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Samenvatting. 

In het onderzoek zijn enkele aspecten van het koudetransportsysteem 

van de Philips A-20 cryogenerator onderzocht: 

De oorzaak van de onregelmatig optredende koudebrug in de 20K-venti

lator, waardoor bevriezingsverschijnselen op het ventilatorhuis optraden 

en het transportsysteem met ongeveer 80 W extra belast werd, is gevon

den: de 0-ring afdichting rond de vulprop in de asdoorvoer was niet 

afdoende, waardoor koud gas rond de prop kon gaan circuleren. Plaatsing 

van de ring op een andere plaats rond de prop is vooralsnog de meest 

eenvoudige oplossing. 

In het transportsysteem treden warmtelekken op vanuit de omgeving 

die het koelvermogen van de cryogenerator nadelig beïnvloeden. De groot

te van de verschillende warmtelekken is berekend. Het 10K-circuit wordt 

vooral extra belast door het daarop thermisch geaarde stralingsscherm 

(ca. 25 W). Hieraan kan nauwelijks iets veranderd worden omdat het stra

lingsscherm juist de warmtelekken naar het 20K-circuit minimaliseert. 

Het warmtelek naar het 20K-circuit wordt hoofdzakelijk bepaald door het 

warmtelek in de ventilator (17 W). 

Zowel aan de belastingzijde van het transportsysteem als aan de kop 

van de koelmachine zijn koelvermogensgrafieken gemeten. De onderlinge 

verschillen kunnen verklaard worden door de warmtelekken in het trans

portsysteem, de door de ventilatoren op het gas verrichte arbeid, en de 

eindige warmtecapaciteit van het gas. 

Uit metingen aan de stroming van het helium door de circuits is de 

massaflow berekend en zijn de bestaande ventilatorkarakteristieken ge

controleerd. Uit onze metingen blijkt een ongeveer 10 % hogere drukop

bouw over de ventilator dan uit de karakteristieken volgt. 
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Lijst van gebruikte symbolen. 
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diameter van de warmtewisselaar 
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J/kg.K 

J/kg.K 

m 
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spleetbreedte 

emissiecoëfficiënt 

dynamische viscositeit 
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m 

Pa•s 
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warmteoverdrachtsgetal van warmtewisselaar 
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warmtegeleidingscoëfficiënt 
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kg/mol 

kg/s 

molaire massa 

massastroom 
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warmtestroom 
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straal 
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konstante van Stefan-Boltzmann 

mol/s 

Hz 

Pa 

w 
8,31 J/mol.K 

m 

kg/m3 

5,67.10-8 W/m2 •K4 
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• m3 /s V volumestroom 
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1 Inleiding. 

Om koude te kunnen transporteren van een koelmachine naar een 

bepaalde plaats is bij Philips een koudetransportsysteem ontwikkeld. Het 

systeem wordt gebruikt in combinatie met een tweetraps cryogenerator en 

bestaat uit twee gescheiden circuits waarin heliumgas circuleert. Het 

gas wordt rondgepompt door twee ventilatoren. De circuits hebben gemid

delde werktemperaturen van ongeveer 20 K en 70 K. 

Ir. j. Upperman heeft een numeriek model ontwikkeld voor de 

beschrijving van het gedrag van het transportsysteem. Een aantal aspec

ten hiervan zal experimenteel worden onderzocht. Met name zal worden 

gekeken naar de invloed van het gebruik van een transportsysteem op het 

resulterende koelend vermogen. 

In het verleden is gebleken dat door onbekende oorzaak de ventilator 

op het 20K-circuit soms plotseling sterk afkoelde. In veel gevallen had 

dit ijsvorming op het ventilatorhuis tot gevolg. Door dit grote warmte

lek naar het transportsysteem wordt het koelend vermogen beduidend 

minder. Een belangrijk deel van het onderzoek is gewijd aan de analyse 

van dit probleem. 

In de eerste periode van het onderzoek is de cryogenerator geïnstal

leerd en is een kort transportsysteem gemaakt. Op een aantal plaatsen 

langs de circuits zijn meetpunten aangebracht voor druk- en temperatuur

metingen. Tevens zijn enkele kleine gebreken in de meetkop, waarmee het 

transportsysteem kunstmatig belast kan worden, verholpen. In de hoofd

stukken 2 en 3 zal hieraan aandacht worden geschonken. Het onderzoek 

heeft zich daarna geconcentreerd op de in het transportsysteem optre

dende warmtelekken. In hoofdstuk 4 zal een analyse gemaakt worden van de 

verschillende warmtelekken en hun invloed op het koelvermogen. In hoofd

stuk 5 wordt aandacht besteed aan de in de 20K-ventilator optredende 

koudebrug. 

In dit verslag zijn de gebruikte grootheden, tenzij anders vermeld, 

uitgedrukt in SI-eenheden (zie ook de symbolenlijst). 
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2 De cryogenerator en het koudetransportsysteem. 

2.1 De A-20 cryogenerator. 

De Philips A-20 cryogenerator is een tweetraps koelmachine, geba

seerd op de Stirlingcyclus. Deze machine produceert koude op twee tem

peratuurniveaus, waarvan de normale werktemperaturen ongeveer 20 K en 

70 K zijn. In het vervolg zullen deze temperaturen gebruikt worden bij 

de aanduiding van de verschillende componenten; bijvoorbeeld 20K-trap en 

70K-transportcircuit. 

In figuur 2.1 is een doorsnede getekend van de kop van de koelmachine. 

Figuur 2.1 Schematische doorsnede van de kop van de A-20. P zuiger. 
D verdringer; in de tweetrapsmachine bestaat deze uit twee delen 
met verschillende diameter. d zuigerringen van D. 1 compressie
ruimte. 2 koelwaterwarmtewisselaar. R1 eerste regenerator. 3 ex
pansieruimte eerste trap. 4 warmtewisselaar 70K-circuit. R2 twee
de regenerator. 5 expansieruimte tweede trap. 6 warmtewisselaar 
20K-circuit. 7 vacuümruimte ter isolatie van R2 • 5 en 6. 
8 transferhead (PRA65). 

De werking van de koelmachine is als volgt: In de compressieruimte (1) 
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wordt het gas bij koelwatertemperatuur gecomprimeerd, waarbij de com

pressiewarmte door het koelwater wordt afgevoerd (in warmtewisselaar 2). 

Vervolgens wordt door het omlaag bewegen van de verdringer D en het 

omhoog bewegen van de zuiger P het gas door de regeneratoren gedreven 

waar het afgekoeld wordt en stroomt in de beide expansieruimten (3 en 

5). Daar wordt het gas geëxpandeerd door het omlaag bewegen van de ver

dringer, waarbij de koude vrijkomt. Vervolgens wordt het gas weer naar 

de compressieruimte gebracht door het omhoog bewegen van de verdringer, 

zodat het proces opnieuw kan beginnen. De zuiger en de verdringer bewe

gen harmonisch en met een constant faseverschil van 90 graden ten 

opzichte van elkaar. 

100 
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90 Q 

Q 

Q e 
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7~ 
80 r--. -cl'\ 

l~ - -~ -:260~ -70 

60 1\ 1\ 

50 \ \ \ 
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Figuur 2.2 Koelvermogensgrafiek van de Philips A-20 cryogenerator. 
T205 en T795 zijn ~e respectievelijke temperaturen van de 20K- en 
70K-trap, Q205 en Q705 zijn de aan de beide trappen toegevoerde 
vermogens. De getrokken lijnen zijn lijnen met een constante 
belasting op een van de trappen. Deze metingen zijn rechtstreeks 
op de kop van de koelmachine geda.an, dus zonder tussenkomst van 
een transportsysteem. 
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De koudeproduktie (koelvermogen) van de beide trappen is afhankelijk 

van de daar heersende temperaturen. In figuur 2.2 zijn de koelvermogens 

van de trappen weergegeven als funktie van hun temperaturen. Hierin valt 

meteen op dat de trappen elkaar beïnvloeden; anders zou de figuur enkel 

uit rechte horizontale en vertikale lijnen bestaan. De mate van beïn

vloeding is afhankelijk van een groot aantal eigenschappen van de cryo

generator en het heliumgas. Het voert te ver om hier een volledige 

beschrijving van het gedrag van de koelvermogens als funktie van de 

temperaturen te geven: in KOH67 wordt uitvoering ingegaan op deze 

afhankelijkheid. 

2.2 Het koudetransportsysteem. 

Wanneer de cryogenerator gescheiden is van de plaats waar de koude 

nodig is, moet gebruik gemaakt worden van een transportsysteem. Bij de 

A-20 heeft Philips een transportsysteem ontwikkeld dat is opgebouwd uit 

twee circuits (voor de beide trappen van de koelmachine één) waarin 

heliumgas circuleert. In figuur 2.3 is een schematische weergave van het 

gehele systeem getekend. 

meetunit 

koelmachine 

Figuur 2.3 Het transportsysteem tussen de cryogenerator en de 
belastingzijde. T is de trap uan de koelmachine, V de 
ventilator en A de warmtebelasting. 

Het transportsysteem is in principe opgebouwd uit vier balgslangen (met 

een lengte van_ca. 10 m). gemonteerd in een vacuüm gepompte balg (figuur 

2.4). De diameter van deze balg is 10 cm. De balgslangen worden van 

elkaar gescheiden door hardweefsel spacers. De beide 20K-transport-
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slangen zijn ter isolatie omwikkeld met ca. 3 lagen gekreukt aluminium

folie. Tussen de balg en de vier transportslangen bevinden zich ook nog 

enkele lagen isolatiefolie om de warmtestraling vanuit de omgeving te 

beperken. De balgslangen kunnen aan beide zijden gekoppeld worden aan de 

warmtewisselaars rondom de kop van de koelmachine en het te koelen 

object. 

Voor onze metingen is een korter transportsysteem gemaakt (lengte ca. 

1 m, diameter 17 cm) met dezelfde opbouw als boven beschreven. 

naar koelmachine 

vacuüm 

hardweefsel 
spaeer 

superisolatie 

70K-stra
lingsscherm 

naar warmtebelasting 

Figuur 2.4 Een dwarsdoorsnede van de transportslang, 
behorende bij de A-20 cryogenerator. 

In de volgende paragrafen zullen de componenten van het transport

systeem afzonderlijk toegelicht worden. Enkele passages hiervan zijn 

identiek aan die uit CER88 omdat deze in onderlinge samenwerking tot 

stand zijn gekomen. 

2.2.1 Het heliumgas. 

Het heliumgas in het koudetransportsysteem heeft een druk van circa 

22 bar en een temperatuur die variëert tussen 16 K en kamertemperatuur. 

In dit gebied volgt helium in goede benadering de ideale gaswet (verge

lijk ook appendix 1): 

p = MIVm = M.p/R.T (2.1) 
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Hierin is p de druk, Vm het molaire volume, R de gasconstante, T de 

temperatuur, p de dichtheid en M de molmassa (4,003.10-3 kg/mol). Voor 

de dichtheid van het heliumgas bij 22 bar kan dan de volgende tempera

tuurafhankelijkheid gebruikt worden: 

(2.2) 

De soortelijke warmte bij konstante druk, cp, is afhankelijk van de 

temperatuur. Bij de berekening van de opgenomen warmte in de warmtewis

selaars kan dit verband benaderd worden door: 

{ 

12K < T < 24K: 
24K ~ T <lOOK: 
lOOK~ T: 

cp = 10118,4 - 3138,4•lo§ T 
cp = 1462,5•(log(T/100)) + 5225 
cp = 5192 (J/kg.K) 

Deze benadering is binnen 1 % nauwkeurig. 

(2.3) 

Voor de temperatuurafhankelijkheid van de dynamische viscositeit ~ 

is een verband afgeleid dat binnen 5% nauwkeurig is in het werkgebied 

(druk ca. 22 bar en temperaturen tussen 15 en 300 K): 

(2.4) 

2.2.2 De warmtewisselaars. 

Het koudetransportsysteem bevat vier warmtewisselaars; het 20K- en 

10K-circuit bezitten beide een warmtewisselaar op de koelmachine en een 

in de meetunit. . 
In stationaire toestand is de massastroom m in het hele circuit 

constant. De eerste hoofdwet van de thermodynamica voor het gas in een 

warmtewisselaar geeft voor de warmtestroom Q: 

(2.5) 

Als een hoeveelheid gas een afstand x heeft afgelegd in een warmtewis

selaar met lengte L, binnendiameter D en temperatuur Tww wordt de warm

tetoevoer aan het gas met temperatuur T(x) bepaald door het temperatuur

verschil Tww-T(x) en het oppervlak TDdx: 
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(2.6) 

Hierin is a de warmteoverdrachtscoëfficiënt. Deze is echter temperatuur

afhankelijk: in UPPBS wordt hiervoor afgeleid dat: 

(2.7) 

Combineren van de vergelijkingen 2.5, 2.6 en 2.7 geeft bij benadering: 

T(x)-Tww = 
Tin -Tww 

-Ax/L 
e (2.8) 

waarin Tin de temperatuur is van het gas dat de warmtewisselaar in gaat 

en A een dimensieloze maat is voor de kwaliteit van de warmtewisselaar: 

A= 

0. 11 

Tww •L 
•o 2 Do s m • • • 

(2.9) 

Uit vergelijking 2.8 volgt dat het temperatuurverschil tussen het gas en 

de warmtewisselaar aan de uitgang van die warmtewisselaar gelijk is aan: 

-A -----= e (2.10) 

A kan uitgedrukt worden in de dimensieloze getallen van Nusselt, 

Reynolds en Prandtl: 

Nu 1rDL A=----
Re•Pr i1rD2 

(2. 11) 

Hierin is 1rDL de oppervlakte van de buis in de warmtewisselaar, en i1rD2 

de doorsnede ervan. De dimensieloze getallen Nu, Re en Pr zijn als volgt 

gedefiniëerd (SCH); 

Nu = al/À 

Re•Pr = Pe.(Péclet) = vlpcp/À 
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Voor turbulente stroming geldt; 

Het getal van Prandtl is voor een groot temperatuur- en drukgebied 

ongeveer gelijk aan 0,72. De uitdrukking voor A wordt dan; 

A~ 0,12•Re-0
•

2 •h 
D 

(2. 12) 

Voor Reynoldsgetallen in de orde van 105 is A ongeveer 3,4. Soortgelijke 

waarden worden ook gevonden in de metingen. De waarde van het rechterlid 

van vgl. 2.10 is dan ongeveer 0,03. 

De drukval over een stromingsimpedantie is als volgt te berekenen: 

Wanneer gas door een buis stroomt geldt voor de kracht die door het gas 

op een stukje wand ter lengte dx wordt uitgeoefend: 

dF .1 2 dx = f•vD•2pv (2.13) 

waarin F de Fannen-wrijvingscoëfficiënt is; in geval van turbulente 

stroming is deze een functie van de ruwheid van de wand van de buis en 

het Reynoldsgetal. v is de over de doorsnede van de buis gemiddelde 

snelheid van het stromende gas: 

• 2 
v = V/(ÏvD ) (2.14) 

Omdat ook geldt: 

(2. 15) 

volgt, als À'= 4f gesteld wordt, na gelijkstelling van 2.13 en 2.15: 

(2. 16) 

Het Reynoldsgetal voor een stroming in een buis met diameter D is 

gedefiniëerd door: 
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.". . 
Re . - Dvp/1} = 4 rniT}D (2.17) 

À, is een funktie van het getal van Reynolds. In geval van turbulente 

stroming speelt de ruwheid van de wand van de buis echter ook een rol. 

In figuur 2.5 is À, weergegeven als functie van het getal van Reynolds 

en de relatieve ruwheid kiD (k is de amplitude van de ruwheid, D is de 

buisdiameter). 

Figuur 2.5 Wrijvingscoëfficiënt voor stroming in een buis 
als functie van het Reynoldsgetal. voor verschillende waarden 
van de ruuneid kiD. D is de diameter van de buis en k de 
oppervlah.teruuneid (SPU87). 

Voor de stroming van het gas door de warmtewisselaars moet een extra 

drukterm geïntroduceerd worden. Deze correctie is afhankelijk van de 

diameter van de bochten en het aantal windingen. In ons geval wordt dit 

(UPPSS): 

(2. 18) 

met De de diameter van de bocht van de spiraal. Als voor de gemiddelde 

stromingssnelheid vgl. 2.14 ingevuld wordt, wordt vergelijking 2.18: 
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16 1 •2 D dx 
dp = -x· ·2pV • (1+3, 74·- )·-

v2 D 05 
c 

(2.19) 

2.2.3 De heliumtransportleidingen. 

De warmtewisselaars in de koelmachine en in de meetunit zijn verbon

den door vier leidingen. Hierin treden drukvallen op die gegeven worden 

door vgl. 2.16. Door voor de gemiddelde stromingssnelheid weer vgl. 2.14 

te substitueren wordt verkregen: 

dp (2.20) 

De wrijvingscoëfficiënt voor stroming door een balgslang is gegeven in 

figuur 2.6. De balgen in het transportsysteem worden gekarakteriseerd 

als type DN12; de karakteristiek hiervan ligt tussen die van ONS en 

DN25. 

o.oJ ', ! ~ I ,· ,· ,. ..__ ~:I~ 
f I: 
I :! 

I li li~i I,-..~ 
~02~~~:~1r---~~-r~~---~~~--~~.~~--+-~~ 

: I. I I I 

Re 

Figuur 2.6 De wrijuingscoefficiënt uoor stroming door 
verschiLtende typen baLgstangen ats funktie van het 
Reynotdsgetat. 
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2.2.4 De ventilatoren. 

Het heliumgas in de circuits wordt rondgepompt met behulp van twee 

ventilatoren. Deze ventilatoren steken van boven af in de transportcir

cuits, als weergegeven In figuur 2.7. Het gas wordt van beneden aange

zogen, en radiaal naar buiten geperst met een gemiddeld drukverschil van 

250 mbar. Een onderaanzicht van de waaier van de ventilatoren is gegeven 

in figuur 2.8. De omwentelingsfrequentie kan met een frequentie-omvormer 

in de sturing gevariëerd worden tussen 0 en 300 omw/s. De maximale 

transportsnelheid van het heliumgas is hierdoor 10 g/s in het 20K-cir

cuit bij een temperatuur van 18 K, en 3,2 g/s in het 10K-circuit bij een 

temperatuur van 56 K (de volumestromen in de beide circuits zijn gelijk, 

maar de dichtheid van het gas verschilt). 

stralingsscherm 
instroomopening 

Figuur 2.7 Doorsnede van de ventilatordoorvoer. 

Figuur 2.8 De waaier van de ventilatoren. 
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De ventilatoren kunnen gekarakteriseerd worden door de relatie 

tussen de volumestroom V en de opvoerhoogte 6H = 6p/pg. Door de drukop

bouw te delen door de dichtheid van het stromende gas zijn deze karak

teristieken onafhankelijk geworden van het stromende medium. In figuur 

2.9 zijn de door Philips gemeten karakteristieken gegeven. 

90 

80 

70 

60 

50 

10 

30 

20 

10 
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~ \ -~ \ I' 
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Figuur 2.9 De ventilatorkarakteristieken van de ventilatoren in het 
transportsysteem. 

Wanneer de cryogenerator belast wordt is de bereikte stationaire 

temperatuur afhankelijk van de transportsnelheid van het heliumgas, 

omdat die mede het koelvermogen bepaalt. In figuur 2.10 is het in UPP85 

berekende verband tussen de bereikte temperatuur en de ventilatorfre

quentie getekend. Het globale karakter van het verband is eenvoudig in 

te zien: bij lage transportsnelheden wordt aan de belastingzijde niet 

genoeg koude aangevoerd, waardoor de temperatuur daar gaat stijgen. Bij 

te hoge transportsnelheden is de warmteuitwisseling in de warmtewis

selaars te slecht, met hetzelfde resultaat. 
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Figuur 2.10 De temperatuur aan de belastingzijde, TMA• en van de trap 
van de A-20, Is, als functie van de ventilatorfrequentie bij een 
bepaalde belasting. 

2.3 De warmtebelasting op het transportsysteem. 

Naast de normale belasting op de koelmachine wordt deze ook belast 

door warmtelekken vanuit de omgeving. In deze paragraaf worden de 

belangrijkste mechanismen behandeld. 

De ventilatoren. 

De ventilatoren zijn bovenop de A-20 geplaatst, en alleen de as en 

de waaier steken in de koude heliumcircuits. Een voordeel hiervan is de 

eenvoudige constructie, maar het betekent wel dat er warmte zal stromen 

van het warme ventilatorhuis naar de koude waaier. Hierdoor wordt het 

transportsysteem extra belast. Dit warmtelek wordt zo klein mogelijk 

gehouden door gebruik te maken van roestvrij staal voor de as en de 

cilinderwand, en de ruimte ertussen op te vullen met een hardweefsel 

prop (zie ook figuur 2.7). In UPPSS zijn de warmtestromen door de cilin

derwand, de vulprop en de as berekend voor beide ventilatoren. 

Behalve door de warmtegeleiding door de ventilatordoorvoeren wordt het 

circuit belast door de warmteproduktie in de ventilatoren en de op het 

gas verrichte ~rbeid. Deze kunnen berekend worden uit de integraal J Vdp 

en het rendement van de ventilatoren (- 46%). In tabel 2.1 zijn de ver

schillende bijdragen aan de belasting op het transportsysteem door de 



ventilatoren getabelleerd. 

ventilator 11 cilinderwand vulprop as produktie totaal 

20 K 2.6 w 1.8 w 0.6 w 11.7 w 16.7 w 
70 K 2.4 w t.SW 0,6 w 3.3 w 7.8 w 

Tabel 2.1 De bijdragen van de ventilatorcomponenten aan de 
warmtebelasting op het transportsysteem, bij normale werking 
van de koelmachine ( traptemperaturen vaÏt 20 K en 70 K). 

Het warmtetransport door geleiding van de gaskolom om de ventilatoras 

(het ventilatorhuis staat in open verbinding met de transportleidingen) 

kan berekend worden met Fourier en blijkt enkele tientallen milliwatts 

te bedragen. Dit warmtelek is dus verwaarloosbaar klein ten opzichte van 

de andere warmtelekken. 

Restgassen in de vacuümruimte. 

De druk in de vacuümruimte is ongeveer 5•10-5 mbar. De vrije weg

lengte van de gasmolekulen (voornamelijk helium dat uit het transport

circuit lekt) is bij die druk veel groter (CON70; ca. 8 m) dan de 

afstand tussen de balg en het stralingsscherm. De warmtegeleiding door 

het restgas in de vacuümruimte in de transportslang kan dan als volgt 

berekend worden (CON70): 

(2.21) 

De accomodatiecoëfficiënt a wordt gedefiniëerd door: 

(2.22) 

met A1 (in cm2
) het oppervlak van het stralingsscherm rond de vier 

transportslangen (2500 cm2
). A2 het oppervlak van de buitenste bag 

(3200 cm2). ~ = cp/cv• p de druk in de vacuümruimte (in mmHg) en T2-T1 
het temperatuurverschil tussen de balg en het stralingsscherm. Deze set 
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vergelijkingen geldt onder andere voor coaxiale cilinders. Het stra

lingsscherm en de omhullende wand (transportbalg, transferhead) mogen 

bij benadering ook als zodanig beschouwd worden. CON70 geeft voor de 

beide accomodatiecoëfficiënten a 1 (stralingsscherm, ca. 10K) ~ 0,4, en 

a 2 (balg, ca. 300K) ~ 0,3. Op grond van deze gegevens kan dan berekend 

worden dat; 

Og(transportslang) ~ 0,12 W. 

De warmtegeleiding in de meetunit (A 1 = 0,23 m2
, A2 = 0,6 m2

) en in de 

transferhead (A 1 = 0,16 m2
, A2 = 0,27 m2

) kunnen op analoge wijze bere

kend worden. Deze zijn respectievelijk; 

Og(meetunit) ~ 0,14 W, en 

Og(transferhead) ~ 0,09 W. 

Het totale warmtelek door geleiding door de overgebleven gassen is dan: 

Og = 0.12 + o.t4 + o.09 = o.35 w. (2.23) 

De spacers. 

De transportleidingen mogen in principe niet met elkaar in direct 

contact komen. Om dit te voorkomen zijn een aantal hardweefsel blokjes 

(spacers) tussen de slangen geplaatst (in onze korte transportslang 

drie). Hardweefsel heeft een kleine warmtegeleidingscoëfficiënt en 

bovendien zijn de raakvlakken met de slangen klein gekozen, zodat de 

warmtelekken hierdoor verwaarloosd kunnen worden. 

Het stratingsscherm. 

Het stralingsscherm om het transportsysteem (warmtewisselaars en 

transportslangen) voorkomt dat warmte vanuit de omgeving naar de koude 

onderdelen straalt. Het scherm bestaat uit drie delen; een koperen 

scherm om de warmtewisselaars in de koelmachine, een aantal lagen alumi

niumfolie (drie) om de transportslangen, en een aantal lagen (twee) om 

de warmtewisselaars aan de belastingzijde. Deze drie delen zijn ther-
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misch gekoppeld aan het 10K-circuit, zodat de stralingswarmte van buiten 

af weggekoeld wordt door het 10K-circuit en het scherm zelf nauwelijks 

warmte naar het 20K-circuit straalt. Als de geometrie van het stralings

scherm en de buitenwand cilindrisch verondersteld wordt, kan de bijdrage 

hiervan aan de belasting van de koelmachine als volgt worden berekend: 

De stralingswarmte Or tussen twee coaxiale cilindervormige opper

vlakken met temperaturen T1 en T2 wordt gegeven door (CON10): 

(2.24) 

waarin: 

(2.25) 

Hierin is a de constante van Stefan-Boltzmann, A1 en T1 de oppervlakte 

respectievelijk de temperatuur van de binnenste cilinder, A2 en T2 die 

van de buitenste cylinder en e 1 en e2 de respectievelijke emissiecoëffi

ciënten (zie A.3). 

Voor de transportslang geldt: e 1(aluminium stralingsscherm) = 0,1; 

e 2 (RVS-balg) = 0,15; A1 = 0,25 m2 en A2 = 0,32 m2
• Met respectievelijke 

temperaturen 10 K en 300 K volgt dan: 

Or(transportbalg) ~ 10 W 

Voor het stralingsscherm in de meetunit geldt; e 1 = 0,1; e2 = 0,15: 

A1 = 0,23 m2
; A2 = 0,6 m2

; T1 = 10 K; T2 = 300 K: 

Or(meetunit) ~ 9 W 

Dezelfde berekening kan ook voor de transferhead worden gedaan: hiervoor 

zijn de emissiecoëfficiënten en de temperaturen weer dezelfde, A1 = 
0,16 m2 en A2 = 0,21 m2

: 

Or(transferhead) ~ 6 W 

De straling van het 10K-scherm naar de 20K-warmtewisselaar is eveneens 

te benaderen met formule 2.24. Invullen van A1 = 0,024 m2
, A2 = 0,01 m

2
, 
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e 1 = e 2 = ekoper = 0.06. T1 = 20 Ken T2 =10K geeft dan voor deze 

belasting: 

Qr(scherm- 20K-circuit) ~ 1.5 mW 

Straling van de 10K-transportleiding naar de 20K-transportleiding en van 

de 10K-stralingschermen in de meetunit en de A20 naar het 20K-circuit 

zijn van dezelfde orde en dus ook te verwaarlozen. 

De belasting op de koelmachine door de warmtestraling bedraagt dus 

in totaal ongeveer 25 W en wordt volledig door de 10K-trap weggekoeld. 

Het 20K-circuit wordt niet belast door straling uit de omgeving. 

De totale warmtebelasting op het transportcircuit ten gevolge van de 

ventilatoren. de restgassen in de vacuümruimte en het stralingsscherm is 

dus nu: 

Qt, 2 o ~ 11 W. en 

Qt,70 ~ 8 + 0,4 + 25 ~ 33 w. (2.26) 

In tabel 2.2 wordt een overzicht gegeven van de bijdragen van de ver

schillende componenten aan de belasting van het transportsysteem, bij 

gemiddelde temperaturen van 20 K en 10 K. 

circuit ventilator restgas spacers scherm 

20 K 17W ~ow ~ow ~ow 

10 K 8 w 0.4 w ~ow 25W 

Tabet 2.2 Overzicht van de bijdragen van de verschiltende 
componenten aan de betasting van het transportsysteem. 

totaal 

17W 

33W 
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3 De opstelling en meetmethoden. 

Om het gedrag van de koelmachine en het transportsysteem te bestu

deren is door Upperman een meetunit ontworpen (UPPSS). Met deze meetunit 

kan het transportsysteem kunstmatig belast worden. Dit gebeurt met twee 

stookdraden die om de warmtewisselaars gewikkeld zijn, waarop de trans

portslangen aangesloten kunnen worden. De twee (via vermogensmeters) 

aangesloten voedingen kunnen elk een vermogen leveren van meer dan 

1500 W. Bovendien zijn vóór, ná en óp de be_ide warmtewisselaars tempera

tuur- en drukmeetpunten aangebracht, zodat een goede controle van het 

systeem mogelijk is. 

De meetunit kan rechtstreeks op de A-20 gemonteerd worden, maar het 

is gebleken dat door trillingen van de koelmachine de ophanging van de 

warmtewisselaars beschadigt. Daarom is een kort koudetransportsysteem 

gemaakt, zodat de meetunit los van de koelmachine aan een stalen rek 

opgehangen kan worden. Trillingen in de meetunit worden zo tot een mini

mum beperkt. 

De constructie van het verkorte transportsysteem is analoog aan het 

standaardsysteem van Philips (zie figuur 2.4). De vier transportbalgen 

hebben een roestvrij stalen gevlochten mantel, waardoor rekken bij het 

op druk brengen van het systeem zoveel mogelijk tegengehouden wordt. Om 

een lekdichte koppeling tussen de warmtewisselaars en de transportbalgen 

te krijgen, worden de koppelingen voor montage ingesmeerd met Locktite 

(nr. 519). In tegenstelling tot het eerder gebruikte, uithardende type, 

blijft dit type ook bij langdurige wrikbewegingen goed funktioneren. 

De gebruikte werkdruk van het heliumgas in het transportsysteem is 

22 bar. Om te voorkomen dat bij afkoeling van het systeem de druk te ver 

zakt, zijn twee 40 I-cilinders aan het systeem gekoppeld die als gasbuf

fer dienen. 

Tijdens de opbouw van de opstelling zijn een aantal zwakke construc

ties gevonden. De warmtewisselaars in de meetunit zijn opgehangen met 

vier stalen draadeinden. De gebruikte staalsoort wordt echter bros bij 

lage temperaturen (de stevigheid is getest bij 77 K). hetgeen een moge

lijke oorzaak kan zijn voor het afbreken van de warmtewisselaars bij het 

schudden van de meetunit. De draadeinden zijn vervangen door exemplaren 

van RVS-316, dat geschikt is voor toepassing bij lage temperaturen. 
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De twee flenzen met daarin gelijmde capillairdoorvoeren (voor de drukme

ter en de dampspanningsmeters) in de meetunit zijn vervangen door mes

sing exemplaren met gesoldeerde nieuwzilveren doorvoeren: de lijmprop 

bleek te scheuren bij herhaald solderen aan de capillairen. Ook het 

rechtstreeks solderen van de capillairen in de transportleidingen of 

blokken om de leidingen gaat beter als gebruik gemaakt wordt van nieuw

zilveren koppelstukjes. Nieuwzilver is namelijk heel geschikt voor het 

maken van soldeerverbindingen en geleidt slecht warmte, waardoor alleen 

bij bevestiging van de koppelstukjes het koperen blok opgewarmd hoeft te 

worden. 

Bij controle van de ventilatoren is gebleken dat de waaiers een excen

trisch asgat hadden en de ruggen wat golfden. Deze euvels zijn verhol

pen. Tevens zijn de uiteinden van de ventilatorassen rechtgebogen (maxi

male tipuitwijking < 15 ~). De vier lagers zijn vernieuwd (type SKF 

609 ZZ) 

In figuur 3.1 is het totale systeem (koelmachine, transportsysteem, 

en meetunlt) schematisch weergegeven. De verschillende plaatsen in de 

circuits worden aangeduid met afkortingen: de voorvoegsels 20 en 70 

duiden op één van de circuits, de plaatsen erin worden als volgt 

aangeduid: 

I de ingang van de koelmachine 
5 de warmtewisselaar in de koelmachine (stage) 
V tussen de warmtewisselaar in de koelmachine en de ventilator 
U de uitgang van de warmtewisselaar in de koelmachine 
MI de ingang van de warmtewisselaar in de meetunit 
MA de warmtewisselaar in de meetunit (appllcation) 
MU de uitgang van de warmtewisselaar in de meetunit 

De plaatsen in de circuits waar drukken en temperaturen gemeten kunnen 

worden zijn in figuur 3.1 aangeduid met een p, respectlevelijk T. 

Drukmetingen in de circuits. 

Het door Upperman ontworpen systeem om de drukverschillen over de 

verschillende componenten in het transportsysteem te meten is vereenvou

digd. Nu kan volstaan worden met één verschildrukmeter (PDCR 10/35L, 

Druck) en vijf driewegkranen (figuur 3.2). Deze zijn zo gecombineerd dat 
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in ieder circuit het drukverschil tussen de plaats met de laagste druk 

(ligt altijd vóór de ventilator) en iedere andere plaats gemeten kan 

70S 
e 
T 

20MU 

I 3 p,Tl 

20MI 
70MI 

p,T 3 
I 

701 I 70HU 
I 

• T 

Figuur 3.1 Overzicht van de beide transportcircuits met hun 
warmtewisseLaars. De pLaatsen waar drukken en temperaturen 
gemeten kunnen worden zijn aangeduid met p, resp. T. De 
circuLatierichtingen en de warmtestromen zijn met pijten 
aangegeven. 

worden. Drukvallen over bepaalde componenten kunnen dan door optellen en 

aftrekken berekend worden uit de gemeten drukken. De meetpunten in de 

A-20 zijn met nylon slangen aan de kranen bij de meetunit gekoppeld. 

Vanuit de meetpunten in de meetunit lopen capillairen naar de kranen. 

Het signaal van de verschildrukopnemer wordt afgelezen met een digitaal 

display. Het scheidend vermogen van dit meetsysteem bedraagt 0,3 mbar. 

Temperatuurmetingen in de circuits. 

De temperaturen in het systeem worden op een aantal wijzen gemeten. 

In het 20K-circuit worden voornamelijk 14k0-Allen-Bradleys en waterstof

dampspanningsmeters gebruikt; in het 10K-circuit 1000-platinaweerstan

den. Bovendien zitten op een aantal plaatsen nog stikstofdampspannings

meters en een electronische temperatuursensor (CLTS). In tabel 3.1 is 

een overzicht gegeven van de gebruikte thermometers. Een aantal van hen 

is niet geijkt; deze zijn met een o aangeduid. De ijkgrafieken en 



tabellen zijn gegeven in appendix 2. 

NETUNIT 

fOI'II 
2oU Jou 

Jol 

20V 
ZOI'tl 

s 

Figuur 3.2 Het schaketschema voor de drukmetingen 
in de transportcircuits. 

20 K-circuit 70 K-circuit 
I V s u MI MA MU I s V u MI MA 

AB-14k 0 0 * 0 0 * 0 0 0 0 0 

Pt-100 0 0 0 * * * 
H2 -DSM * * * 
N2 -DSM * 
CLTS * 

21 

MU 

* 

* 

Tabel 3.1 Een overzicht van de thermometers op de verschillende 
plaatsen in het transportsysteem. De geijkte thermometers zijn 
met een* aangeduid, de niet geijkte met een o. 

Het bereik van de dampspanningsmeters is beperkt; de waterstofmeters 

zijn bruikbaar tussen 14 en 23 K, de stikstofmeters tussen 63 en 84 K. 

De door Hogendoorn (HOC86) aanbevolen buffervaatjes aan de dampspan

ningsmeters zijn gecorrigeerd (bij de berekeningen van Hocgendoorn werd 

van verkeerde dichtheden uitgegaan) en aangekoppeld. De platinaweerstan

den worden ongevoelig bij temperaturen beneden 53 K, en de Allen-Brad-

.. 



leys hebben boven ongeveer 150 K een te lage resolutie. De weerstands

thermometers worden aan een weerstandsbrug gekoppeld door middel van een 

reed-relais schakeling (UPPSS). De platinaweerstanden worden vanwege hun 

relatief lage weerstand in een vierpuntsmeting bepaald. Bij de Allen

Bradleys gebeurt dit niet; dat is hier minder hard nodig vanwege hun 

hoge weerstand. 

Temperatuurmetingen in de 20K-ventiLator. 

In verband met het onderzoek naar de koudeverliezen in de ventila

toren zijn op de 20K-ventilator drie thermometers gemonteerd (zie figuur 

3.3). 

t 
3 

t 

Figuur 3.3 Overzicht van de pLaatsen van de thermometers bij de 
20K-ventiLator. Om het ventiLatorhuis is een stooktint gewikkeLd 
met eromheen enkeLe Lagen aLuminiumfoLie aLs stratingsscherm. 
1= thermokoppeL, 2= 1000-Atten-Bradtey, 3= transistorthermometer. 

De koudestroom die de ventilator afkoelt moet uit het koude heliumgas in 

de circuits komen. Daarom is vlak boven de vulprop in het gas een 

koper-konstantaan thermokoppel gehangen (zie figuur 3.4), waarmee

naast de temperatuur - ook eventuele snelle fluctuaties van de tempera

tuur gedetecteerd kunnen worden (deze thermometer is ook in de 10K-ven

tilator ingeboÜwd als referentie). Aan de roestvrij stalen cilinderwand 

is een 1000-Allen-Bradley bevestigd om informatie te krijgen over het 



afkoelmechanisme van de ventilator. Bovendien is bovenop het ventilator

huis een transistorthermometer bevestigd om temperatuurdalingen van de 

ventilator te kunnen meten. Om het ventilatorhuis heen is een stooklint 

gewikkeld om de ventilator op temperatuur te kunnen houden zodat het 

koudelek bepaald kan worden. 

ventilator
huis 

' 

soldeersteun 

thermokoppel 

lijmprop 

Figuur 3.4 Boven de vutprop is een thermokoppet gemonteerd. De dra
den zijn door het ventitatorhuis gevoerd. Het gat is dichtgetijmd 
met stycast. 

Overige meetpunten. 

Behalve de genoemde temperatuur- en drukmeetpunten kunnen ook de 

absolute druk in de transportcircuits en de omwentelingsfrequentie van 

de ventilatoren gemeten worden. Dit laatste gebeurt met toerentellers op 

de assen van de ventilatoren. Deze tellers bestaan uit een boven aan de 

ventilatoras gemonteerde vlinder en een electrisch oog. Omdat de tellers 

stotterden is de spleet in de beide vlinders verbreed van 1 mmnaar 2 mm 

en zijn de electrische ogen vervangen (type OPB 813). 
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~ Metingen aan bet transportsysteem. 

In samenwerking met K. Gerrits zijn metingen gedaan aan het koude

transportsysteem. De resultaten hiervan worden tevens beschreven in 

GER88. 

4.1 Samenvatting. 

Het koelend vermogen van de cryogenerat~r is afhankelijk van de 

temperaturen van de beide trappen. Bovendien heeft gebruik van een kou

detransportsysteem, waarmee koelverliezen geïntroduceerd worden, invloed 

op deze relatie. Er zijn koelvermogensgrafieken gemeten in zowel de 

meetunit als op de kop van de koelmachine. Deze zijn vergeleken met de 

bestaande grafiek (figuur 2.2), die rechtstreeks op de koelmachine, 

zonder transportsysteem, gemeten is. De grafieken hebben alle globaal 

hetzelfde karakter, maar een aantal eigenschappen vallen op: 

Bij toenemende belastingen stijgen de temperaturen in de meetunit 

sneller dan in de koelmachine. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van 

de eindige warmtecapaciteit van het circulerende heliumgas. 

In de onbelaste situatie zou de temperatuurgradiënt over de trans

portslang gelijk moeten zijn aan nul. Vooral in het 10K-circuit 

ontstaat echter een temperatuurverschil tussen de trap en de meet

unit. Dit is het gevolg van warmtelekken vanuit de ventilator, en 

thermische aarding van het stralingsscherm aan de transportslangen 

en de meetunit. 

Bij vergelijking van de bestaande koelvermogensgrafiek met de onze 

valt een verschuiving van de lijnen op. Dit wordt gedeeltelijk 

veroorzaakt door een offset-belasting op de cryogenerator door de 

warmtelekken in het transportsysteem, maar gezien het feit dat beide 

grafieken op verschillende machines gemeten zijn, is vergelijking 

van beide in principe niet helemaal juist. 

De omloopsnelheid van het heliumgas door de circuits is mede bepa

lend voor de kwaliteit van het transportsysteem. In experimenten is het 

verband onderzocht tussen de ventilatorfrequentie en de temperaturen in 

het systeem. De gemeten verbanden komen goed overeen met de theoretische 

beschrijving van Upperman (UPPSS). De optimale frequentie van de venti-
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latoren is afhankelijk van de belasting op het systeem, maar voor belas

tingen Q20 < 100 W en Q70 < 200 W is deze 300 Hz voor de 10K-venti

lator, en tussen de 250 en 300 Hz voor de 20K-ventilator. 

4.2 Koelvermogensmetingen. 

Bij een druk in de heliumcircuits van 22 bar en een frequentie van 

de ventilatoren van 300 Hz zijn metingen verricht aan het koelvermogen 

van de cryogenerator. De temperatuur T2os is gemeten met een AB-14k met 

bijbehorende ijking (app. 2). De resultaten zijn grafisch weergegeven in 

figuur 4.1. 
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Figuur 4.1 De temperaturen van de trap van het 20K-circuit en het 
70K-circuit als funktie van de stookvermogens. Deze metingen zijn 
gedaan bij een druk van het transportgas van 22 bar en een venti
Latorfrequentie van 300 Hz De twee Lijnen voor een onbeLast 20K
en 70K-circuit uit figuur 2.2 zijn onderbroken weergegeven. 
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Vergelijking van deze metingen met die waarbij direct op de kop van 

de A-20 (figuur 2.2) gestookt is, laat zien dat nu het koelvermogen bij 

een bepaalde temperatuur kleiner is. Bij het 20K-circuit is dit verschil 

ongeveer 40 W, bij het 10K-circuit ongeveer 55 W. Een oorzaak voor de 

'offset'-belastingen zijn onder andere de warmtelekken tengevolge van 

het werken met het koudetransportsysteem, zoals in paragraaf 2.3 be

schreven is. Daar zijn 17 W en 33 W gevonden voor de warmtelekken naar 

respectievelijk het 20K- en het 10K-circuit. De metingen zoals weerge

geven in figuur 2.2 zijn echter met een andere A-20 gedaan waardoor 

verschillen in koelvermogens niet alleen aan het koudetransportsysteem 

te wijten zijn maar ook aan verschillen tussen de machines. 

Voor praktische toepassingen is de relatie tussen koelvermogens en 

meetunittemperaturen van groter belang. Dit verband is weergegeven in 

figuur 4.2. De temperatuur T70MA in deze grafiek is bepaald met behulp 

van een Pt-100 met ijkgegevens en T20MA met een AB-14k. Van deze laatste 

weerstand zijn geen ijkgegevens beschikbaar; daarom zijn de temperaturen 

T20MA op de volgende manier benaderd: Voor de Allen-Bradleyweerstand is 

een semi-empirische relatie gebruikt (WHI59): 

log R + K/log R = A + BIT (4.1) 

Hierbij zijn de konstanten A, B enK bepaald uit drie bekende meet

punten: twee meetpunten waarbij het systeem in een toestand zonder warm

tebelasting verkeerde en nauwelijks een temperatuurgradiënt over het 

heliumcircuit verondersteld is (dus T20MA ~ T2os + 1). Dit is gedaan bij 

traptemperaturen van 17,5 Ken 33 K. Het derde ijkpunt is bepaald door 

de Allen-Bradleyweerstand te dompelen in vloeibare stikstof (T = 
77,3 K). Op deze manier is een ijking ontstaan met een nauwkeurigheid 

van een halve graad, beneden 100 K. Boven 100 K is de geïnterpoleerde 

vergelijking 4.1 niet meer geldig. 

Door de ventilatorfrequentie te wijzigen wordt de massastroom in de 

heliurncircuits veranderd. Wat het gevolg hiervan is voor de meetunit-en 

traptemperaturen (T2oMA• T20S• T70MA en T7os) is weergegeven in de 

figuren 4.3 en 4.4. 
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Figuur 4.2 De temperaturen van de warmtewisselaars in de meetunit 
van het 20K-circuit en het 70K-circuit als funktie van de stook
vermogens. Deze metingen zijn gedaan bij een druk van het trans
portgas van 22 bar en een ventilatorfrequentie van 300 Hz. 

Uit deze figuren blijkt dat de frequentieafhankelijkheid van de ver

schillende temperaturen overeen komt met die zoals berekend door J.M. 

Upperman (figuur 2.10). De gemeten en berekende temperaturen laten klei

ne verschuivingen zien die veroorzaakt worden door systeemparameters 

zoals de werkdruk van het heliumgas en de stromingsimpedantie van het 

heliumcircuit. 

4.3 Berekening van de massastromen. 

Uit de drukval over de warmtewisselaar kan met behulp van vgl. 2.18 

de massastroom ~bepaald worden. Omdat in de situatie waarin gewerkt 

wordt (Re>tOS) X' niet afhankelijk is van het getal van Reynolds maar 

X' ~ 0,03 (zie figuur 2.5, en stel de ruwheid van de koperen buis 

kiD= 0,005), wordt gevonden: 
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Figuren 4.3 en 4.4 Bij een constante belasting van de beide trappen 
zijn de trap- en meetunittemperaturen gegeven als funktie van de 
uentilatorfrequentie. De druk van het transportgas is 22 bar. 

(4.2) 

Als hierin ingevuld wordt V= ~p. het empirische verband (vgl. 2.2) 

1/p = 1,03.10-3 •!, D = 8 mm en De= 80 mm volgt: 

6 .2 
dp = 1,05.10 •m •T•dx (4.3) 

Hieruit volgt voor de massastroom door de warmtewisselaar: 

J
!K=L 

6 .2 
ÄPww = 1,05.10 •m T(x) dx 

X-

(4.4) 

. 
waarin L de lengte van de warmtewisselaar is (2,26 m) en de temperatuur 

een plaatsafhankelijkheid heeft zoals gegeven is door vgl. 2.8: 

.. 
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-Ax/L 
T(x) = (Tin- Tww)•e + Tww 

Hierin is A gegeven door vergelijking 2.9. Invullen van de getalwaarden 
4 0,11 • 

in vgl. 2.9 geeft A= 1,12.10 •Tww /cp, waar1n cp benaderd kan worden 

met behulp van vgl. 2.3, en~ de gemiddelde waarde van 4,8 gram/s is 

gegeven. Dit laatste is in principe niet juist, maar gedaan om de aflei

ding te vereenvoudigen: bovendien staat ~ tot de macht 0,2 waardoor 

afwijkingen hierin nauwelijks doorwerken in A. Hieruit volgt nu voor 

vergelijking 4.4: 

6 •2 [2,26 -A ] Ap = 1,05.10 •m • ~Tww- Ti)(e - 1) + 2,26•Tww . 

Als Ap, Tww en Ti bekend zijn kan dus ~berekend worden. 

2,5 

2,0 

1,5 -"' ...... 

! 
•C 

1,0 

t 
0,5 

0 25 50 75 100 125 150 

~ Tventilator (K) 

(4.5) 

Figuur 4.5 De massastroom door de beide heliumcircuits als functie 
uan de ventilatortemperatuur (benaderd door respectievelijk T20MA 
en T7oMI uan de beide circuits). De berekende waarden voor het 
20K-circuit worden aangegeven met een o, die uan het 70K-circuit 
met een x.· 
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In figuur 4.5 is ~ als funktie van de temperatuur in de ventilator in 

het 20K- en het 10K-circuit weergegeven. In het 20K-circuit is voor de 

ventilatortemperatuur T20MA genomen en in het 10K-circuit T7oMI (de 

thermometers die zich het dichtst bij de beide ventilatoren bevinden). 

Voor beide circuits blijkt hetzelfde hyperbolisch verband te gelden. 

Omdat de dichtheid van het heliumgas eveneens omgekeerd evenredig is met 

de temperatuur (vgl. 2.2), volgt hieruit dat de ventilatoren blijkbaar 

een vaste volumestroom verplaatsen (V is onafhankelijk van T2o/1ov)· 

Uit berekeningen van de opgenomen vermogens volgt dat er systema

tische afwijkingen in de thermometer T20MA voorkomen in de orde van 1 

kelvin (zie paragraaf 4.4). De onnauwkeurigheid van T205 ten gevolge van 

de afleesfout is 0,2 kelvin. Hierdoor is de maximale onnauwkeurigheid in 

de berekening van de massastromen bij temperaturen beneden 20 K 4%, en 

boven 25 K 2%. In het 10K-circuit is de onnauwkeurigheid in de bere

kende massastromen opgebouwd uit de fout in de drukmeting en een syste

matische fout in de Pt-100-thermometers (zie paragraaf 4.4). De onnauw

keurigheid in de massastromen die hierdoor ontstaat is kleiner dan 2%. 

Als de massastroom bekend is kan een nieuwe ventilatorkarakteristiek 

gemeten worden. Daartoe wordt de massastroom omgerekend naar een volume

stroom (V = ~p) en wordt de opvoerhoogte berekend uit de gemeten druk

val over de ventilator. In figuur 4.6 zijn de gemeten opvoerhoogten en 

volumestromen weergegeven bij acht verschillende frequenties. Ter verge

lijking zijn ook de 200 Hz- en 300 Hz-curven uit figuur 2.9 getekend. 

Uit de figuur blijkt dat de gemeten waarden ongeveer 10% hoger liggen 

dan op grond van de oude karakteristieken verwacht kon worden. Dit ver

schil kan te wijten zijn aan kleine geometrische veranderingen aan de 

waaier of het waaierhuis. De waarden van de opvoerhoogten blijven onder 

de theoretische bovengrens die een soortgelijke ventilator met een 

oneindig aantal bladen zou kunnen leveren. Deze wordt gegeven door 

(ECK51): 

nv2 v 2 

AH = ~ = -pg g 
(4.6) 
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Deze waarde is 35 m voor 200 Hz en 80 m voor 300 Hz. De waarden behorend 

bij de verschillende frequenties liggen op een parabool omdat de drukval 

over een stromingsimpedantie evenredig is met !pv2 , dus zijnAp en ook 

AH evenredig met V2
. 

300 Hz 
50 300 Hz 

40 

-~ 30 

200 Hz 

l 
20 

10 

0 
0 100 . 300 

V 

Figuur 4.6 De opvoerhoogten van de ventilatoren als functie van de 
volumestromen bij verschillende ventilatorfrequenties. De ventila
torkarakteristieken bij frequenties van 200 Hz en 300 Hz uit 
figuur 2.9 zijn eveneens weergegeven. o: meetpunten uit het 
20K-circuit, x: meetpunten uit het 70K-circuit. 

~-~ Berekening van opgenomen vermogens in de meetunit. 

Als ~bekend is kan door integratie van vgl. 2.5 de opgenomen warmte 

in de warmtewisselaar in de meetunit berekend worden. 

In het 10K-circuit zijn de temperaturen T70MI• T70MA en T70MU direct te 

bepalen; voor deze drie Pt-100-weerstanden kan dezelfde ijktabel 

gebruikt worden. Uit het feit dat bij hoge temperaturen (>100 K) T70MU 

groter wordt dan T7oMA volgt dat de weerstanden in werkelijkheid niet 

geheel identiek zijn; bij hoge temperaturen is de fout hierdoor ongeveer 

0,7 kelvin. De fout die hierdoor ontstaat in de berekening van het opge

nomen vermogen is ongeveer 3%. 
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Voor een groot aantal belastingen op het 10K-circuit is het opge

nomen vermogen berekend (voor cp wordt weer de benadering in vgl. 2.3 

gebruikt). In tabel 4.1 is een aantal hiervan gegeven, waarbij de belas

ting op het 20K-circuit steeds gevariëerd is tussen 0 en 200 W (logboek 

2, run 29). 

Ost7o (W) Ost2o (W) Oop7o (W) 

0 0 _9 
51 8 

100 9 
199 1 

150 0 162 
50 156 

101 157 

300 0 323 
50 319 

100 316 
201 306 

Tabel 4.1 Bij een aantal paren belastingen op de beide circuits is 
het opgenomen vermogen in de 70K-warmtewisselaar van de meetunit 
berekend. Door de extra belasting door het stralingsscherm zijn de 
berekende opgenomen vermogens hoger dan de gestookte. Q5 t is het 
met de belasting gestookte vermogen, Q0 P is het berekende opgeno
men vermogen. 

Voor belastingen tussen 0 en 150 W blijkt (ook uit andere dan hier 

gepresenteerde metingen) het berekende opgenomen vermogen ongeveer 8 W 

hoger te liggen dan het gestookte vermogen. Deze extra belasting is het 

gevolg van het thermisch aarden van het stralingsscherm in de meetunit 

op de 10K-warmtewisselaar; de in paragraaf 2.3 hierdoor voorspelde 

belasting bedraagt 9 W. Bij belastingen groter dan 200 W stijgen de 

temperaturen boven 100 K, waardoor een fout van 3 % optreedt in de bere

kende vermogens (zie eerder in deze paragraaf). Binnen deze nauwkeurig

heid komt de gemiddelde offset-belasting van 16 W bij Q5 t 7o = 300 W 

eveneens overeen met de stralingsschermbelasting van 9 W. 

In het 20K-circuit zijn nauwkeurige berekeningen van opgenomen ver

mogens niet mogelijk omdat de temperatuurmetingen rond de meetunit niet 

nauwkeurig genoeg kunnen gebeuren. In principe zijn de berekeningen 

echter wel toepasbaar: in het gebied tussen 30 K en 10 K (Q20 ~ 100 à 

200 W) voldoen de thermometers wel, en komen de berekende en toegevoerde 

vermogens goed overeen. 

.. 
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5 Bevriezing van de ventilatoren. 

In het verleden is gebleken dat tijdens normale werking van de cryo

generator. door onbekende oorzaak de 20K-ventilator soms sterk afkoelde. 

In de meeste gevallen had dit ijsvorming op het ventilatorhuis tot 

gevolg. Omdat de hiervoor benodigde koude alleen uit het transportcir

cuit kan komen. betekent deze bevriezing (naast een grote kans op elec

trische storingen in de aansturing van de ventilatoren) een vermindering 

van het koelvermogen van de cryogenerator. Het voornaamste deel van het 

afstudeerwerk is gewijd aan het zoeken naar de oorzaak van deze koude

brug en het wegnemen ervan. 

Een aantal mechanismen kan verantwoordelijk zijn voor het ontstaan 

van de koudebrug. In het onderzoek is getracht deze mechanismen te for

ceren door constructies aan te passen, zodat niet gewacht hoeft te wor

den op het toevallig optreden van de afkoeling. Uit de metingen aan de 

geforceerde koudebrug kunnen conclusies getrokken worden over de moge

lijkheid van het mechanisme onder normale (dus niet geforceerde) omstan

digheden. 

Het effect van een koudebrug zal het duidelijkst merkbaar zijn in de 

20K-ventilator omdat daar de circuittemperatuur het laagst is. Hierdoor 

zijn de gasdichtheid en de drukopbouw over de ventilator groter dan in 

het 10K-circuit. De experimenten zijn daarom gedaan met de 20K-venti

lator. De 10K-ventilator is gebruikt als referentie. 

Behalve het berekenen van de normale warmtegeleiding door de materi

alen in de doorvoer van de ventilator naar het 20K-circuit zijn een 

aantal potentiële mechanismen onderzocht: 

stroming van het gas langs de vulprop door het trillen van de prop 

(paragraaf 5.2). 

koudetransport door een gaslek in de ventilator, waardoor een netto 

gasstroom vanuit het transportcircuit ontstaat (paragraaf 5.3), 

koudetransport door het bewegende gas tussen de vulprop en de venti

lateras (paragraaf 5.4), 

circulatie van koud gas rond de vulprop (paragraaf 5.5). 

Deze mechanismen worden in de volgende paragrafen afzonderlijk 

behandeld. 
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5.1 Warmtegeleiding door de materialen in de asefoorvoer. 

In paragraaf 2.3 (tabel 2.1) zijn de warmtelekken door de ventila

toras, de cilinderwand, de vulprop en het heliumgas gegeven. Deze ver

schillende bijdragen resulteren in een totale warmtestroom van 5 W voor 

de 20K-ventilator. Afgezien van het feit dat deze warmtestroom tijdonaf

hankelijk is en dus altijd zou moeten optreden, is deze stroom te klein 

om de ventilator af te koelen. 

5.2 Stroming van bet gas door een trillende vulprop. 

Als de vulprop in de ventilatordoorvoer niet geheel vast zit, kan 

deze op en neer gaan bewegen onder invloed van het schudden van de 

transferhead. Door deze bewegingen wordt koud gas dat zich onder de prop 

bevindt naar boven geperst en warm gas dat zich boven de prop bevindt 

naar beneden. De grootte van deze gasstroom kan als volgt berekend 

worden: 

De verdringer beweegt met een frequentie van 24~ Hz. Neem aan dat de 

vulprop ook met deze frequentie beweegt. Per cyclus wordt dan een volume 

verplaatst van twee maal het oppervlak van de prop maal de verplaatsing 

in vertikale richting: 

(5.1) 

waarin 6h de verplaatsing van de prop in vertikale richting is en v de 

frequentie van de beweging. Het netto oppervlak van de prop is 

7.10-4 m2
. Dit levert voor de volumestroom: 

Om de volumestroom om te rekenen naar een molaire stroom moet deze ver

menigvuldigd worden met p/M. Voor de dichtheid wordt een gemiddelde 

waarde van 6,4 kg/m~ genomen. 

n = 54,4•6h (mol/s) 

Uit experimenten met gasstromen rond de vulprop (paragraaf 5.6) is 

" 
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gebleken dat een gasstroom van ten minste 30 mmolis nodig is om de ven

tilator te laten bevriezen. Omdat het gas bij het trillen van de prop 

hoofdzakelijk langs de as op en neer zal bewegen, is de warmteuitwis

seling met de omgeving slecht en zal de werkelijk benodigde gasstroom 

voor dit mechanisme veel hoger liggen. 

Uitgaande van een minimale stroom van 30 mmolis volgt voor de beweging 

van de prop: 

&min = 0,55 mm. (5.2) 

De werkelijke waarde voor 6h zal dan nog enkele malen groter zijn. 

Vanwege de geringe massa van de vulprop is het niet aannemelijk dat 

de 0-ring die de prop fixeert meer dan een halve millimeter ingedrukt 

kan worden. Dit mechanisme zal dus, hoewel het wel kan optreden, geen 

verklaring zijn voor het bevriezen van de ventilator. 

5.3 Koudetransport door een gaslek in de ventilator. 

Wanneer gas uit het ventilatorhuis lekt ontstaat door de asdoorvoer 

een netto stroom van koud gas. Een benadering van het koelend vermogen 

van zo'n gasstroom is eenvoudig; om een vermogen Q (W) te koelen is een 

molaire stroom n nodig van 

Q 
n = M•c •ll.T p 

(5.3) 

Bij een geschat warmtelek van 50 Wen M•cp ~ 20 J/mol.K (bij kamertem

peratuur) volgt hieruit een molaire stroom van 10 mmol/s. Bij de expan

sie naar de buitenlucht (Vm = 24,5 I/mol) komt dit neer op een lek van 

ca. 245 cm3 /s. Dit lek is erg groot; het zou betekenen dat het trans

portsysteem binnen een half uur leeg zou zijn. 

Experimenten met een regelbaar lek in het ventilatorhuis bevestigen de 

noodzaak van een groot lek om de ventilator voldoende af te koelen. Met 

een aan de hand van de drukval in het systeem in grootte geschat lek van 

ca. 10 cm3 /s (dit is al tamelijk groot) zakte de temperatuur van het 

ventilatorhuis slechts één graad. 

.. 
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5.-4 Koudetransport door het om de as bewegende gas. 

5.4.1 Het mechanisme. 

De ventilatoras en de asdoorvoer in de vulprop kunnen beschouwd 

worden als een systeem van twee concentrische cilinders, waarvan de 

binnenste roteert (figuur 5.1). Bij toenemende omwentelingssnelheid van 

de as gaat de beweging van het omringende gas over van een Couette

stroming, via een Taylorwervelstructuur, in_~en volledig turbulente 

stroming (LIN59). Het warmtetransport in vertikale richting door de 

gaskolom (inherent aan de impulsmenging) neemt hierbij steeds toe. De 

overgangen tussen twee stromingsteestanden liggen niet vast; er treden 

hystereseeffecten op, en bovendien kunnen de overgangen vervroegd worden 

door externe storingen (trillingen e.d.). Het optreden van deze gesti

muleerde overgangen zou een oorzaak kunnen zijn voor het plotselinge 

optreden van een koudebrug. 

Figuur 5.1 De ventiLatoras en de asdoorvoer in de vutprop kunnen 
beschouwd worden aLs een systeem van twee concentrische ciLinders, 
waarvan de binnenste roteert. 

5.4.2 Berekening van de kritische omwentelingsfrequentie. 

De kritische omwentelingsfrequentie van de ventilator vkr waarbij de 

stroming van het gas van een Couetteprofiel naar een Taylorwervelstruc-
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tuur verandert kan berekend worden uit de stralen van beide cilinders 

(de as en de doorvoer). Voor de vereenvoudigde situatie dat de straal 

van de buitenste cilinder (r0 ) en de straal van de binnenste cilinder 

(ri) ongeveer gelijk zijn geldt een simpele relatie tussen de kritische 

omwentelingsfrequentie en de beide stralen (LIN59): 

= Ta = 41 (5.4) 

·-
Hierin is d = r 0 -ri• p de dichtheid, ~de dynamische viscositeit, en Ta 

het Taylorgetal; een dimensieloos getal dat voor de genoemde stromings

overgang 41 is. In onze situatie is deze benadering echter niet geldig 

zodat teruggegrepen moet worden naar een meer gecompliceerde uitdrukking 

met het quotiënt (r0 /ri) en de omwentelingsfrequentie vkr (LIN59): 

(5.5) 

De asdoorvoer van de standaard vulprop bestaat uit twee delen met ver

schillende stralen (4,25 en 2,75 mrn), beide met d = 0,75 mm, zodat er 

twee kritische omwentelingsfrequenties zijn (zie tabel 5.1). Voor een 

goed warmtetransport langs de as moet de ventilatorfrequentie dus hoger 

zijn dan de beide kritische frequenties. De hoogste vkr van de standaard 

vulprop is 277 Hz. Omdat de normale frequentie van de ventilatoren 

300 Hz is, is het mogelijk dat door een toevallige oorzaak, in combina

tie met het hysterese-effect, vanuit een normale stroming een turbulente 

toestand ontstaat met een groter warmtetransport. 

5.4.3 Experimenten. 

Om het effect van de stromingsomslag op de ventilatortemperatuur te 

onderzoeken zijn vulproppen met verschillende asdoorvoeren en verschil

lende vkr gemaakt. Door de frequentie van de ventilator te variëren 

tussen 0 en 300 Hz kan het warmtetransport bestudeerd worden bij de 

passage van vkr· Direct boven de vulprop is een thermokoppel gemonteerd 

(zie hoofdstuk 3) om het warmtetransport te meten. 

De experimenten zijn gedaan met spleetbreedten van 0,75 mm, 1,0 mm en 
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3,0 mm. Zoals gezegd bestaat de ventilatoras uit twee delen met ver

schillende stralen en kritische omwentelingsfrequenties. Er is dan meer 

sprake van een overgangstraject tussen twee stromingsteestanden dan van 

een overgangspunt. Daarom is ook een vulprop gemaakt die een zodanige 

asdoorvoer heeft dat beide delen van de as een zelfde vkr van 150 Hz 

hebben. In tabel 5.1 zijn de verschillende proppen met de asdoorvoeren 

en kritische frequenties gegeven. 

deel van de asdoorvoer 
vulprop 

Boven (r1=3,5 mm) Beneden (ri=2,0 mm) 

r 0 (mm) vkr (Hz) r 0 (mm) Vkr (Hz) 

1; standaard 4,25 190 2.75 277 
2 4,5 129 3,0 195 
3 6,5 37 5,0 54 
4; 150 Hz 4,3 150 3,3 150 

Tabel 5.1 Overzicht van de gebruikte proppen en de kritische 
frequenties. r 0 is de straal van de asdooruoer, ri de straal van 
de uentilatoras, en vkr is de bijbehorende kritische omwentelings
frequentie. 

De temperatuur van het gas bij het thermokoppel wordt beïnvloed door 

zowel het koudetransport door de gaskolom langs de as, als ook door 

opwarming van de ventilatormotor door dissipatieve effecten. Beide 

effecten zijn afhankelijk van het toerental van de ventilator. Het 

koudetransport door het gas is naar verwachting een stijgende funktie 

van het toerental, maar de warmteproduktie in de motor is, zeker gezien 

de aansturing met een blokspanning, moeilijk te voorspellen. In figuur 

5.2 is voor de verschillende vulproppen de temperatuur boven de prop als 

funktie van het toerental van de ventilator getekend. Het overheersende 

maximum in de curven is het gevolg van opwarming van de ventilatormotor. 

Dit zelfde maximum wordt ook gevonden bij terneratuurmetingen zonder 

werkende koelmachine. 
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Figuur 5.2 Het verband tussen de temperatuur van het gas bovenaan 
de as en het toerentaL van de ventiLator, afhankeLijk van de 
gebruikte asdoorvoeren. De referentiemetingen in de 10K
ventiLator zijn met een onderbroken Lijn weergegeven. 

Bij frequenties boven 100 Hz blijkt duidelijk de invloed van de ver

schillende asdoorvoeren. Zeker bij een spleet van 3 mm zakt de tempera

tuur sterk, maar geeft nog geen aanleiding tot bevriezingen aan de 

buitenkant van de ventilator. Wat wel opmerkelijk is, is het bestaan van 

twee stabiele krommen voor de derde vulprop: beneden 50 Hz vallen beide 

binnen de meetnauwkeurigheid samen, bij 300 Hz liggen de takken ca. 30°C 

uit elkaar. Bij het doorlopen van het frequentiegebied van 50 Hz naar 

300 Hz volgt het systeem voor zover gebleken volkomen willekeurig één 

van beide takken. Een enkele keer zijn sprongsgewijze overgangen van de 

hoge naar de lage temperatuurtak waargenomen, maar deze sprongen bleken 

niet reproduceerbaar. Naar een mogelijke oorzaak hiervoor is verder niet 

gezocht, omdat de bevriezingsverschijnselen op de ventilator zelfs bij 

deze grote doorvoer en in de lage-temperatuur tak uitbleven. 
- . 

De vulprop met de vaste vkr gedraagt zich als een prop met een spleet 

van 0,75 mm; de kleinste van de beide spleten. Bij 150Hz is, afgezien 

van een spreiding in de meetwaarden van de temperatuur die op hyste

rese-achtige effecten kunnen duiden, geen significante verandering in de 

kromme zichtbaar. 



5.4.4 Conclusie 

Turbulente stroming rond de ventilatoras blijkt, bij kleine afwij

kingen van de standaard vulproppen, niet tot bevriezingsverschijnselen 

op de ventilator te leiden. De oorzaak hiervoor moet dus in een ander 

mechanisme gezocht worden. 

Overigens blijkt dat er een ruime marge bestaat voor de diameter van de 

asdoorvoer. Bij vergroting van de spleet tussen de as en de prop van 

0,75 mrn (standaard) naar ca. 2 rnm blijft het koudelek vanuit de trans

portcircuits acceptabel. 

5.5 Circulatie van koud gas rond de vulprop. 

5.5.1 Het mechanisme. 

De waaier van de ventilator stuwt het koude heliurngas tegen de wand 

van het ventilatorhuis en tussen de vulprop en de cilinderwand. Hierdoor 

komt over de 0-ring bovenaan de vulprop een drukval te staan die onge

veer gelijk is aan de drukopbouw van de ventilator (in de orde van 

250 mbar). Als de Q-ring niet goed afdicht kan het gas rond de prop gaan 

circuleren en warmte opnemen uit de ventilator. De mate van afkoeling 

van de ventilator is uiteraard afhankelijk van de grootte van de gascir

culatie. In figuur 5.3 is deze mogelijke gasstroom weergegeven. Het 

effect van de gascirculatie zal het duidelijkst merkbaar zijn bij de 

20K-ventilator; bij de 10K-ventilator is - door de hogere temperatuur -

de dichtheid van het gas lager, en de drukopbouw geringer. Er stroomt 

dus minder gas rond de prop waardoor het koelend vermogen kleiner is. 

Dit is in overeenstemming met het feit dat in de meeste gevallen alleen 

de 20K-ventilator afkoelde. 

De voorwaarde voor dit mechanisme is een niet (goed) afdichtende 0-ring. 

Uit controle van de dimensienering van de groef in de vulprop bleek dat 

deze niet helemaal correct is: de juiste dimensies voor een ring met een 

snoerdiameter van 2,62 rnm zijn 2,20 x 3,20 rnrn (Eriks precisie û-ringen). 

De groefafmetingen in de 20K-ventilator bedragen 2,30 x 2,95 rnm. Samen 

met de vezelachige structuur van de vulprop en een standaard onnauwkeu

righeid in de rnaten van de ringen kan dit eventueel leiden tot een 
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slechte afdichting. 

A 

gascirculatie 

Figuur 5.3 Als de 0-ring bij (A) niet goed afdicht kan, door de 
drukopbouw door de ventilator, gas om de prop gaan circuleren in 
de aangegeven richting. 

In experimenten is getracht de gascirculatie te forceren door de 

0-ring te overbruggen met een aantal kanaaltjes en door de ringgroef 

foutief te dimensioneren. De grootte van de circulerende gasstroom kan 

voor iedere prop berekend worden aan de hand van de geometrie van de 

prop en een geschikt stromingsmodel. Met deze verschillende proppen kan 

dan gezocht worden naar de minimaal benodigde gasstroom om de ventilator 

nog te laten bevriezen. Vervolgens is gecontroleerd of deze benodigde 

gasstroom ook kan ontstaan bij gebruik van een standaard vulprop met een 

lekkende 0-ring. 

5.5.2 Berekening van de gasstroom rond de vulprop. 

De stromingsweerstand die het rond de prop circulerende gas onder

vindt wordt gevormd door de smalle spleet tussen de prop en de cilinder

wand, en de passage langs de 0-ring. De terugweg van het gas langs de 

ventilatoras draagt door de ruime spleet nauwelijks bij tot de 

impedantie. 

De impedantie van de spleet tussen de prop en de cilinderwand is uit 

te rekenen met een model voor annulusstroming met een druk- en tempera

tuurgradiënt. Bird, Stewart en Lightfoet (BIR60) geven een afleiding 

voor incompres~ibele stroming door een annulus zonder temperatuurgra

diënt. Op basis van deze afleiding wordt een vergelijking opgesteld voor 

de massastroom langs de vulprop. In figuur 5.4 is de situatie schema-



tisch weergegeven. 
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Figuur 5.4 De geometrie voor de afLeiding van de relatie tussen de 
massastroom en de druk- en temperatuurgradiënt over de 
stromingsimpedant ie. 

Neem een dunne ring (dr. dz) in de annulus en stel hiervoor de impuls

balans op: 

impulstransport door 

cilinderwanden: 

impulstransport door 

boven- en onderwand: 

druk op 

boven- en onderwand: 

balans: 

2~·dz•(rTrzlr- rTrzlr+drl 

+ 

2~·r·dr•(pv~lz- pv~lz+dz) 
+ 

= 0 (5.6) 

Hierin is T de schuifspanning, p de dichtheid, vz de verticale snel

heidscomponent, en p de druk. r en z zijn de cilindrische coördinaten. 

Het blijkt dat.de grootte van de term pv~ (500 Pa) verwaarloosbaar is 

ten opzichte van de drukterm (2•104 Pa). De tweede term uit de balans 

kan dus weggelaten worden. Nu wordt verondersteld dat de invloed van de 
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zwaartekracht op de stroming verwaarloosd kan worden, het gas een New

toniaans medium is (dus Trz = ~·(dvz/dr)), en de spleet (0,05 mm) dun 

is ten opzichte van de diameter (31 mm) van de cilinder (vlakke plaat 

benadering). Bovendien worden de empirische vergelijkingen voor de 

dichtheid en dynamische viscositeit (vgl. 2.2 en 2.4) gebruikt. De 

impulsbalans kan dan uitgewerkt worden tot een uitdrukking voor de mas

sastroom door de annulus (analoog aan BIR60): 

(5.7) 

waarin D de diameter van de vulprop, d de spleetbreedte, en L de lengte 

van de impedantie. I = (AT)- 1 ·J (~p)dT, een uitdrukking die voortkomt 

uit het feit dat zowel de dichtheid als de viscositeit temperatuuraf

hankelijk zijn. In de afleiding van vgl. 5.7 is namelijk geïntegreerd 

over de lengte van de spleet, waar ook de temperatuurgradiënt (AT) over

heen staat. Hier is aangenomen dat deze gradiënt lineair is. Door het 

grote warmtetransport door het bewegende gas en de slechte warmtegelei

ding in de roestvrijstalen wand zal de temperatuur echter over de gehele 

impedantie laag zijn, om aan het einde snel te stijgen. Vergelijking 5.7 

geeft dus een te lage waarde voor de massastroom. 

Omdat de breedte van de spleet (0,05 mm) veel kleiner is dan de diameter 

van de vulprop (31,1 mm) kan de term tussen haakjes in het rechterlid 

van vgl. 5.7 gelijk gesteld worden aan 1. Voor de molaire stroom door de 

annulus geldt dus: 

• 
n = ---- (5.8) 

12•LIM 

De molaire stroom rond de vulprop kan nu dus berekend worden uit de 

geometrie van de prop, en uit de waarden van de drukval en begin- en 

eindtemperatuur over de prop. Voor de waarde van Ap is de drukval over 

de ventilator een goede benadering, de beide temperaturen moeten bena

derd worden uit de temperatuur van het transportcircuit en de waarde van 

het thermokoppel. 

In de experimenten is gebruik gemaakt van een vulprop met kanaaltjes 

om de û-ring heen. Deze kanaaltjes dragen ook bij aan de totale stro-



mingsimpedantie. De stromingsvergelijking hiervoor is afgeleid uit ver

gelijking 2.20 (de stroming in de kanaaltjes is turbulent): 

.2 
n = ----------- (5.9) 

Hierin is À' de wrijvingscoëfficiënt voor het ruwe kanaaltje(~ 0,055), 

enD en L de diameter resp. de lengte van het kanaaltje. Omdat hier ook 

geldt dat het gas de temperatuur die het aan de ingang van het kanaaltje 

had zal houden, kan voor de dichtheid een constante waarde genomen wor

den. Wanneer meerdere kanaaltjes zijn gemaakt moet het rechterlid in 

vgl. 5.9 met het betreffende aantal vermenigvuldigd worden. 

De totale stromingsimpedantie is een serieschakeling van de annulus 

en de kanaaltjes. De molaire stroom hierdoor kan berekend worden uit de 

afzonderlijke stromen, berekend met de volledige drukval over de annulus 

(~ 1 ) of over de kanaaltjes (~2 ): 

• 
nt = -.---.- (5. 10) 

n1 + n2 

5.5.3 Experimenten. 

Om de benodigde gascirculatie voor bevriezingsverschijnselen op de 

ventilator te bepalen zijn een aantal proppen gemaakt met verschillende 

stromingsimpedanties voor het circulerende gas. In eerste instantie zijn 

proppen gemaakt met één of meer kanaaltjes langs de 0-ring (figuur 5.5). 

vulprop 

·, 
as doorvoer 

Figuur 5.5 In experimenten 
gebruikte vulprop met - om 
de 0-ring te omzeilen - één 
of meer kanaaltjes. 

"hap"-e 

vulprop 

I 
I 
~ 

as doorvoer 

Figuur 5.6 In experimenten 
gebruikte vulprop met hap
pen uit de groef om de pas

A sing lekkend te maken. 
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Het gas dat door deze kanaaltjes in de isolerende prop stroomt kan 

echter nauwelijks warmte opnemen uit de ventilator. Daarom wordt deze 

minder effectief gekoeld. De benodigde gascirculatie zal in deze geval

len dus hoger zijn dan voor de proppen met een lekke D-ring. Daarom zijn 

ook een aantal proppen gemaakt waarvan de D-ring groef bewust slecht is 

gedimensioneerd (figuur 5.6). Verder zijn proppen zonder D-ring in de 

ventilator gemonteerd. Het gas heeft nu wel langs de gehele weg een goed 

warmtecontact met de omgeving. In tabel 5.2 wordt een overzicht gegeven 

van de gebruikte vulproppen. 

vulprop berekende Tvent bevriezing 
gascirculatie 

no. spleet kenmerk (5.8 - 5.10) wel = + 
mm mmolis (K) niet -

kanaaltjes 
N*f2Jmm 

1 0.05 3 * 1.4 63 145 + 
2 0.05 1 * 1.4 52 110 + 
3 o.os 1 * 1.1 32 250 + 
4 0.05 3 * 0.6 28 275 +I-
5 0.05 1 * 0.6 15 280 -

6 0.13 lekke groef 350 240 + 
7 0.10 lekke groef 175 260 + 
8 0.05 lekke groef 39 260 + 

Tabel 5.2 Overzicht van de gebruikte vulproppen. Uit de druk- en 
temperatuurmetingen zijn de massastromen berekend die langs de 
prop kunnen stromen. De temperatuur van het gas boven de vulprop 
(Tventl en eventuele ijsvorming op het ventilatorhuis is steeds 
aangegeven. De lengte van de kanaaltjes is in alle gevallen 13 mm. 

Figuur 5.7 laat het temperatuurverloop van het gas boven de vulprop zien 

voor een aantal situaties waarin wel en geen ijsvorming optrad. 

Bij de vierde prop trad na het starten van de koelmachine een aan

vankelijke afkoeling van het ventilatorhuis op tot ongeveer soc. maar 

daarna warmde deze weer op. Wat hiervan de oorzaak is. is nog niet dui

delijk. Uit tabel 5.2 blijkt dat de molaire stroom rond de prop juist in 

het overgangsgebied tussen wel of geen bevriezing valt; bij de laagste 

temperatuur van de ventilator was de molaire flow ~ = 28 mmolls. 
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Figuur 5.7 Het vertoop in de tijd van de temperaturen boven de 
vutprop (thermokoppel) voor situaties waarin wet en geen ijsvor
ming optreedt. Het temperatuurvertoop van de kop van de koet
machine is eveneens aangegeven. In gevatten van ijsvorming (c) is 
niet tang doorgemeten vanwege de kans op elektrische storingen. 

Het blijkt dat een gasstroom van minstens 30 mmolis rond de vulprop 

nodig is om de ventilator te laten bevriezen. De laatste stap die nog 

gemaakt moet worden is de controle of een dergelijke gasstroom ook kan 

ontstaan onder standaard omstandigheden. Vergelijking 5.8 moet nu toege

past worden op meetgegevens uit normale situaties (dus met een goede 

vulprop, en zonder afkoeling van het ventilatorhuis): 

diameter van de vulprop 
diameter van de spleet 

D = 31,1 mm 
d = 0,05 mm 



drukval over de ventilator 
hoogte van de vulprop 
temperatuur boven aan prop 
temperatuur onder aan prop 

6p ~ 25000 Pa 
L = 48 mm 
TL = 290 K 
To = 20 K 
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Hieruit volgt een waarde voor de massastroom als de Q-rlng opeens zou 

gaan lekken; 

~ ~ 56 mmolis (5.11) 

Experimenten met een dergelijke prop (met een lekkende 0-ring) laten 

zien dat ongeveer 39 mmolis gaat circuleren (prop 8). Deze stroom is 

voldoende groot om de ventilator af te koelen; experimentele bepaling 

van het koelend vermogen van deze gasstroom (uit koelvermogensmetingen) 

geeft ongeveer 80 W. De gascirculatie zal bovendien, door een verklei

ning van de temperatuurgradiënt over de stromingsimpedantie (hogere 

dichtheid van het gas) en het krimpen van de vulprop, nog stijgen als 

hij op gang komt; het effect houdt zich zelf in stand. 

De extra belasting die de koudebrug vormt op het transportsysteem 

kan bepaald worden uit de temperatuur van de 20K-trap en de koelvermo

gensgrafieken. In de meeste (niet extreme) gevallen bedroeg de 20K-trap 

temperatuur (t205 ) ongeveer 28 K. Deze waarde impliceert een belasting 

op het 20K-circuit van ongeveer 80 W (het 10K-circuit reageert als een 

onbelast circuit, wat ook inderdaad het geval is). In de meest gunstige 

van de geforceerde situaties - situatie 3 - bedroeg de 20K-temperatuur 

25 K, wat overeenkomt met een belasting van ca. 75 W. 

Een nadere beschouwing van de warmtestroom door de asdoorvoer laat 

zien dat slechts een deel van het vermogen afkomstig is uit de venti

lator; meer dan de helft komt uit de deksel van de transferhead. Deze 

heeft immers een goede thermische verbinding met de cilinderwand van de 

asdoorvoer. Berekening van de grootte van beide bijdragen kan met behulp 

van de regelbare stook (ongeveer 70 % wordt hiervan opgenomen door de 

ventilator) op het ventilatorhuis, en het meten van de temperatuurgra

diënt in de deksel van de transferhead, in radiële richting om de venti

lator heen. In een bepaalde situatie bleek T2os = 32 K; dus 020 ~ 120 W. 

De temperatuurgradiënt in de transferbaad bedroeg 11°C over 6 cm. Uit 

berekeningen bleek dat 60 W (± 10 W) afkomstig was uit de ventilator, en 

70 W (± 10 W) uit de roestvrij stalen deksel. Binnen de meetnauwkeurig

heid stemmen de 020 en de som van de beide bijdragen overeen. 



5.5.4 Voorkoming van de gascirculatie rond de vulprop. 

De D-ring in kwestie heeft een dubbele funktie; voorkoming van gas

circulatie rond de prop en positionering ervan. De meest simpele aanpas

sing van de constructie om toch optredende gascirculatie tegen te gaan, 

is het plaatsen van een tweede D-ring op de in figuur 5.8 aangegeven 

plaats. Door het contact op die plaats van de roestvrijstalen wand met 

de deksel van de transferhead is de temperatuur daar hoog genoeg om de 

ring naar behoren te laten funktioneren. De mate van indrukking van de 

ring wordt eenduidig bepaald door de afmetingen van de groef, en niet 

meer door het getrapte bevestigingsvlak van het ventilatorhuis. De 

ingreep is erg eenvoudig en vergt geen aanpassingen aan andere onder

delen van de asdoorvoer dan aan de vulprop. 

transferhead ~--~ 

cilinderwand 

vulprop 

stralinqsscherm 
instroomopening 

Figuur 5.8 PLaatsing uan een tweede 0-ring op de aangegeven plaats 
voorkomt de gascircutatie. 

3,10 

11,0 

4,80 

Bij bijna alle vulproppen van tabel 5.2 is de invloed van een der

gelijke 0-ring nagegaan. Zelfs wanneer de oorspronkelijke 0-ring werd 

weggelaten, was geen afkoeling van het ventilatorhuis waarneembaar. Bij 

de dimensienering van de groef is gekozen voor een dynamische afdichting 

(in verband met montage van de ventilator). De snoerdiameter van de 

0-ring is 3,53 mm, de diameter 24,99 mm. De hierbij horende groefafme

tingen zijn (diepte x breedte) 3,10 x 4,80 (evt. 3,90) mm (Eriks preci

sie D-ringen). 
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Eventuele andere oplossingen voor de slecht afdichtende 0-ring, 

zoals herdimensienering van de groef, in combinatie met het gebruiken 

van andere (keramische) materialen voor de vulprop vergen een grotere 

ingreep op de ventilatordoorvoer. Toepassen van een dikkere D-ring geeft 

ook goede resultaten, maar dan moet rekening gehouden worden met de 

passing van de andere 0-ringen in het getrapte bevestigingsvlak van het 

ventilatorhuis (zie figuur 2.7). Positionering van de ring rond het lijf 

van de vulprop is wat dit betreft een betere oplossing. 

Zowel uit vergelijking 5.8 voor de berekening van de rond de prop 

circulerende gasstroom als uit de metingen blijkt dat de spleetbreedte d 

van grote invloed is op de gasstroom. Deze moet kleiner dan 0,05 mm 

gehouden worden: de standaard breedte van 0,05 mm is dus net voldoende 

klein. 

5.5.5 Conclusie. 

Op grond van diverse experimenten en berekeningen met verschillende 

proppen kan gesteld worden dat een lekkende D-ring om de vulprop bevrie

zing van het ventilatorhuis tot gevolg kan hebben, en dat deze situatie 

vanuit normale omstandigheden kan ontstaan. De gascirculatie rond de 

prop kan voorkomen worden door vlak onder de eerste ring, tegen de 

R.V.S.-wand, een tweede te leggen. De temperatuur ter plekke is ongeveer 

290 K. De originele ring kan blijven liggen om te voorkomen dat de prop 

gaat schuiven. 

De enige manier om werkelijk na te gaan of dit mechanisme bevriezing 

van de ventilatoren veroorzaakt heeft is het uitvoeren van een lange 

duurproef met de tweede D-ring. De tijd hiervoor ontbreekt echter. De 

conclusie over de oorzaak van de bevriezingsverschijnselen kan dus 

alleen op de uitgevoerde experimenten gebaseerd worden. 
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Appendix 1 Thermodynamische eigenschappen van helium--4 (NBS72) 
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Ta~elle 14-20. Dampfdruck von Stlckstoff(nach (14-102)). 

3 N 
'& 
'"1 ..... 
t: ~ ~ 

'· T· ,0 ,I ,2 ,) ,4 .s ·' ,7 ,8 ,9 I 

I 
K pIn mbu 

r+ r+ 
111 r CT' 
(D 
...... .... 

~ 61 - - 126,421 128,761 lli,IH 11),545 ll5,990 138,472 140,990 143,544 
64 146,1)6 148,766 151,411 I.S4,119 IS6,881 I.S9,667 162,491 165,154 168,258 111,201 
6S 174,189 171,216 1110,286 181,)98 I86,SS1 189,751 192,991 196,611 199,611 202,987 

.... 
< ! 111 
~ g In 

66 206,4011 209,816 21 ),190 216,9SO 220,558 224,214 227,917 211,670 215,471 139,122 
67 241,221 247,114 2.51,176 2SS,210 2.59,115 261,491 267,701 271,967 276,284 280,6SS 
68 2U,IHII 289,561 294,099 298,692 101,142 108,048 112,812 117,614 122,n4 121,454 
69 l12,4S) H7,SI2 142,612 147,1112 1Sl,OS4 1.58,1.58 161,72.5 169,1SS 114,648 180,20.5 
10 18.5,827 191,.514 197,266 401,08S 408,970 414,921 420,941 427,011 4)],188 419,415 

71 445,711 452,017 4S8,51S 46.5,024 471,60.5 478,258 484,984 491,784 498,6.58 505,601 

r+ ..... CIQ 
~ '1 
In 111 
r+ ..., 
0 ..... ..., 

=-
. 

......... ! 
til 

.. 12 512,611 519,711 526,907 5J.I,I60 .541,490 548,899 556,186 561,9.52 571,598 .579,124 
1l 587,111 595,019 602,989 611,042 619,178 627,197 615,701 644,0119 652,5~1 661,111 
74 669,769 678,501 681,124 696,214 70.5,212 714,120 121,o498 712,766 742,ll6 7SI,H8 

0 a :x: 
-.:1 .... 
'-' CIQ 

7S 761,122 710,7.59 780,490 790,1!L 800,214 810,2SO 820,161 810,.569 840,1174 8.51,277 

16 861,718 872,178 881,078 891,879 904,7110 91.5,781 926,8811 9111,09.5 949,406 960,821 

ID 
D"' 
'1 r: 

11 971,141 983,966 995,691 1007,.514 1019,478 1011,Sl0 1041,690 IOSS,960 1068,))9 1080,828 ..... 
(llç" 

711 1091,428 1106,1)9 1118,963 1111,900 1144,9.50 11.58,114 1171,193 11114,787 11911,297 1211,924 
79 122.5,668 1219,.510 12Sl,SIO 1267,610 1281,810 1296,170 1)10,612 ll2S,21S I 119,921 llS4,7SO 

,... 
ID 

80 1169,702 1384,719 1199,9112 141.5,110 1410,764 1446,146 146l,OH 1471,891 1491.860 IS0~,9H 

111 1.526,184 IS42,S42 ISS9,012 IS7S,65S 1.592,411 1609,300 1626,124 164),481 1660,7111 1678,209 
82 1695,717 1711,484 1131,129 1149,313 1767,431 1111.5,701 1804,107 1822,655 1841,146 1860,179 
111 1879,U7 11198,280 1911,548 1916,962 1956,.522 1976,211 1996,087 2016,09) 2036,248 2056,5Sl 
84 2071,009 - - - - - - - - -

---------- -- -- - __ j 

fi 
ï ,... 
ID 
'1 
(IJ . 

~ 



Tabelle 14·16. Dampfdruck von e-Wasscrstoff(nach (14-IOIJ). 

T ,0 I ,I I ,2 I ,3 I ,4 I ,5 I 
K pIn mb•r 

14 711,422 82,977 87,1)3 92,696 97,871 l03,26S 
IS IH,725 140,559 147,654 155,018 162,657 170,571 
16 214,610 224.118 214,455 244,866 255,620 266,12) 
17 321,718 341.064 354,808 368,958 383,522 398,506 
18 479,994 497,657 51S,79l Sl4,408 5Sl,5ll 513,109 
19 678,791 701,519 724,796 148,6l9 713,0l7 797,996 
20 911,690 960.2Sl 9119,441 1019,1)4 1049,134 IOIIO,IIU 
21 1246,466 1281.65 I 1117,542 1154,147 1191.474 1429,531 
ll 1611,050 161),657 1711,0SI 1761,240 1806,212 1852,016 
21 209l,S08 - - - - -

-

.. 
Tabelle 14-17. Dampfdruck von n-Wassersloff(nach (14-1011). 

,0 ,I ,2 ,) 
•.• 

,4 ,5 .1 T 
K pin mbar 

14 73,843 78,180 82,712 87,443 92,380 97,528 
IS 126,647 I ll,l90 119.987 147,044 154,)68 161,965 
16 204,280 213,655 22l,l.SO 1ll,l72 243,116 154,421 
17 313,246 326,131 339,404 353,015 367,150 381,636 
18 460,491 471,599 495,170 511,210 531,119 550,7)) 
19 6Sl,296 675,371 697,984 721,143 744,856 769,131 
20 899,198 927,00S 955,421 984,413 1014,15 I 1044,469 
11 I20S,92S 1140,246 1175.261 1110,979 1147,408 ll84,5S6 
21 1581,)59 1621,989 1665,)94 1708,582 1751,561 1197,))9 
2l 20)),5011 208l,2Sl 21H.II56 2111S,l22 22l7,662 2290,811) 

'--···--

,6 I ,1 I 
108,88) 114,1)2 
118,786 187,288 
278,181 290,003 
413,919 429.766 
591.210 613,820 
82l,S44 849,680 

llll,6l6 li4S,067 
1468,326 1507,867 
1898,658 1946,109 

- -

,6 ,1 

102,89) 108,481 
169,842 118,006 
265,464 276,861 
396,540 411,811 
570,230 590,217 
793,975 819,396 

1075,434 1107,054 
1421,431 l..e61,041 
1842,925 18119,327 
2144,993 2400,000 

,8 I 
120,818 
196,092 
302,195 
446,056 
614,949 
876,411 

1178,182 
1548,163 
1994,395 

-

I 

,8 

114,299 
. 186,461 

188,619 
411,635 
610,732 
845,401 

1119,])7 
1500,393 
19J6,S5J 
245S,91l 

,9 

I 27,147 
205,204 
314,76S 
462,797 
656,604 
901,745 

1211,979 
1589,221 
204l,Sl5 

-

,9 

120,152 
195,118 
300,745 
443,839 
611,753 
872,000 

1172,292 
IS40,497 
1984,610 
2511,741 

> 
1\) 

1\) 
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A.2.3 IJkgrafiek van Allen-Bradley T20S· 
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Appendix 3 Em1ss1ecoëff1c1ënten van metalen. (CHA74) 

Surface Dcscription (Refcrence) 

METALS AND METALPLATING 
AJuminurn 

Foil, bright sidc. as receivcd (I) 
755-T alloy, wcathcred (I) 

1100-0. commcrcially pure (I) 
1100-0. commcrcially pure, oxidized at 600'F (I) 
24S-T81, with chromic acid anodize (I) 
24S-T81, with H 2SO. anodizc (I) 

Beryllium (I) 

Beryllium, anodizcd (I) 

Brass 
Highly polishcd (2) 
Polished (8) 

Rolled plate (3) 

Chromium 
Polished (6) 
0.1 mil thick. p1atc on 0.5 mil nickel on 321 stainless 

steel (I) 

Gold, evaparaled on fiber glass (I) 
Gold, coated on stainlcss steel (I) 

Iron 
Cast iron, polished (5) 
Cast iron, oxidîzed (5} 
Iron platc. completely rusted (3) 
Wrought iron, polished (7) 
Wrought iron. oxidized (7) 

Platinum on po1ished steel ()) 

Silver 
Pure, polished (2) 
5 mil sih·er plateon 0.5 mil nickel on 321 stainless 

steel (I) 

Silver plate on 321 stainless steel (I) 

Steel 
Polished plate (4) 
Rough plate (8) 
Stainbs steel, type 30 I (I) 

Stainless steel, type 321, oxidized at 500 'F (I) 

Stainless steel. type 321 ""ith blad. oxide (I) 
lnc:onc:l X, oxidiZI:d at 1925'F (I) 

Tungsten filament (9) 

0.04/700 
0.1611500 

.ëmissivity, .:/T, °F 

0.05/200; 0.05/400; 0.05/600; 0.05/800 
0.04/200; 0.04/400; 0.05/600; 0.05/XOO 
0.17/300; 0.17/335; 0.17/365; 0.17/400 
0.85/300; 0.82/335; 0.80/365; 0.78/800 

0.16/300; 0.21/700; 0.26/900; 0.30/1100 
0.90/300; 0.88/700; 0.85/900; 0.82/1100 

0.030/530 
0.10/100; 0.10/600 
0.06/72 

0.08/100; 0.36/2000 

0.12/200; 0.13/340; 0.14/480; O.IS/620; O.lS/7SO 

O.OS/200; 0.05/300; 0.75/500 
0.09/200; 0.09/340; 0.11/490; 0.15/600; 0.14/750 

0.21/392 
0.64/390; 0.78/1100 
0.69/67 
0.28/100; 0.28/480 
0.94/70; 0.94/680 

0.13/200; 0.15/340; 0.14/480; 0.15/620; O.IS/750 

0.020/440; 0.032/1160 

0.06/200; 0.06/340; 0.06'480; 0.07:620; 0.08;750 
0.11!200; 0.11/400; 0.111600; 0.13;800 

0.066/212 
0.94/100; 0.97!700 
0.14!200; 0.1Si400; 0.16/600; 0.18,800 
0.27/200; 0.27!400; 0.28;600; 0.32,'800 
0 . .161200; 0.66:400; 0.69/600; 0.76. 800 
0.61/200; 0.79{340; 0.81;480; 0.86,620; 0.81;750 

0.39/6000 

I 
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Dankwoord. 

Het laatste jaar van mijn studie is, net als de voorgaande jaren, 

erg leuk en boeiend geweest. Ik wil langs deze weg dan ook ledereen 

bedanken die mij heeft geholpen ook dit jaar tot een goed einde te 

brengen. De heren C. Huygen en A. Castelijns van Philips Cryo. Ontw. I&E 

ben ik zeer erkentelijk voor het in mij gestelde vertrouwen en de erg 

plezierige samenwerking. De medewerkers en studenten van de groep Lage 

Temperaturen wil ik graag bedanken voor de belangstelling, begeleiding 

en de plezierige sfeer, en de mensen van het Kryogeen Bedrijf voor hun 

altijd goede humeur en de vele assistentie bij het bouwen van mijn 

opstelling. 


