelig is voor inter

ne radioaktieve stråling. 

2.3.3. DUMPS EN TARGETS 

Alhoewel er volgens de planning weinig aan bovengenoemde gebieden gewerkt 

kon worden, hebben er toch enige aktiviteiten plaatsgevonden. Een bezoek 

aan Cern, een cursus cryotechniek en bezoeken van buitenlands experts -

Leconte (Saclay) en Walz (SLAC) - gaven aanleiding tot het starten van di

verse onderzoekprojekten welke ook in de kornende periode zullen door'opon. 

Met name bij het vaststellen van de specifikaties van het afbuigsysteem is 

op helaas geringe schaal assistentie verleend. 

2.3.4. BUNDELBEHANDELINGSSYSTEMEN 

Berekeningen zijn gedaan betreffende de te verwachten bundelparameters bij 

de injector test. Om een voldoende nauwkeurigheid te verkrijgen blijkt het 

nodig een bundelinsnoering te vormen aan de ingang van de test sectie 

(driftsectie 0/1). Hiertoe kunnen de solenoifden dienen van de sectie O. Uit-

metingen van de bundelafmeting in doorgaande en afgebogen bundel is een 

bepaling van divergpnt.^o en enerqie spectrum binnen bepaalde grenzen mo-

gel i jk door meting van de afbeelding van genoemde insnoering a^ s e e n klein-

ste vlekqrootte in de doorcaande bundel, waarbij de afbeelding door sen 

quadrupoolmagneet in de te3tsectie plaats vindt. De relatie tussen bundel-

fa<?e oppervlak en de genoemde vlekorootten ia afgeleid. 
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Berekeningen zijn gedaan betreffende de opstellingen in de 200,- 220f-

en 240,- (lage energie chemie-) lijnen, waarbij in de 200- lijn twee 

verschillende afbeeldingsinstellingen vereist waren. Aan de gesteide 

afbeeldingseisen (zie interim rapport 1 Okt. 1975) kan worden voldaan met 

een drietal quadrupoolmagneten v66r en een tweetal quadrupoolmagneten nå de 

buigmagneet B202, in drie van de vier genoessde instellingen. De vierde 

instelling (geen energieselectie in de 200 lijn) vereist twee quadru

poolmagneten vSor en drie quadrupoolmagneten n3 B202. 

Veldmetingen zijn verricht aan de tot B202 verbouwde BOL buigmagneet. 

Een voorstel is gedaan in de opstelling voor de 300-lijn tot op het PIMU-

target, specificaties voor B301 zijn opgesteld. 

Specificaties voor verschillende magneten en bijbehorende voedingsappa-

raten werden opgesteld. 

2.4. TESTFACILITEIT 

Sinds november 1975 is dit modulator station opnieuw onder construktie 

teneinde de modif icaties zoals..in- "Annual Report 1975" genoemd, door te 

voeren. 

Nadat de oude opstelling gesloopt is, is de tweede modulatorkast ge-

plaatst aismede de trafotank. De koelleidingen zijn grotendeels aange-

legd. 

Nieuwe instrumentenkat len zijn gedeeltelijk ingericht. 

Rondom de kathode van het klystron is een één - centimeter dikke ijze-

ren afscherming aangebracht tegen de invloed van strooivelden van de 

pulstransformator en bias-smoor spoel. De ombouw van de driver is vrij-

wel voltooid. Vanwege toeleveringsproblemen en personeelstekorten en 

prioriteitstellingen is het tijdschema met 10 weken vertraagd tot eind 

juli. 

In de volgende periode zullen de metingen er opgericht zijn om de discre-

pantie, welke tussen de IKO en Varian waarden van RF output bestaan te on-

derzoeken. 
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2.5. INB0UW,INSTALLATIE EN TESTEN VERSNELLER 

Gemiddeid zijn zo'n 20 IKO technici in de nieuwe gebouwen bezig aan op-

bouw, installatie en testen van subsystemen van de versneller. 

Injektorstation. 

Modulator 1 heeft 1 MW, 625 Hz gedraaid. Deze modulator met alle hulp-

apparatuur en besturing werkt nu dusdanig bedrijfszeker dat h.f, proces

sen van de buncher en eersLe sektje zinvol wordt. Dit processen zal in 

juii starten en enkele'< weken in beslag nemen. 

Op enkele focusseer PSA's na is het injektorstation klaar om bundel te 

leveren.In principe kan de injektor met de hand bediend worden, ver-

wacht wordt dat voor de injektorbundeltest de injektorbesturing ook op-

geleverd zal zijn. 

De injektorbundeltest zal medio september plasts vinden in aanwezigheid 

van Haimson. 

De testopstelling issin onderstaand schema weergegeven. De meeste kom

ponenten voor deze opstelling zijn gefabriceerd; de driftsectie wordt 

nu geassembleerd . 

Overige stations. 

Station 3 is in een vergevorderd stadium: freonkasten, "tankinhoud"{puls-

trafo + klystrons + acc) stuurkast en koeling zijn geinstalleerd. 

Een groot deel is ook al bekabeld. 

Voor de koeling zal dit station model staan voor de na 100 MeV nog te 

bouwen stations. De 2 24 voets sekties staan op hun plaats. Verwacht 

wordt station 3 dit najaar te kunnen testen. 

Van station 4 2ijn de freonkasten, de tankinhoud en de stuurkast geplaatst 

Van de overige stations worden nu de stuurkasten geinstalleerd. 
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3. EXPERIMENTEERHALLEN, 

3.1. LECH ( 100 MeV Chemie) 

In het afgelopen halve jaar zijn vele aspecten duidelijker omlijnd o.a. 

door een bezoek aan Giessen en de bezoeken van Walz, Brown en La Conte. 

In grote trekken is de stand van zaken als volgt. 

Koeling 

Het koelsysteem wordt momenteel getekend door een installatiebureau na-

dat de voorbereidende werkzaamheden op het IKO waren geschied.ln de ko

rnende 2 maanden zal het systeem geinstalleerd dienen te zijn en globaal 

beproefd. 

Magneet systeem. 

Het opstellen van de specs voor de aankoop van de magneten heeft veel tijd 

gevergd vooral wat betreft de besturingsaspecten. Het kontrakt met de fa. 

Bruker is kortgeleden gesloten waarmee een groot deel van het systeem nu 

vast ligt. Einde van dit jaar moet alles geinstalleerd zijn. 

Parallel hieraan wordt door de G.V.T. groep nog gewerkt aan de bundelbe-

rekeningen die 1 juli klaar moeten zijn. 

De switch magneet in de LECH hal is gemodificeerd en getest en goed bevon-

d sn. 

Monitoren. 

De definitieve vorm van de monitoren hangt af van de resultaten bij de in

jektor bundeltest en de testen die door de G.V.T. groep nog met EVA. uit-

gevoerd zullen worden. 

Hierna kunnen de in de C.W. reeds bestelde monitoren geconstrueerd worden. 

Experimentele opstellingen. 

Een delegatie van de chemie afdeling houdt zich bezig met het opstellen van 

de specs voor de experimentele opstellingen achter de "schone y bundel en 

voor de pulsradiolyse. 

De buizenpost systemen dienen binnenkort ontworpen te worden. 

Dumps 

l)e constructie van de dumps is in principe af te leiden van de ideeen van 

walz, zodat ook hier het definitieve ontwerp ons scheidt van de realisatie. 

Uitlijnen 

Het uitlijnen van de LECH lijn is met het waterpassysteem gebeurd en dient 

alleen nog gechecked te worden door de uitlijnexperts. 
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Lablnrichting 

Enige chemici zijn momenteel doende de zuurkasten, werktafels etc. te 

définieren. 

De besturing. 

De besturingsfilosofie is na vele discussies tot een acceptabele oplossing 

uitgekristalliseerd. De opzet is r.u duidelijk en de bestellingen kunnen 

geplaatst worden. 

3.2. LEF ( 100 MeV fysica) 

De electronenverstroolngsopstelling en de B.S.Y. bij E.V.A. zijn gedemon-

teerd. Alle weer te gebruiken componenten zijn indien nodig gereviseerd en 

van aanpassingen voorzien. 

Het tekenwerk voor de ondersteuninyen, monitors, uitlijning en het bundel-

geleidingsysteem 13 bijna afgerond. De C.W.P. heeft een groot deel van deze 

componenten inmiddels afgeleverd en zal de overige volgens planning leveren. 

Het vacuumsysteem is ontworpen en diverse bedieningsunits zijn reeds gepro-

duceerd. 

Van het koelsysteem is de "ruwe piping" geinstalleerd. 

De uitlijning is Tiomenteel zo ver ge"orderd dat de consoles kunnen worden 

geplaatst. Voor de besturing van de magneetvoedingen werdt een referentie-

systeem gebouwd dat geschikt is voor zowel computer als handbesturing. 

De cntbrekende voedingen zijn besteld. Daar de nieuwe N.M.R. nog in ontwik-

keling is vordt de oude voorlopig gereviseerd. Wel zullen een aantal strå-

lingsbestendige N.M.R. probes worden vervaardigd. 

Momenteel wordt een bedieningsruimte gebouwd. Deze zal medio juli worden 

opgeleverd. Direct hierna zullen (door derden) de kabelgoten en de aircon-

ditioning worden geinstalleerd. 

De kasten voor het fysisch bedieningspaneel en voor de magneetvoedingen zijn 

geleverd, zodat vanaf medio juli de voedingen kunnen worden geplaatst en het 

fysisch paneel kan worden ingericht. 
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3.3. EMIN (300 MeV electronenverstraoiirg) 

De belangrijkste werkzaamheden welke in de afgelopen periode plaats 

hadden moeten vinden waren; 

a) opstellen van de spacifikaties ven de beide spektrometers 

b) afronden van de onderhandelingen met verschillende spektrometer 

fabrikanten 

c) diverse aktiviteiten welke tot doel hebben de totale bouwtijd van 

het Emin projekt met ca. 1/2 jaar te bekorten. 

3.3.1. Specifikaties van spektrometers. 

Het ontwerp kontrakt met Prof, Enge (MIT) heeft geresulteerd 

in een rapport welke alle magneto-optische ontwerpgegevens 

bevat. De IKO aktiviteiten t.a.v. diverse technische speci-

fikaties zullen resulteren in een aantal rapporten en tekeningen 

welke omstreeks augustus gereed zijn. Het tekort aan 

mankracht is hier debet aan. 

3.^.2. Onderhandelingen met fabrikanten. 

Met 3 fabrikanten van spektrometers verkeert IKO in verschil

lende stadia van onderhandelingen. Met name de terughoudendheid 

van een van hen, t.a.v. technische details is oorzaak van de 

vertraging welke het projekt dreigt op te lopen als geen methoden 

gevonden kunnen worden om de extra know-how welke het IKO in de af

gelopen periode vergaard heeft om te zetten in een kortere lever-

ti jd van de spektrometers. In de volgende periode zullen de on

derhandelingen zich toespiteen op een "ontwerp kontrakt" waarin 

diverse technische details zodanig behandeld zullen moeten worden, 

dat hierdoor de konstruktie fase bekort zal worden. 

J.3.3. Diverse aktiviteiten. 

Het bleek reeds in een vroeg stadium dat de ondersteunings en 

bewegingsmechanismen een niet onaanzienlijke faktor in de lange 

levertijd van de spektrometers bedroeg2n,voornamelijk veroor-

zaakt door de grote afmetingen en gewichten. Een ontwerp 

kontrakt is gesloten met Alpha-Engineering te Beverwijk voor het 

samen met IKO ontwerpen van een ondersteuning frame met 

bijbehorenc'a bewegingsmechanismen. Dit onderzoek heeft geresul

teerd in een ontwerp waarin op een aantal kritische,zwaar be

laste, konstruktie onderdelen een veel grotere maatonnauw-

keurigheid toegestaan kan worden, hetgeen ongetwijfeld aan-

zienlijke fianciele konsekwenties zal hebben. 
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Het rapport zal in de volgende periode gereedkomen. 

Ook is een onderzoek gestart naar een onafhankelijke draag-

konstruktie van de grote hoeveelheden afschermmateriaal rond de 

teller opstellingeri. 

Vanwege het tekort aan engineering mankracht op het 1K0 was het 

niet mogelijk andere werkzaamheden te starten. 

3.3.4. Conclusie 

Hoewel het IKO met het beschikbare potentieel doelbewust die 

werkzaamheden heeft geentameerd welke de duur van het EMIN 

projekt van ca 4 jaar tot 3̂  jaar kunnen reduceren blijft de 

levertijd van de spektrometer (ca 2 jaar) nog steeds de 

kritische aktiviteit en de vertragingen in de onderhandeling en 

de gerInge IKO mankracht hebben nu reeds geresulteerd in een 

vertraging van ca % jaar. 

3.4. PIMU 

Bouw PIMU hal is bijna gereed. Opdracht voor installatie werk

zaamheden zijn gegeven. Besloten is het pionen productie target 

in Saclay te laten bouwen, een ongemodificeerde versie is voor 

ons-althans voorlopig-bruikbaar. De dump zal worden geconstru-

eerd volgens het "systeem Walz". 

Quad's voor de e~-bundel naar het target zijn besteld. 

Kanaal berekeningen betreffende de pionen kanalen zijn in een verge-

vorderd stadium, en zullen in oktober worden afgerond waarna beslist 

kan worden over de keuze van een kanaaltype, en tot bestelling van de 

componenten kan worden overgegaan (begin 1977). Activiteiten verlopen 

volgens planning. 

3.5.,HECH(300 Mev Chemie station) 

De enkele Qpolen, voor de HECH lijn noodzakelijk, zijn opge-

nomen in het BSY contract met de Fa. Bruker. 

Enkele andere aspeoten zoals grove layout, kabelloop etc. zijn 

bekeken. Verdere activiteiteb kunnen niomenteel niet uitgevoerd 

worden i.v.m. tijd gebrek. 
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4. ALGEMENE VOORZIENINGEN 

4.1 GEBOUWEN 

Gedurende het afgelopen half jaar is de constructs van de gebouven 

zonder bijzondere moeilijkheden volgens de planning gevorderd. 

Een aantal bouwdelen zijn voor de eerste maal opgeleverd: en naar 

het zich nu laat aanzien zullen de beide nog op te leveren delen 

volgens schema gereed komen en wel bouwdeel H i.pimuhal) eind juli 

1976 en bouwdeel F(elektronenverstrooiingshal e.a.) begin november 

1976. 

4.2. INSTALLATIES 

4.2.1. verlichting/ elektrische installaties 

4.2.2. verwarming- en luchtbehandeling 

Voor de chemische afdeling in Bouwdeel B. is de verwarmings .een lucht-

suppletie apparatuur gereedgekomen. 

Ook de afzuicinstallatie voor de toekomstige zuurkasten is gereed. 

Door middel van kleppsn kan bij langzame vervuiling van de filter-

sectie ( voorfilter een absoluutfilter) de afzuig capaciteit van de 

zuurkasten constant worden gehouden. 

In de verse lucht aanblaaskast is een electrische heater ingebouwd. 

De uitblaas hoeveelheden in de verschillende ruimtes zijn zo bemeten 

dat aan de etsen van de arbeids inspectie wordt voldaan. 

Verlichting 

De terrein verlichting aan de noordzijde is gereed gekomen. in Augus

tus zal gestart worden met de montage van de TV bewaking, 

WATER 

Het noordelijke deel van de terrein waterleiding met brandhydranten 

is gereed. 
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4.3. TRANSPORT + OPSLAG 

12 van de 25 sectie's zijn rntvangen, van het klystron kontrakt; 3 magne

ten + 3 sockets. 

Verhuizing van gedeelte oude versneiler is gedaan. Verhuizing van gedeelten 

coroputergroep is voltooid. Het aantal ontvangen goederen is flink toe-

genomen. Buiten die vaste ritten met de electrotransport kar, wordt de 

bedrijfs-auto meer ingezet. 

De helft van de transitohal is momenteel in gebruik als opslag van ge-

reed gekomen werk uit de werkplaats en van uitbesteed werk. 

Op het "oude" IKO staat nu geen enkele sectie meer in opslag. Op de nieuw-

bouw zijn de 2 x 6 tons hangkraan Pionenhal en de 30 tons bovenloop 

kraan <e-hal) gemonteerd. 

Als laatste moet nog gemouteerd worden de 5 tons Monorail voor het PS.A. 

gebouw. 


