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ntwikkeling van een 1 1  Tesla N ,Sn dipoolmagneet 
C van CERN 

Andries den Ouden 

In synchrone deeltjesversnellers 
(kortweg synchrotrons) worden twee 
tegengesteld gerichte bundels gela- 
den deeltjes, zoals protonen of elek- 
tronen, in een cirkelvormige baan tot 
vrijwel de lichtsnelheid versneld. 
Door deze op elkaar te laten botsen. 
ontstaan zowel elektromagnetische 
straling als diverse nieuwe deeltjes. 
Door van beide de eigenschappen te 
detecteren komt informatie beschik- 
baar over bijvoorbeeld de krachten, 
waarmee quarks in een proton bijeen 
worden gehouden. Het doel van der- 
gelijke experimenten is om het ka- 
rakter van deze samenstellende 
krachten te begrijpen en inzicht te 
verkrijgen in de opbouw van de ons 
omringende materie. Met toenemen- 
de botsingsenergie neemt de infor- 
matie kwalitatief en kwantitatief toe. 
Een diepere speurtocht vereist der- 
halve steeds krachtiger versnellers. 

Op een aantal plaatsen in een synchrot- 
i-on wordt bij iedere passage van een 
deeltje een klein beetje energie toege- 
voerd door middel van een synchroon 
radiofrequent(RF) elektrisch veld. Om 
de deeltjes in een cirkelvormige baan te 
dwingen en ze dus langdurig beschik- 
baar te houden voor energietoevoer, 
worden ze over de hele baan afgebogen 
met een magnetisch veld, dat loodrecht 
slaat op hun baan. Figuur 1 toont sche- 
matisch de benodigde geleiderposties 

en de stroomrichting om een dergelijk 
veld op te wekken met een zogeheten 
dipoolmagneet. 

Nxarmate de gewenste deeltjesenergie 
hoger is bij een gegeven cirkelbaan met 
straal Kb, zal de benodigde veldsterkte 
hoger moeten zijn. Echter, Rb kan door 
tïnanciele en fysieke begrenzingen niet 
onbeperkt tocnemen Hieruit wordt de 
missie voor versneller-ontwikkeling dui- 
delijk: ontwikkel een zo krachtig moge- 
lijke afbuigmagneet, zodat bij een gege- 
ven afbuigstraal Rb een zo hoog moge- 
lijke deeltjesenergie bereikt kan wol-den. 

Supergeleiding 

Het genereren van een dergelijk krach- 
tig magneetveld ovcr een lengte van 27 
kilometer is niet mogelijk met klassieke 
koperspoelen in een ijzeren Juk. De be- 
nodigde elektrische energie voor be- 
krachtiging en koeling zou 10 GW be- 
dragen dat wil zeggen 10 keer het piek- 
vermogen van het Nederlandse net! 
Men is aangewuen op supergeleidende 
spoelen, waarmee de benodigde cnorme 
stroomdichtheid van circa 1 O00 A l m 2  
bij 10 Tesla wel bereikt kan worden. 
In principe kan  een supergeleider weer- 
standloos stroom voeren mits deze 
wordt afgekoeld tot beneden de kritie- 
ke temperatuur Tc. In figuur 2 is het fa- 
sediagrani van twee op industriele 
schaal geproduccerde supergeleiders 
weergegcveii, die van de legering NbTi 
(niobium-titaan) en die van de interrne- 

Fi uur 1 Schemati- 
scie weergave van 
een dipoolmagneet 
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Figuur 2 Supergeleidend-normaal fasediagram van Nb3Sn en NibTi 

tallische, poiykristallijne vcrbinding 
Nb,Sn (niobium-tin). 
De supergeleidende fase wordt be- 
grensd wordt door de temperatuur Tc, 
de strooindichtheid Jc door de gelcider 
en het aangelegde magneetveld Bc. Het 
is duidelijk dat alleen door koeling met 
bijvoorbeeld vloeibaar helium (4,2 K=- 
269oC) een voldoend lage temperatuur 
bereikt wordt voor een stabiele super- 
geleidende fase Bij gebruik van Nb,Sn 
kan bij 4,2 K een dipoolveld van circa 
13 T bereikt worden, met NbTi circa 
7,s T Bij verlaging van de temperatuur 

5 
k 

tot 1,8 K, waarbij het heliuin superflui- 
de wordt (viscosoteit=O) lopen deze 
waarden op tot respectievelijk 16 T 
voor Nb,Sn en 10 T voor NbTi. 
De thans geproduceerde geleiders be- 
staan uit circa l mm dikke composiet- 
draden, die zijn opgebouwd uit honder- 
den dunne getwiste supergeleidende fi- 
lamenten (d=5-50 pm), ingebed in een 
inatnx van kopei-, zie figuur 3. Dezc op- 
bouw is uit oogpunt van stabiliteit 
noodLakelijk. Door extrusie en trekken 
kunnen aaneengesloten lengtes van eni- 
ge kilonieters verkregen worden. 

Figuur 3 Doorsnede van een 1 mm Nb3Sn powder 
-in-tube geleider met 192 filamenten 

'T. 

Fi uur 4 Doorsnede van een experimentele Nb3Sn 
katel voor versnellermagneten 

Voor zeer grote magiieetsystemen is het 
om een aantal redenen te preferesen de- 
ze niet met draden maar met kabels te 
wikkelen, waarbij uiteraard de bedrijfs- 
stroom oploopt van enige honderden 
Amperes naar vele kilo-Amperes Af- 
hankelijk van het magneetontweip wor- 
den 30 tot 40 draden getwist en tot 
rechthoekige kabels geslagen met een 
vullingsgraad van 80-90 %, zie figuur 
4. Draadproduktie, kabelslaan en het 
wikkelen van een spoel gaat gepaard 
met zeer sterke veivorming van de fila- 
menten. 

Nb3Sn versus NbTi 
Bovenstaande suggereert dat gcbruik 
van Nb,Sn gezien de hogere kritieke 
parameters de voorkeur geniet boven 
NbTi. Echter, bulk Nb3Sn kent een zeer 
brosse, keramiek gelijkende structuur, 
waardoor bij grote vervormingen de su- 
pergeleidende eigenschappen snel ver- 
slechteren. Om de voordelen toch te be- 
nutten heeft het ECN in de jaren tachtig 
een bijzonder procédé ontwikkeld. Tij- 
dens draadproduktie worden de fila- 
menten samengesteld uit Nb-buisjes, 
gevuld met niet-supergeleidend Nb,Sn, 
poeder (powder-in-tube gcleiders). Met 
de hiermee geslagen kabels wordt een 
spoel gewikkeld, die vervolgens in ZiJn 

geheel enige dagen verhit wordt tot 
675 OC in een inerte oingeving, waar- 
door de juiste Nb,Sn fase ontstaat In 

Kop van de magneets oe1 met rondlopende wikkeling Daaroverheen lopen de aansluitdraden van de sensoren 
(thermische weerstand: punivewarming, etc ) 
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dit stadium dient de spoel met grote 
voorzichtigheid behandeld te worden, 
heigeen bij grote systemen hogc eisen 
aan de ondersteuning stell. Pas na va- 
cuum-impregneren met epoxyhars 
wordt een mechanisch stabiel spoel- 
pakket verkregen. 
Voor NbTi spoelen is een dcrgelijk oin- 
slachtig proces niet nodig De draden 
zijn goed vervormbaar en een gewik- 
kclde spoel heeft dezelfde supergclei- 
dende eigenschappen als de oorspron- 
kelijke draad. Loulcr ter bescherming 
van de supergeleider i s  vacuumimpreg- 
neren derhalve niet noodzakelijk. Voor 
velden boven 7 3  T dient men echter de 
temperatuur te vcrlagen tot 1 3  K, het- 
geen een gecompliceerdere koeling be- 
hoeft Door de relatieve eenvoud van 
draad- en spoel-produklie, waardoor 
ook de kosten beperkt blijven, kent Nb- 
Ti een veel ruiinere toepassing in de 
magneettechnologie dan Nb,Sn. 

De uitdaging van Nb3Sn 

Vooral door het eenvoudige gebruik 
ligt de nadruk van het inagneetpro- 
gramma van CERN op NbTi Wij heb- 
ben echter in 1989 besloten juist Nb,Sn 
te gebruiken om het onoiitgonnen ter- 
rein boven de 10 T voor dipoolmagne- 
teii te onderzoeken en dit gcbied voor 
toekomstige toepassingen te ontsluiten. 
De ambitieuze doelstelling was derhal- 
ve om als eerste een 1 meter lange, ex- 
perimentele 11 T dipoolmagneet met 
Nb,Sn te ontwerpen en te realiseren, 
overigens conform geometrische en 
magnetische specificaties voor LHC di- 
poolmagnetcn Hierin lag niet louter 
cen technologische uitdaging besloten; 
een veelheid aan fundamentele vragen 
met betrekking tot het gebruik van 
Nb,Sn geleiders diende tijdens dit pro- 
ject door theoretisch en cxperimeiiteel 
onderzoek bcantwoord te worden. 

Het spoelontwerp 
Naast de enorme veldsterkte van 11 T 
dient het magneetveld ook erg hoino- 
geen te zijn Binnen de inagneetboring 
van 50 mm mag de grootste veldfout 
niet meer dan 0,01 % bedragen. Bij 
laag veld van 0,5 T worden de deeltjes 
me1 lage energie in de versneller gcïn- 
jecteerd. Tijdens de versnelling loopt 
het magncctveld op tot 8,4 T, waarbij 

B 
A 
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de maximale deeltjesenergie is bereikt. 
Voor lagc velden betekent dit een toc- 
laatbare veldfout van 0,5 Gauss, de 
grootte van het aardmagnetisch veld ! 
Een uitgebreide studie naar een opti- 
maal kabeloiitwerp met de powder-in 
tube Nb,Sn geleider en dc lay-out van 
de spoelen heeft geresulteerd in een 
dwarsdoorsnede van de spoelpakketten 
zoals geschetst in figuur 5. 
De spoel bestaat uil íwee polen, die op 

1+ 

Figuur 5 Dwarsdoor- 

snede van de spoelen 

met de aangegeven 

stroom- en  veldrichting 

hun beurt uit twee lagen met verschil- 
lende kabelafmeting zijn opgebouwd. 
Deze worden intern vcrbonden met een 
soldeervcrbindiiig van 10-9 Q. De be- 
drijfssti-oom bedraagt 18,5 kA. In de 
pakketten zijn tevens wigvormige 
koperen vulstukken opgenomen om aan 
de homogeniteitseis te voldoen. De ka- 
bels met een doorsnede van circa 2x20 
min hebben een maattoleraiitie van 5 
pm en dienen met een nauwkeurigheid 
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Figuur 7 Mechanisch constructie rond de geleiderpakketten De boring bedraagt 50 mm 

van S pm gepositioneerd tc worden. De (dat 18 % aan het veld bijdraagt en te- 
maximaal toelaatbare vervorniiiig van vens hel veld afschermt) en een afslui- 
het gehele pakket bedraagt 20 pi. tende niet-magnetische cilindcr 

(RVS 316 L). Ontwerpcntena voor de- 

Het mechanisch ontwerp 

Figuur 6 toont de Lorentzkrachten die 
optreden binnen de gclciderpakketten. 
Per meter spoellengte bedragen de 
krachten Fx gezamenlijk maar liefst 6,s 
MN, de krachten Fy 1 3  MN en de axia- 
le krachten Fz 0,5 MN. Om aan de 
strenge vervormingseis te voldoen WOI- 
den de pakkcîtcn omsloten door een 
sterke en efficiënte mechanische con- 
structie, zie figuur 7. 

Deze constructie bestaat uit een wig- 
vormig vulstuk van RVS 316L op de 
poolvlakken, een gesloten alumiiiiuin 

ze elementen zijn: 
-- er mag gccn plastische vervorming 

optreden, 
- door het samenspel vaii krimp- en 

Lorentzkrachten dienen de relatieve 
vervormingen van het spoelpakkcl 
kleiner dan 20 pin te blijven, 

- onder alle omstandigheden dient het 
spoelpakket onder tangenticlc span- 
ning te staan, waardoor geleiderbe- 
wegingen door de Lorentzkrachten 
klein blijvcn, 

- de inaxiinale spanning in het gelei- 
derpakket bedraagt 150 MPa. 

Door iniddel van een zeer uitvoerige 
kraag (AL2014 TS2), een ijzeren juk eindige elementen analyse van de 

De twee halfcirkelvor- 
mige pooleelementen 
liggen opelkaar Daar 
tussenuit steken de 
oansluitdroden van de 
sensoren 

/ \ 
mica-glas band S2 glasfiber band 

Figuur 9 Isolatiesysteem voor Nb3Sn kabels 

Figuur 1 O Kobelpositionering in de spoelkoppen 

spoelmechanica in alle stadia (assem- 
blercn onder voorspanning, afkoelen 
naar 4,2 K, magneetbekrachtiging) zijn 
de afmetingen en de toleranties van de- 
zc elementen gedefinieerd. Voor de 
ringvormige kragcn bedraagt de radiale 
tolerantie 20 pin, voor de jukdelen 
25 pm en voor de cilinder 30 pm. Voor 
dergelijk macroscopische elementen 
zijn dit bijzonder strenge eisen, die het 
uiterste van produktietechnieken ver- 
gen. Op de geleiders ontstaat een maxi- 
male drukspanning van 140 MPa (1,4 
kN/cm2); experimenteel onderzoek 
hccft uiigcwezen dat de supergeleideii- 
de eigenschappen van geimpregneer- 
deNb,Sn geleiders onder deze druk 
slcchls licht verslechteren, zonder dat 
permanente beschadiging van de fila- 
menten optreedt. 

De kabelisolatie 

Ecn dergelijke magneet met een be- 
drijfsstroom van 18,s kA en een zelfin- 
ductie van 3 inH kan instabiel worden 
doordat er gebiedjes ontstaan die hun su- 
pergeleiding verlic~en en zich als een 
normale geleiders gaan gedragen. Hier- 
bij wordt lokaal zoveel warmte ontwik- 
keld, dat deze normale zone zich snel zal 
uitbreiden. Een dergelijke spontane 
ovcrgang wordt een quench genoemd 
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Figuur 1 O Kabelpositionering in de spoelkoppen 

en speelt Lieh af i11 enige milliseconden. 
Het gevolg is dat er spanningen van eni- 
ge kV in de pakketten kunnen ontstaan. 
Om doorslag te voorkomen inoeten de 
kabels dus geisoleerd xijii. Deze isolatie 
moet dun, sterk en flexibel zijn tijdens 
het wikkelen, LI; moet bestand njii tegen 
de hoge rcactietemperatuur van 675 O C ,  

zij moet iinpregneerbaar zijn met ep- 
oxyhars en het moet een goede warmte- 

15 20 100 150 200 250 300 350 400 450 500 
time (5) 

Figuur 12 Gemeten temperatuurverloop van verschillende kabels tildens op- en 

afregelen van de stroom 

afvoer naar het omringende vloeibaar 
helium mogelijk maken. Vooralsnog is 
de enige kandidaat, die in meerdere of 
mindere mate aan deze eisen voldoet, 
een 0,l mm dikke band van verlijmde 
micaschilfertjes, gestabiliseerd met een 
dun glasfiberweefsel in combinatie met 
een SZgIasfiberband. Figuur 9 schelst 
de wijze waarop d u e  isolatie tijdens het 
wikkelen wordt aangebracht. 

Deze dummy eeft een 
beeld van de jooi-,ne- 
de van de magneet 
met de spoel in het 
midden De radiale 
strippen in het midden 
zip de doorsnede van 
de wikkelingen van de 
spoel 

De zeci- beperkte ervaring wereldwijd 
met de ontwikkeling van Nb3Sn di- 
poolinagneten, in samenhang met de ui- 
terst ambitieuze doelstelling om l l T te 
bereiken maakten, dat het theoretisch 
ontwerpproces, de ontwikkeling van de 
pis te  fabricagemethoden en het nood- 
zakelijke experimentele ondermek 
maar liefst vier jaar hebben gevergd. 

De verwezenlijking 

Bovenstaande tekent de uitdaging om 
een object van redelijke omvang met 
ongekende precisie van enige pm sa- 
men te stellen Voor het wikkelen van 
de spoelen is eeii speciale wilkelrna- 
chine ontworpen, zie figuur 9. De wik- 
keldoorn bestaat uit een stalen halve ci- 
linder(diameterto1erantie d=5 pm), be- 
dekt met een gladde elektrisch isolercn- 
de laag Alzo,, welke door vlamspuiten 
is aangebracht en vervolgens is gesle- 
pen. Dc stalen wikkelschaaltjes en 
vormstukken zijn in lengtes van 140 
mm door middel van draadvonken ge- 
maakt, evenals de koperen wigvormige 

vier lagen zijn afzonderlijk gewikkeld. 
Figuur 10 toont welke weg de kabel af- 
legt aan her van de rechte stukken, in de 
mgenaamde koppen, zie ook figuur 1. 

Dit gebied behoeft de grootste aandacht 
omdat bij bekrachtiging ook hierin gro- 
te en sterk van richting veranderende 
krachten op de geleiders werken. Wordt 
de kabel niet goed onderstcund, dan 
ontstaan juist hier instabiliteiten. De ka- 
bel laat zich echter slecht in deze vorm 

vulclukken in de spoelpakketten De i 

F r 
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dwingen, vervormt ernstig maar dient 
toch goed ondersteund te worden Het 
ontwikkelen van ecn beheersbare pro- 
cedure voor dit gebied is beslissend 
voor het succes van een dipoolrnagncet 
In dit project zijn wij tol cen geheel 
nieuwe, en zoals pas tijdens het testen 
van de magneet bleek, succesvolle aan- 
pak voor dit probleem gekomen. 
Na het wikkelen van een laag wordt de- 
ze afgedekt met een RVS-folie, gevat in 
gevonkte schalen en vervolgens onislo- 
ten door persblokken. Het geleidcrpak- 
ket wordt in een hydraulische pers op 
de eindinaat gebracht. De gezamenlijke 
toleranties bepalen de uiteindelijke po- 
sitie van de geleiders. Fixatie in de7e 
tocstand vindt plaats door boutverbin- 
dingen tussen de persblokken. 
De geperste laag gaat vervolgens in een 
vacuümoven gedurende 70 uur bij 
675 O C ,  waardoor de juistc Nb3Sn-fase 
wordt gevormd Hiermee verdwijnt te- 
vens alle mechanische spanning uit het 
pakket. Na deze gloeibehandeling i s  de 
laag uiterst kwetsbaar. Speciale onder- 
steuningsonderdelen zij11 ontworpen 
om de laag te manipuleren en af te wcr- 
ken. Op deze wijze worden een binnen- 
laag en een buitenlaag voor een halve 
spoel (pool) behandeld. Deze worden 
gestapeld, inwendig doorgesoldecrd, 
afgewerkt en vervolgens simultaan va- 
cuumgeimpregnecrd met epoxyhars. 
Voor d u e  laatse stap is wederom een 
aparte, nauw getolereerde stalen mal 
met PTFE(teflon)-lossingslaag ge- 
bruikt. Zo ontstaan twee polen, die ge- 
stapeld worden, voorzien van elektri- 
sche isolatie (Kapton) en zecr strak om- 
wikkeld met twee 0,2 mm dikke foso- 
forbronsfolies, waardoor een glad cilin- 
dervormig element wordt verkregen. 
Een op deze w1j.m gemaakte dummy- 
spoel bevestigde via microscopische in- 

spectie de correcte geleiderligging en 
uitwendige maatvoenng na het impreg- 
neren. 
Voor een juiste mechanische werking 
van de magneet dienen de aluminiurn- 
kragen met voorspanning om de spoel- 
pakketten te worden aangebracht. Dit is 
rnogehjk door de ondermaatse kragen 
op te warmen en om de afgewerkte 
spoelpakketten te krimpen. Dit proces 
bleek dc meest kritieke fase. Veel oefe- 
ning vooraf met dumniy-cilinders resul- 
teerde uiteindelijk in voldoende beheer- 
sing van de benodigde stappen. De met 
draadvonken verkregen plaatjes met een 
dikte van 3 mm worden vertikaal gesta- 
peld tot een hoogte van 1 meter, uitge- 
lijnd binnen O, 1 mm en opgewarmd tot 
250 O C ;  bij hogere temperatuur verliest 
de A12014 legering te snel zijn sterkte. 
Hierdoor ontstaat 0,2 mm radiale spe- 
ling, juist genoeg om de glad afgewerk- 
te spoelpakketten in de stapel te laten 
zakken in circa zes seconden; bij lang- 
zamere daling zet het pakket teveel uit 
en loopt het vast in de kragen. Door 
krimp bil afkoeling trekken de kragen 
zich vervolgens om de spoelen vast, 
waardoor in de pakketten een tangentia- 
le voorspanning van 80 MPa wordt be- 
reikt. Ook afkoeling moet snel plaats- 
vinden. De warmtecapaciteit van de alu- 
minium kragen bedraagt twee keer die 
van het spoelenpakket, waardoor zonder 
maatregelen de temperatuur hiervan zou 
oplopen tot circa 120 OC, ruim boven de 
verwekingstemperatuur van dc gebruik- 
te epoxy. Met overvlocdige waterkoe- 
ling is getracht een snelle afkoeling te 
realiseren De in de pakketten opgeno- 
mcn, speciaal voor dit doel ontwikkelde 
druktransducers gaven na afkoeling ech- 
ter een te lage voorspanning aan. Een 
hernieuwde mechanische analyse leer- 
de, dat compensatie mogelijk was door 

aanpassing van de binnenmaatvoering 
van de cilinder. 
Het aanbrengen van de halve jukplaten, 
welke eveneens met draadvonken uit 5 
mm dikke ijzerplaat zijn verkregen, en 
het krimpen van de roestvaststaleii ci- 
linder bleken vervolgens relatief een- 
voudige stappen. 
Tenslotte zijn aan de kopse kanten twee 
5 cm dikke RVS-eindplaten bevcstigd, 
welke door acht 20 mm dikke RVS- 
trekstangen door hct juk met 10 MPa 
tegen de spoelen getrokken worden. 
Dcze trekstangen vangen tevens de 
axiale Lorentzkrachten op 
Een zeer tijdrovende fase vormde ten- 
slotte hct aansluiten van de circa 280 
meetdraden, afkomstig van thermome- 
ters, druksensoren, beveiligingsverhit- 
ters en tientallcn spanningscontacten. 
Juist hct experimentele karakter van de- 
ze magneet benadrukt de behoefte aan 
zoveel mogelijk diagnostiek. Ook in dit 
opzicht onderscheidt dit systeem zich 
van alle tot nog toe ontwikkelde mag- 
neten. Het beschreven fabricageproce- 
van de spoelen, de assemblage en de af- 
werking heeft uiteindelijk slechts an- 
derhalf jaar gevergd. 

De test 

Hoewel jaren is gewerkt om de mag- 
neet gereed te krijgen, is de afwerking 
ervan en de voorbereiding van de expc- 
rimenten, die bij het teststalion voor 
inodelmagneten bij CERN zouden 
plaatsvinden, een haastklus geworden. 
In de week van 12-16 juni 1995 vond 
nainelijk de Internatial Conference on 
Magnet Tcchnology plaats in Tampere; 
het platform en tevens de laatste gele- 
genheid dit jaar om de eerste nieetre- 
sultaten aan vakgenoten te presenteren. 
Op zondag 28 mei jl. vonden de laatste 
bewerkingen plaats, waarna de 1 ton 
wegende magneet, nog warin van het 

30 soldcren, in een transportkist is ge- 
plaatst en door de auteurs dezelfde 
nacht met een gehuurd busje naar 
CERN in Geneve is gereden. In de 
daarop volgende acht dagen is de mag- 
neet in de testcryostaat geinstalleerd, 
zijn alle sensordraden aangesloten op 
de data-acquisitiesystemcn en is hij ten- 
slotte in 48 uur afgekoeld tot 4,3 K. Na 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 voort~lantlngssnelheid twee dagen van voorbereidende tests 
van alle systemen vond de eerste seri- 
euze bekrachtiging plaats op donderdag 
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Figuur 13 Gemeten 

vCin een normale 
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De jacht naar een Twents wereld record 

Bil CERN wordt de magneetspoel vastgemaakt aan een ophangconstructie die dient om hem in de cryostaat te 
kunnen positioneren 

8 juni. Met een opregelsnelheid van 2 
Als werd een (wereld-)recordveld ' 

voor dipoolmagneten bereikt van 
11,1 T bij een stroomsterkte van 18,7 
kA, waarna de magneet spontaan een 
quench vertoonde, zie figuur 11 . 

Dat de magneet hieronder nauwelijks 
heeft geleden bleek uit twee latere 

quenches,welke binnen 1 % van de eer- 
ste plaatsvonden. Daarnaast zijn gedu- 
rende drie weken vele experimenten 
uitgevoerd, waaronder de registratie 
van de geleidertemperatuur tijdens op- 
en afregelen van de stroom, zie Ii- 
guur 12, en meting van de snelheid 
waarmee een normale zone zich voort- 
plant tijdens een quench, zie figuur 13. 

Dit laatste is met name van belang voor 
de beveiliging tijdens een instabiliteit 
van magneetsystemen met lengtes van 
circa 15 meter. 

aan informatie opgeleverd over het ge- 
drag van dipoolmagneten in het alge- 
meen en Nb,Sn dipoolmagneten in het 
bijzonder. Uitwerking van de gegevens 
is nog steeds in volle gang en resultaten 
hiervan zullcn begin volgend jaar gepu- 
bliceerd worden. 
Het bijLondere van dit resultaat moge 
blijken uit het feit, dat deze dipoolmag- 
neet bij eerste opregeling vrijwel zijn 
ontwerpveld bereikte. Met geen enkele 
10 T NbTi modelmagneet of prototype 
uit het ontwikkelingsprogramma van 
CERN is dit gerealiseerd. In sommige 
gevallen waren niet minder dan 60 
spontane quenches nodig voordat het 
ontwerpveld werd gehaald; na iedere 
quench berei kte een dergelijke magneet 
steeds een iets hoger veld, een niet on- 
gebruikelijk proces dat training wordt 

Deze experimenten hebben een schat +,! 

f genoemd. Nb,Sn magneten vertonen dit 
gedrag niet. Met Nb,Sn is naast een 

e 
# 

aanmerkelijk hoger veld blijkbaar een 
veel grotere (mechanische) stabiliteit 
verkrijgbaar. De preciese reden hier- 
voor is nog onderwerp van discussie. 

Epiloog 
De combinatie van technologische am- 
bitie en wetenschappelijk onderroek, zo 
karakteristiek voor het werk aan een 
Technische Universiteit, heeft met het 
in dit artikel beschreven project een 
zeldzaam resultaat opgeleverd Op het 
gebied van inagneettechnologie is een 
grote sprong voorwaarts gemaakt door 
voor het eerst een dipoolmagneet met 
een veld boven 10 T te realiseren met 
de gecompliceerde, maar veelbeloven- 
de Nb,Sn technologic. Om uiteenlo- 
pende redenen zal de LHC versneller 
echter met NbTi dipoolmagneten uitge- 
rust worden Op een aantal plaatsen 
rond de botsingsdeteetoren bestaat ech- 
ter behoefte aan korte, sterke en stabie- 
le magneetsystemen, zowel dipolen 
voor bundelsturing als quadrupolen 
voor bundelfocusenng. Met dit project 
is aangetoond, dat juist supergeleiden- 
de Nb,Sn magneten voor dit doel bij 
uitstek geschikt zijn en dat de techiiolo- 
gie hiervoor beschikbaar en beheers- 
baar is. 
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