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Samenvatting. 

De pulsbuiskoelmachine is een variant op de Stirling koelmachine. Met de pulsbuis

koelmachine kan bij lage temperatuur warmte worden onttrokken door heliumgas 

achtereenvolgens te comprimeren en te expanderen. De pulsbuiskoelmachine heeft de 

potentie een in vergelijking tot andere koelmachines lange levensduur te bereiken. 

Naast de levensduur wordt de kwaliteit van een koelmachine bepaald door het geleverde 

koelvermogen en door de laagste temperatuur die met de koelmachine kan worden 

gehaald. 

Onlangs is in de groep Lage Temperaturen een analytisch model voor het koelvermogen 

van de pulsbuiskoelmachine opgesteld. Tijdens dit afstudeeronderzoek is dit model bij 

kamertemperatuur geverifieerd. Om het model ook beneden 293 keivin te kunnen 

gebruiken is het model verder uitgewerkt en op enkele punten herzien. Aansluitend zijn 

experimenten verricht bij temperaturen beneden 293 kelvin. Uit deze experimenten 

blijkt dat hoewel de ordes van grootte overeenstemmen het koelvermogen groter is dan 

wordt voorspeld door de theorie. 

Voorts is getracht de minimumtemperatuur van de pulsbuiskoelmachine proef

ondervindelijk te verlagen. Deze experimenten resulteerden in een verlaging van de 

minimumtemperatuur van 85 keivin tot 70 kelvin. Aangezien de gebruikte pulsbuis

koelmachine een aantal nadelige eigenschappen bezat, is bêloten een lineaire pulsbuis

koelmachine te bouwen. Tijdens de eerste proefmeting met de lineaire pulsbuis

koelmachine is een minimumtemperatuur van 60 keivin gehaald. 
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Symbolenlijst. 

symbool omschrijving eenheid 

a straal pulsbuis m 
A oppervlakte doorsnede pulsbuis m2 
Ar doorstroomoppervlak doorsnede regenerator m2 

Cp soortelijke warmte bij constante druk J kg-1 K-1 

-der oppervlakte elementje m2 
D diameter capillair m 
f wrijvingsgetal 
h specifieke enthalpie J kg-1 

ii enthalpieflow w 
L lengte pulsbuis m 
m in halve periode door regenerator gestroomde kg 

massa 

IÎl massastroom door regenerator kg s-1 

p druk N m-2 

~p drukval over stromingsweerstand N m-2 

~p drukverhoging tijdens adiabatisch proces N m-2 

Q warmte J 

Q warmtestroom w 
R specifieke gasconstante J kg-1 K-1 
Re getal van Reynolds 
t tijd s 

T temperatuur K 

6r thermische grenslaagdikte m 

BI' temperatuurverschil tussen gas en wand K 
na adiabatische compressie 

V gassnelheid in lengterichting m s-1 

Vw gassnelheid richting wand m s-1 

V volume m3 
x afstand tot koude warmtewisselaar m 

1 Cp/Cv 

1J dynamische viscositeit N m-2 s 

~ volumeflow m3 s-1 

p dichtheid kg m-3 

w hoekfrequentie rad s-1 

(} faseverschil tussen drukverstoring en rad 
volumeflow 

superscript betekenis 

N complexe amplitude 
verstoring 
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Hoofdstuk 1. Inleiding. 

De pulsbuiskoelmachine is een zogenaamde 'small cryocooler'. Cryocoolers zijn 

mechanische koelmachines die koelvermogen kunnen leveren bij temperaturen beneden 

80 kelvin. De term 'small' geeft het relatief kleine van deze cryocoolers verlangde 

koelvermogen dat in de ordegrootte van 10 watt ligt aan. Eén van de belangrijkste 

toepassingen van de cryocooler is het afkoelen van infrarooddetectoren. 

Op aarde is het vrijwel altijd het gemakkelijkst een infrarooddetector af te koelen met 

een cryogene vloeistof. In de ruimtevaart echter, zou dit betekenen dat de detector 

slechts een levensduur van één jaar zou hebben omdat slechts een beperkte hoeveelheid 

cryogene vloeistof meegenomen kan worden tijdens een vlucht. Daarom ligt in de 

ruimtevaart wellicht het grootste toepassingsgebied van de mechanische koelmachine. 

Door middel van zonnecollectoren kan het vermogen worden verkregen om de koel

machine te laten draaien, die dan bij lage temperatuur een detector kan afkoelen. 

De mechanische koelmachine dient echter wel betrouwbaar te zijn in die zin, dat zijn 

levensduur vijf jaar of meer moet bedragen. 

De bekendste mechanische koelmachines zijn de Gifford-McMahon koelmachine en de 

Stirling koelmachine. De Stirling koelmachine wordt als kleine cryocooler al lange tijd 

op commerciële basis geproduceerd. Op diverse plaatsen wordt desondanks veel 

onderzoek gedaan teneinde het thermodynamisch rendement en de levensduur van de 

Stirling koelmachine te verbeteren. De levensduur van de Stirling koelmachine wordt 

beperkt tot twee à drie jaar door de zogenaamde expansiezuiger, die niet met olie 

gesmeerd kan worden omdat deze zuiger beweegt in een ruimte bij lage temperatuur. 

Bij de pulsbuiskoelmachine is deze zuiger vervangen door een 'gaszuiger' bestaande uit 

een stromingsweerstand met een buffervolume in serie. Aangezien de expansiezuiger 

ontbreekt, heeft de pulsbuiskoelmachine de potentie om in levensduur de Stirling 

koelmachine te overtreffen. 

Voor dié toepassingen waar het energieverbruik niet het overheersende criterium voor 

de keuze van een mechanische koelmachine is, lijkt de pulsbuiskoelmachine dan ook 

zeer geschikt. 

Sinds 1987 wordt in de groep Lage Temperaturen van de faculteit Technische 

Natuurkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven onderzoek gedaan naar de 

pulsbuiskoelmachine. 

Naast het proefondervindelijk optimaliseren van de pulsbuiskoelmachine, wordt in 

samenwerking met de vakgroep Transportfysica aan de TUE aandacht besteed aan het 

opstellen van een theoretische beschrijving van de puls buiskoelmachine. 
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Hoofdstuk 2. Theorie 

De pulsbuiskoelmachine kan als volgt schematisch worden weergegeven. 

Zie figuur 2.1. 

pulsbuis 

lage á\.K buffer -
Figuur 2.1 De pulsbuiskoelmachine. 

De feitelijke pulsbuis bestaat uit een ronde buis waarin warmte getransporteerd kan 

worden van de koude warmtewisselaar naar de warme warmtewisselaar. Dit warmte

transport is mogelijk wanneer gas in de pulsbuis (in ons geval heliumgas) eerst 

onder hoge druk naar rechts, en daarna onder lage druk naar links stroomt. Om dit 

te verwezenlijken zijn twee elektromagnetische kleppen in combinatie met een hoge 

druk en een lage druk buffer op de pulsbuis aangesloten. De frequentie waarmee 

deze kleppen open en dicht gaan kan worden ingesteld. Tussen de kleppen en de 

pulsbuis bevindt zich de regenerator. De regenerator werkt als een warmtebarrière, 

en zorgt ervoor dat er zo weinig mogelijk warmte naar de koude warmtewisselaar 

stroomt. Aan het warme uiteinde van de pulsbuis bevindt zich een regelbare 

stromingsweerstand met een buffervolume. Dit deel van de pulsbuiskoelmachine 

regelt de gasstroming in de pulsbuis en heeft een grote invloed op het koelvermogen. 

In de hierna volgende paragraaf zal het warmtetransport in de pulsbuis worden 

beschreven, en zal blijken dat het koelvermogen van de pulsbuiskoelmachine in 

eerste orde benadering wordt veroorzaakt door een enthalpiestroom in de pulsbuis. 

In paragraaf 2.2 zal een uitdrukking voor deze enthalpiestroom worden opgesteld. -

Omdat de enthalpiestroom zal blijken af te hangen van de snelheid van het gas, zal 

ook de snelheidsverdeling in de pulsbuis berekend worden. 
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In paragraaf 2.3 wordt het effect van warmteuitwisseling tussen gas en wand 

beschreven en zal blijken dat dit resulteert in een correctie op het koelvermogen. De 

laatste paragraaf van dit hoofdstuk behandelt de werking van de regenerator en 

geeft een uitdrukking voor de warmtestroom door de regenerator. 

2.1 Warmtetransport in de pulsbuiskoelmachine. 

Het doel van een koelmachine is het opnemen van warmte bij lage temperatuur. Dit 

koelvermogen van de koelmachine kan worden berekend met behulp van een 

vergelijking die de energiehuishouding voor een gasstroming door een buis beschrijft. 

Voor de afleiding van deze vergelijking zij verwezen naar het afstudeerverslag van 

Marc Baks1• 

Omdat de stroming periodiek is worden alle grootheden gemiddeld over één periode. 

De energievergelijking geeft voor een open systeem 

waarin Q de door het systeem per tijdseenheid opgenomen warmte is 

Hinde inkomende enthalpieflow is en 

Buit de uitgaande enthalpieflow is. 

2.1 

De haken ( ) geven hierbij middeling over één periode aan. In de afleiding van deze 

vergelijking zijn de invloed van de zwaartekracht en de kinetische energie van het 

gas verwaarloosd. 

De pulsbuis wordt nu opgesplitst in twee delen. Het eerste deel wordt gevormd door 

de koude warmtewisselaar plus de pulsbuis en het tweede door de warme warmte

wisselaar. Zie figuur 2.2. De thermische grenslaag is gestippeld weergegeven. 
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Figuur 2.2. De energiehuishouding in de pulsbuiskoelmachine 

Voor het systeem gevormd door de koude warmtewisselaar en de pulsbuis blijkt met 

behulp van de energievergelijking dat 

2.2 

waarin Qkoel het koelvermogen van de pulsbuiskoelmachine is, H0 de 

enthalpieflow ten gevolge van de stroming van het gas in axiale richting 

is, Ïlw de enthalpiestroom ten gevolge van de stroming van het gas in 

radiële richting is, Qw op te vatten is als een warmtestroom die wordt 

veroorzaakt door het zogenaamde warmtepompmechanisme en Hr de 

enthalpiestroom door de regenerator is. 

Alle termen uit het rechterlid op het regeneratorverlies na, blijken uit te drukken te 

zijn in grootheden die relatief gemakkelijk te meten zijn. Het regeneratorverlies is 

echter wel te schatten uit experimenten. In de volgende paragrafen zullen 

uitdnkkingen voor de bovenstaande termen worden gegeven. 

2.2 De enthalpieflow in de pulsbuis. 

De enthalpie h van een gas per massaeenheid, ook wel de specifieke enthalpie 

genoemd, wordt voor een ideaal gas met constante Cp en met temperatuurT 

gegeven door 

h = CpT 

waarin Cp de soortelijke warmte bij constante druk is. 

2.3 
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Door het oppervlak van een loodrechte doorsnede van de pulsbuis wordt per tijds

eenheid een hoeveelheid enthalpie getransporteerd gegeven door 

ÏI = IJ pvep T du 
opp 

waarin de integraal over het oppervlak van de doorsnede wordt genomen. 

2.4 

De snelheid, temperatuur en dichtheid van het gas worden nu verondersteld uniform 

te zijn over het oppervlak. Grenslaageffecten worden dus voorlopig verwaarloosd. 

Vergelijking 2.4 wordt hiermee 

ÏI = pvAcpT 2.5 

waarin A de oppervlakte van de doorsnede van de pulsbuis is. 

Na middelen over één cyclus volgt met de ideale gaswet p = pRT 

T 

(H) = ~iÜpvA dt 2.6 
0 

De methode die hier zal worden gebruikt om (H) te berekenen is de akoustische 

benadering en is ontleend aan het afstudeerverslag van Marc Baks1. In de 

akoustische benadering worden druk, dichtheid, temperatuur en snelheid van het gas 

verondersteld te bestaan uit een tijdsgemiddelde component met daarop gesuper

poneerd een kleine tijdsafhankelijke verstoring: 

P =Po+ p' 

P =Po+ p' 

T = T 0 + T' 

v = v0 + v' 

2.7 

waarin de index 0 het tijdsgemiddelde deel en het accent ' de verstoring aangeeft 

van de betreffende grootheid. 
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Substitutie van 2. 7 in 2.6 levert 

T 

(ÏI) = fR~J(Po + pl)(vo + vl) dt 

0 

T 

= fR~J (PoVo + p'v
1

) dt 2.8 

0 

omdat het gemiddelde over één periode van de termen p0v
1 

en P
1

Vo nul oplevert. 

De term p0v0 kan met behulp van massabehoud uitgedrukt worden in de 

verstoringen p
1 

en v': 

(pv) = 0 

p0v0 + (plvl) = 0 
I 

vo = -(fLvl) 
Po 

2.9 

Voor een adiabatisch proces ( warmteuitwisseling tussen gas en wand wordt voor

lopig verwaarloosd) geldt via pfp 'Y =constant 

zodat 

i.= ..Ji. 
Po 'YPo 

I 

vo = -(Lv') 
'YPo 

Vergelijking 2.8 voor de enthalpieflow wordt hiermee 

T T 

(ÏI) = fR~J(p0vo + plvl) dt = fR~(l-~)Jp'vl dt 

0 0 

T 

AJ I I d =-:r pv t 

0 

2.10 

2.11 

2.12 
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Het gasvolume dat per tijdseenheid door het oppervlak stroomt is de volumeflow ~ 

gegeven door 

~=vA 2.13 

zodat vergelijking 2.12 overgaat in 

{H} = {p'~'} 2.14 

De verstoringstermen zijn in eerst orde benadering sinusvormig. De verstorings

termen zijn ook op te vatten als het reële deel van een complexe e-macht: 

I N iwt 
P = pe 

N iwt 
p' = P e 

T' = 'Ï' eiwt 

,. =' eiwt 

2.15 

waarin het slangetje de complexe amplitude van de betreffende grootheid aangeeft. 

Het faseverschil tussen de verschillende verstoringen zit opgesloten in de complexe 

amplitudes. De complexe amplitude van de drukverstoring zal vanaf nu reëel 

worden genomen. 

De uitdrukking voor de enthalpieflow ten gevolge van de gasstroming in de lengte

richting van de pulsbuis wordt hiermee 

{il} =! li>l 1,1 coso 

waarin 0 het faseverschil tussen de drukgolf en de volumeflow is 

I pI de amplitude van de drukgolf is 

1,1 de amplitude van de volumeflow is. 

2.16 

Deze enthalpieflow is nul voor een pulsbuis die aan het warme uiteinde is afgesloten, 

omdat dan de druk en de volumeflow uit fase zijn. Wanneer echter een orifice of een 

andere stromingsweerstand in serie met een buffervolume aan het warme uiteinde 

van de pulsbuis wordt gemonteerd, zijn de druk en volumeflow niet meer uit fase. 

Deze enthalpieflow wordt dus veroorzaakt door de orifice. Daarom wordt deze 

enthalpieflow voorzien van de index 0 : 

{Ho} =! IPI I' I cosO 2.17 
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Willen we de enthalpieflow berekenen, dan moet eerst de snelheid van het gas in de 

pulsbuis als functie van de tijd bekend zijn. De snelheid van het gas in de pulsbuis is 

moeilijk exact te bepalen. Wanneer echter warmtuitwisseling met de wand wordt 

verwaarloosd en de akoustische benadering wordt gebruikt, is op vrij eenvoudige 

wijze een redelijke benadering van de gassnelheid te geven. 

De pulsbuis heeft het volume V Pen heeft twee uiteinden. Zie figuur 2.3. 

I 
I 

cp1-~l 
I 
I 
I 

Vp 

Figuur 2.3 De pulsbuis en de verschillende volumeflows. 

Aan het koude uiteinde treedt een volumestroom ~ 1 de pulsbuis binnen. Aan het 

warme uiteinde kan een volumestroom ~2 de pulsbuis verlaten via een stromings

weerstand en naar een buffervolume stromen. 

Beschouw nu een vaste hoeveelheid gas in de pulsbuis. Voor een adiabatisch proces 

hangen druk en volume van het gas V g samen volgens 

p V g 'Y = constant 2.18 

Differentiëren naar de tijd van 2.18 levert 

2.19 

Wanneer het gas oorspronkelijk de pulsbuis met volume V P geheel opvulde, wordt 

dit 
2.20 
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De volumeverandering per tijdseenheid van het gas is het gevolg van de volume

stromen die de pulsbuis binnenkomen of verlaten: 

lJV w =-1>1 +~2 

Combinatie van vergelijkingen 2.20 en 2.21 levert 

In de akoustische benadering wordt dit 

$1 = $2 + i wV P P 
1Po 

2.21 

2.22 

2.23 

De aan de linkerkant binnenkomende volumeflow stroomt voor een deel door de 

stromingsweerstand naar het buffervolume. Het deel dat in de pulsbuis blijft, leidt 

tot een verhoging van de druk in de pulsbuis. 

Op dezelfde manier kan afgeleid worden dat de volumeflow als functie van de 

afstand x tot de koude warmtewisselaar gegeven wordt door 

$(x)= $2 + iwA (L-x) p 
1Po 

waarrin 1 de lengte van de pulsbuis is. 

Met dit resultaat volgt voor de enthalpieflow ten gevolge van de orifice 

2.24 

2.25 

voor elke x. In onze opstelling is het buffervolume zó groot dat er nauwelijks 

drukfluctuaties in voorkomen. De gemiddelde druk in het buffervolume is hetzeide 

als de gemiddelde druk in de pulsbuis, zodat de drukval over de stromingsweerstand 

gelijk is aan de drukfluctuatie p'. De volumestroom ~2 door de stromingsweerstand 

is dus in fase met de drukgolf zodat 

2.26 

De amplitude van de volumeflow door de stromingsweerstand is moeilijk direct te 

meten. Het is echter wel mogelijk om na ijking van de stromingsweerstand de 

volumestroom door de weerstand te berekenen wanneer temperatuur, gemiddelde 

druk en drukval over de weerstand bekend zijn. 

De stromingsweerstand is in ons geval een ronde buis met een kleine diameter 

(0,95 mm.), en een stroming door een ronde buis kan worden gekarakteriseerd door 

twee dimensieloze getallen2. 
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Deze getallen zijn het getal van Reynolds (Re) en de zogenaamde wrijvingsfactor 

(f). Deze twee getallen worden gegeven door 

Re= pvD 
TJ 

~D 
f = ~pv~- 4L 

waarin D de diameter van de buis is 

TJ de viscositeit van het gas is 

~P de drukval over de stromingsweerstand is 

L de lengte van de stromingsweerstand is. 

2.27 

In deze vergelijking dienen de dichtheid p en de snelheid v op dezelfde plaats in de 

stromingsweerstand bepaald te worden. 

Tijdens de ijking wordt het wrijvingsgetal f bepaald als functie van Re. Het 

resultaat van deze ijking is weergegeven in grafiek 2.4. 

10~ c : 

- Re 

Grafiek 2.4. De ijkgrafiek van de stromingsweerstand. 

Zowel Re als f zijn afhankelijk van de snelheid. De snelheid v kan nu met behulp 

van de ijkgrafiek iteratief worden bepaald2• Dit is echter zeer tijdrovend. Het is 

gemakkelijker om in een nieuwe grafiek Re uit te zetten tegen fRe2• Uit de definities 

van Re en f volgt 

rD-2 D3 
LA 

uu: = 2TJ2L RT L.lP 

waarin de druk en de temperatuur aan de ingang bepaald moeten worden. 

Zie figuur 2.5 

2.28 



-11-

Figuur 2.5 Re als functie van fRe2. 

Wanneer nu deingangstemperatuur op 293 K wordt gesteld, kan nadat de ingangs

druk en drukval over de weerstand zijn gemeten, de grootheid fRe2 berekend worden 

volgens vergelijking 2.28. Uit grafiek 2.5 kan dan het Reynoldsgetal worden af

gelezen, zodat de ingangssnelheid berekend kan worden. De volumestroom ~2 volgt 

dan uit 

2.29 

2.3 Effecten in de thermische grenslaag. 

Aan de wand van de pulsbuis treden enkele effecten op die tot nu toe verwaarloosd 

zijn. In een pulsbuis zonder warmteuitwisseling met de wand is de enthalpieflow aan 

het warme uiteinde gelijk aan de enthalpieflow veroorzaakt door de orifice. Er wordt 

echter warmte uitgewisseld tussen de wand en het gas in de thermische grenslaag, 

zodat er twee energiestromen ontstaan die kunnen worden beschouwd als een 

correctie op de enthalpieflow ten gevolge van de orifice. De twee energiestromen die 

veroorzaakt worden door warmteuitwisseling met de wand zijn de 'gepompte' 

warmte en de enthalpieflow in de richting van de wand. 

2.3.1 Het warmteoompmechanisme. 

Het gas in de thermische grenslaag kan warmte uitwisselen met de buiswand. Dit 

gas bezit de eigenschap dat het warmte kan 'pompen' van het ene naar het andere 

uiteinde van de pulsbuis. Zie figuur 2.6. In deze figuur is een gaselementje uit de 

thermische grenslaag weergegeven in vier verschillende toestanden die het elementje 
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achtereenvolgens doorloopt. De temperatuur van de buiswand wordt voorlopig 

uniform beschouwd. 

WM/J?î7-

owl Ow j 

10-+-----D-3 
2 

4 

Figuur 2.6. De toestanden die een gaselementje uit de thermische 
grenslaag achtereenvolgens doorloopt 

Eén periode in de pulsbuis kan vereenvoudigd weergegeven worden door vier 

deel-processen, die als volgt te beschrijven zijn. De temperatuur van het gas is in 

toestand 1 gelijk aan de temperatuur van de wand. 

1-2. Deingangsklep opent zich, en het gas wordt adiabatisch de pulsbuis in 

geduwd over een afstand Äx. Het gas ondervindt hierbij een drukstijging Äp en een 

temperatuurstijging Ä T gegeven door 

2.30 

2-3. Deingangsklep sluit. Het gas in de thermische grenslaag is warmer dan 

de wand en gaat isobaar afkoelen naar de wandtemperatuur T w waardoor het gas 

krimpt, en tegelijkertijd de warmte Qw aan de wand afgeeft. 

3-4. De uitgangsklep gaat open, zodat het gas in de pulsbuis in de richting van 

de koude warmtewisselaar zal stromen en uiteindelijk zijn oorspronkelijke begin

plaats zal innemen. Tegelijkertijd ondervindt het gas een adiabatische expansie 

waardoor de druk met Äp afneemt en de temperatuur met ÄT daalt. 

4-1. De uitgangsklep gaat weer dicht. Het gaselementje neemt isobaar warmte 

op van de wand en zet uit. 
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Dit alles kan als volgt geïnterpreteerd worden. 

Een hoeveelheid warmte Qw wordt van het linker uiteinde van de pulsbuis op

genomen en een afstand D.x verderop in de pulsbuis afgegeven. Deze warmte zal 

tijdens de volgende periode opgenomen worden door een gaselementje dat zich in 

toestand 1 ter plaatse .!lx bevindt en vervolgens worden afgegeven aan de wand ter 

plaatse 2.!lx etc. Zie figuur 2. 7. 

~-aw! ow/~ow /ow 

D~o·"""": o:········: ~o·······: . . . . . . . . . . . . 
oE-- : ...... : : : oE-- : ...... : ·········· 

!:::.X 

Figuur 2. 7 Het warmtepompmechanisme. 

Wanneer de temperatuur van het gaselementje uitgezet wordt tegen de afstand x 

ten opzichte van de koude warmtewisselaar resulteert figuur 2.8. 

T 

i 

2 

.6.T 

Tw 

-x 

Figuur 2.8 De temperatuur van een gaselementje 
uit de thermischegrenslaag als functie 

van de plaats in de pulsbuis. 
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In figuur 2.8 zijn weer de achtereenvolgende toestanden aangegeven. 

Bij normaal gebruik van de pulsbuiskoelmachine is het linkeruiteinde kouder dan 

het rechteruiteinde. Er staat dus een temperatuurgradiënt VT w over de buis wand. 

Na de compressie (fase 1-2 ) is de temperatuur van het gaselementje wederom met 

~ T toegenomen. Het gaselementje ziet zich nu echter geplaatst tegenover een wand 

die ook in temperatuur is toegenomen ten opzichte van de begintoestand. Zie figuur 

2.9. 

T 

i 

2 

~----- 6 T 

-------- 3 
' 

4, ' 

' 

ë:.X -X 

Figuur 2.9 De temperatuur van het gaselementje en van 
de buiswand als functie van de plaats in de pulsbuis. 

Het gaselementje zal na de compressie minder warmte uitwisselen met de wand dan 

wanneer er sprake is van een uniforme wandtemperatuur. 

Voor een bepaalde temperatuurgradiënt van de wand is zelfs helemaal geen warmte

uitwisseling meer mogelijk. Dit is het geval wanneer 

~T 
VTw = Ax 2.31 

Het gaselementje doorloopt nu de toestanden die weergegeven zijn in figuur 2.10. Er 

wordt door het gas in de thermische grenslaag geen warmte gepompt. 
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Tw 

............ .,.. ... "' 
2.3 --

1~</~T 
..... :":~.~-~-- .. ······ ........... : .. 

D.X -x 

Figuur 2.10 De toestanden die een gaselementje uit de 

thermische grenslaag doorloopt wanneer VT w = ~ '!' 

Wanneer de koude warmtewisselaar nu nog verder daalt in temperatuur neemt de 

temperatuurgradiënt over de buiswand toe en gaat het warmtepompmechanisme het 

koelvermogen tegenwerken. Zie figuur 2.11. Na de compressiefase is het elementje 

kouder dan de buiswand. De warmtestroom veroorzaakt door het warmtepomp

mechanisme zal nu in de richting van de koude warmtewisselaar lopen. 

T 

Î 
3 ----------------

·-----------· 
2 

D.T 

1_ ,--------------
"" I I 

.-"' I I 

""' I t 
.;' I I 

' . 
' 
' 

t:.x -x 

Figuur 2.11 De toestanden die het gaselementje 

doorloopt wanneer VTw > ~ '!'· 

Aan de hand van het hierboven beschreven vereenvoudigde proces kan nu een 

uitdrukking voor de gepompte warmte opgesteld worden. 
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Het gas dat vanuit toestand 4 warmte uitwisselt met de koude kant van de pulsbuis 

heeft een volume V g gegeven door 

2.32 

waarin Dt de dikte van de thermische grenslaag is en a de straal van de puls buis 

is. 

Er heerst in toestand 4 een temperatuurverschil BT tussen gas in de grenslaag en 

buiswand gegeven door 

BT = ~T (1- ~~ VTw) 2.33 

zoals valt af te leiden uit figuur 2.9. 

Wanneer het gas uit de thermische grenslaag de temperatuur van de buiswand 

aanneemt, moet het een warmtehoeveelheid Qw van de wand opnemen gegeven door 

Qw = Po V gcpDT 

= Po~X211'aDtCp~ T{1- ~~ VTw) 2.34 

De temperatuurstijging ~ T kan volgens vergelijking 2.30 geschreven worden als 

~T=_AL 
p 0 Cp 

zodat 2.34 over gaat in 

Deze warmte wordt -opgenomen in een tijdsduur 2~ zodat 

. ~x 
Qw = Dtaw~p~x{1- Kj) VTwPoCp) 

2.35 

2.36 



Nu is 

~ = Av 

=A~ 
fJx' = A(ft 
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zodat de amplitude van de volumeflow $wordt gegeven door 

$ = iwAx 

Hieruit volgt 

~x= 2x 

=i~î 
Verder is 

Substitutie van 2.39 en 2.40 in 2.36 leidt tot 

Qw = 4a~6T~ (l- VTwP a CP~) 
lWA . AN 

lW p 

2.37 

2.38 

2.39 

2.40 

2.41 

Zoals afgeleid in paragraaf 2.2 wordt de volumestroom ter plaatse van de koude 

warmtewisselaar gegeven door vergelijking 2.23 : 

~ ~ iwV N 

'f/1 = 'f/2 + --P P 
'YP o 

zodat na het integreren over één cyclus de per tijdseenheid door het warmtepomp

mechanisme 'gepompte' hoeveelheid warmte (Qw) gegeven wordt door 

(Q ) = ~6T [wV p~ + VTwpo~ (~ 2 _ (wV pQ )2
)] 

w 1ra 'YPo Aw '~' 2 'YPo 2.42 

Hierop moet echter nog een correctie toegepast worden. Het gas in de thermische 

grenslaag zal zich slechts gedeeltelijk aanpassen aan de temperatuur van de wand. 

Ook zal niet al het gas uit de thermische grenslaag zich over een afstand ~x 

verplaatsen, omdat dat gas tevens deel uitmaakt van de viskeuze grenslaag die van 

dezelfde orde van grootte als de thermische grenslaag is. Elk der factoren zullen 

ertoe leiden dat de hoeveelheid warmte die uitgewisseld wordt tussen gas en wand 

met grofweg een factor 2 afneemt. 
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Uiteindelijk volgt dan een uitdrukking voor ( Qw): 

( Q ) = _& l [wV p~ + VT wPo~ (~ 2 _ (wV pQ )2
)] 

w 2a 1r 'YPo Aw lfl2 'YPo 2.43 

De warmtestroom veroorzaakt door het warmtepompmechanisme blijkt recht 

.evenredig met het kwadraat van de amplitude van de drukfluctuaties en omgekeerd 

evenredig met de gemiddelde druk. Verder blijkt er een temperatuurgradiënt te 

bestaan waarvoor de gepompte warmte nul wordt. Wanneer daarna deze gradiënt 

nog verder toeneemt, zal dat ertoe leiden dat het koelvermogen minder zal worden. 

2.3.2 De enthalpieflow in de richting van de wand. 

In paragraaf 2.3.1 is de cyclus die het gas in de pulspuis doorloopt onderverdeeld in 

vier fasen. Tijdens twee van deze fasen wordt isobaar warmte uitgewisseld tussen 

gas in de thermische grenslaag en de buiswand. Ten gevolge van die warmte

uitwisseling verandert het volume van de grenslaag. Zodoende ontstaat er een 

volumeflow in de richting van de wand ~w· 

Net zoals een volumeflow in axiale richting aanleiding geeft tot een axiale enthalpie

flow, resulteert de radiële volumeflow in in een enthalpieflow in de richting van de 

wand (Hw)· 
Beschouw nu het gaselementje in de thermische grenslaag tussen x en x+ dx. 

Tussen dit gas en de buiswand bestaat na de adiabatische compressie een 

temperatuurverschil 6T gegeven door vergelijking 2.33. 

Er zal nu in de thermische grenslaag een temperatuurverdeling ontstaan. Het is 

mogelijk om de warmtestroom van het gas in de thermische grenslaag naar de wand 

uit te drukken in de temperatuurgradiënt die ontstaat in de thermische grenslaag2. 

Dit resulteert zoals reeds vermeld in een snelheid van het gas naar de wand. Deze 

snelheid volgt uit vergelijking 5.18 pagina 66 uit het afstudeeerverslag van Baks, die 

hier wordt herschreven als 

V = 8-rwp' 1+irl + 6r ~ 
w T2wo 'YPo 

2.44 

In zijn afleiding voor de temperatuurverdeling in de grenslaag is Baks er van uit 

gegaan dat het temperatuurverschil tussen de wand en het gas net buiten de 

thermische grenslaag na de adiabatische compressie !:i T bedraagt. Aangezien er 

echter sprake is van een temperatuurgradiënt over de buiswand, wordt dit 
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temperatuurverschil volgens vergelijking 2.33 gelijk aan 6T. Wanneer hiervoor 

wordt gecorrigeerd resulteert 

Vw = l5rwp' 1+i .1:::!. (1 - VTwPn CP~)+ 6r ~ 
72 'YPo · A"' 'YPo lW p 

2.45 

De tijdgemiddelde enthalpieflow in de richting van de wand (Hw) wordt analoog 

aan de vergelijking voor de tijdgemiddelde enthalpieflow in axiale richting 

(vergelijking 2.16) gegeven door 

(Hw) = !P Re(~w) = !P Re(vw) 2~ P 

= §:r. y p Re(wi} 1+i .1:::!. (1 - VTwPn cP~) + ó.r ~) 
a P 72 'YPo · A"' 'YPo lW p 

2.46 

Hierin moet nog de uitdrukking voor~ ingevuld worden (vergelijking 2.23 ) 

~ 1 = ~2 + i wV P p 
'YP o 

zodat na enig rekenwerk volgt 

2.47 

Net zoals het warmtepompmechanisme is de enthalpieflow in de richting van de 

wand recht evenredig met het kwadraat van de drukfluctuaties, en omgekeerd 

evenredig met de gemiddelde druk. Wanneer de koude warmtewisselaar afkoelt, zal 

de radiële enthalpieflow eerst kleiner worden en uiteindelijk het koelvermogen gaan 

tegenwerken. 

2.4 De regenerator en het regeneratorverlies. 

De regenerator is een zeer belangrijk onderdeel van de pulsbuiskoelmachine. De 

ideale regenerator is zodanig geconstrueerd dat er geen enthalpie doorheen kan 

stromen. Wanneer de regenerator niet ideaal is, treedt er een enthalpieflow op in de 

richting van de koude warmtewisselaar. Uit de energievergelijking 2.1 volgt dan dat 

de koude warmtewisselaar minder warmte op kan nemen. Deze enthalpieflow wordt 

daarom het regeneratorverlies genoemd. 
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De enthalpieflow door de regenerator wordt bij een bepaalde lage temperatuur van 

de koude warmtewisselaar even groot als de enthalpieflow ter plaatse van de koude 

warmtewisselaar. Die temperatuur is de laagste temperatuur die met de pulsbuis 

gehaald kan worden, omdat het koelvermogen dan nul is. 

Beschouw een doorsnede van de regenerator. Deze doorsnede laat zien dat een deel 

van het oppervlak van de doorsnede wordt ingenomen door de pakking. De rest van 

het oppervlak is het doorstroomoppervlak Ar. Door de regenerator stroomt per 

tijdseenheid een hoeveelheid enthalpie Hr gegeven door 

2.48 

Na middelen over één periode volgt 

T 

(Hr) = ~JpvArcpT dt 2.49 

0 

Aangezien de regenerator geen warmte opneemt wanneer de temperatuurverdeling 

van de pulsbuis over één periode gezien niet meer verandert, moet de enthalpieflow 

(Hr) door een doorsnede constant zijn over de lengte van de regenerator. 

Het maakt dus niet uit, waar de doorsnede om het regeneratorverlies te berekenen 

gekozen wordt. In het vervolg zal het regeneratorverlies worden berekend op het 

oppervlak dat de regenerator van de koude warmtewisselaar scheidt. 

In de volgende paragrafen zal eerst de ideale regenerator worden gedefiniëerd en 

worden bewezen dat het regeneratorverlies voor een ideale regenerator nul is. 

Daarna zal de niet-ideale regenerator worden behandeld. 

2.4.1 De ideale regenerator. 

De ideale regenerator heeft een oneindig grote warmtecapaciteit en is zodanig 

geconstrueerd dat het langsstromende gas instantaan de temperatuur van de 

pakking ter plaatse aanneemt. Het gas in de ideale regenerator heeft zodoende een 

temperatuur die van de plaats in de regenerator afhangt als weergegeven in 

figuur 2.12. 
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Tlaag 

regenerator --X 

Figuur 2.12 De temperatuur van de pakking van de ideale 
regenerator en van het doorstromende gas als 

functie van de plaats in de regenerator. 

De temperatuur van het gas op een doorsnede van de ideale regenerator is constant 

in de tijd, zodat vergelijking 2.49 voor het regeneratorverlies overgaat in 
T 

(Hr) = ~ CpTAr Jpv dt 

0 

Behoud van massa (vergelijking 2.9) levert (pv) = 0 zodat voor een ideale 

regenerator 

2.4.2 De niet-ideale regenerator. 

2.50 

2.51 

In de niet-ideale regenerator is de gastemperatuur op een doorsnede van de 

regenerator niet constant in de tijd. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de 

warmtecapaciteit van de regenerator in de praktijk niet als oneindig groot is te 

beschouwen en door de eindige tijd die het langsstromende gas nodig heeft om de 

temperatuur van de pakking ter plaatse aan te nemen. De temperatuur van het gas 

in de regenerator en de temperatuur van de pakking van de regenerator kunnen 

volgens Walker3 weergegeven worden als in figuur 2.13. 
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Figuur 2.13 De temperatuur van de pakking van de 
regenerator en de temperatuur van het doorstromende 

gas als functie van de plaats in de regenerator. 

De temperatuur van de matrix is gestippeld weergegeven. Wanneer deingangsklep 

opent stroomt het gas de regenerator binnen bij het punt 1 in grafiek 2.13. Het gas 

beweegt nu naar rechts van punt 1 naar punt 2 terwijl het warmte afgeeft aan de 

regenerator en afkoelt. De pakking van de regenerator stijgt daarbij in temperatuur. 

Wanneer deingangsklep dichtgaat, is de temperatuurverdeling van gas en pakking 

als weergegeven door de twee bovenste lijnen uit figuur 2.13. Zoals in de figuur te 

zien is, heeft het gas dat de pulsbuis verlaat wanneer de uitgangsklep zich opent op 

zijn beurt een lagere temperatuur dan de pakking (punt 3- punt 4). De 

temperatuur van het gas op een doorsnede van de regenerator zal nu dus gaan 

oscilleren tussen de bovenste en de onderste getrokken lijn. 

Het regeneratorverlies wordt nu gegeven door 
T 

(Hr) = ~JpvArcpT dt f 0 

0 

2.52 

Het berekenen van de dichtheid en de temperatuur van het gas in de regenerator is 

zeer gecompliceerd. Hierdoor is het moeilijk een analytische uitdrukking voor het 

regeneratorverlies op te stellen. 

Het regeneratorverlies kan echter wel als volgt geschat worden. 

In een halve periode stroomt een totale massahoeveelheid m door de regenerator: 

r/2 

2.53 
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In de ideale regenerator wordt die massahoeveelheid met !!:l Tr afgekoeld. De warmte 

Qr die daarbij vrijkomt en door de regenerator moet worden opgenomen is 

2.54 

De niet-ideale regenerator slaagt daar maar gedeeltelijk in. Als het regenerator

rendement f nu wordt gedefiniëerd als de verhouding van de warmte die de 

niet-ideale regenerator opneemt tot de warmte die een ideale regenerator opneemt, 

dan wordt de hoeveelheid warmte Qlek die niet wordt opgenomen door de 

regenerator maar door de regenerator heen 'lekt' gegeven door 

!r 
Qlek = (1-E)Qr = (1-E)cpl!:l TrJ ril dt 

0 

2.55 

Met behulp van de energievergelijking is in te zien dat deze warmte in de vorm van 

het regeneratorverlies naar de koude warmtewisselaar stroomt, zodat 

!r 
(Hr) = {1-E)cpl!:l Tr ~ J ril dt 

0 

!r 
= (1-E)cpl!:lTr~ J p<j> dt 

0 

1 2 ~ 
~ (1-E)Cpl!:lTr:;(;jPol't'l 

= (1-E)cp(293-Tlaag) ~ Poj ~2 2 + (wVpP/'YPo) 2 2.56 

Alle grootheden uit bovenstaande vergelijking op f na zijn gemakkelijk te meten of 

te berekenen. Wanneer nu een experiment gedaan wordt bij een bepaalde lage 

temperatuur kunnen (H0), (Qw) en (Hw) berekend worden. Als de uitdrukkingen 

voor deze grootheden correct zijn, kan met behulp van de energiebalans vergelijking 

2.2 de onbekende f berekend worden. Als deze f als schatting wordt gebruikt voor 

het regeneratorrendement bij andere lage temperaturen, kan vervolgens bij elke lage 

temperatuur het regeneratorverlies worden berekend. 
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Een exacte berekening van het regeneratorrendement komt in feite neer op het 

berekenen van temperatuur, snelheid en dichtheid van het gas, en dit is zoals al 

eerder vermeld zeer gecompliceerd4,s. 
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Hoofdstuk 3 De opstelling. 

Tijdens dit afstudeeronderzoek is gebruik gemaakt van twee verschillende pulsbuis

koelmachines. De gekromde pulsbuiskoelmachine en het daarbij behorende vacuüm

gedeelte worden behandeld in paragraaf 3.1 en de lineaire pulsbuis met bijbehorend 

vacuümgedeelte wordt behandeld in paragraaf 3.2. Beide koelmachines maken gebruik 

van dezelfde electronica, die kort zal worden besproken in paragraaf 3.3. Ook het 

onderdeel van de opstelling dat de drukgolven in de pulsbuis creëert is hetzelfde voor 

beide pulsbuiskoelmachines. Dit laatste onderdeel wordt beschreven in paragraaf 3.4. 

3.1 De gekromde pulsbuiskoelmachine. 

De gekromde pulsbuiskoelmachine is gebouwd door Verbeek6 en daarna verbeterd door 

Hogewoning7. Door Baks is de regenerator veranderd1• Deze pulsbuiskoelmachine is 

weergegeven in figuur 3.1 op de volgende bladzijde. Deze figuur is overgenomen uit 

Hogewoning waarin enkele kleine veranderingen zijn aangebracht. In de kryostaatflens 

bevinden zich twee doorvoeren die deel uitmaken van de pulsbuiskoelmachine. Met 

behulp van twee flenzen kan het geheel van regenerator, koude warmtewisselaar en 

pulsbuis bevestigd worden aan de doorvoeren. De ene doorvoer die aansluit op de 

regenerator wordt aangesloten op de drukgolfgenerator. De andere doorvoer wordt 

gevormd door de warme warmtewisselaar en mondt uit in het geheel van orifice met 

buffervol urne. De regenerator bestaat uit een dunwandige roestvrijstalen buis ( 4> 20 mm 

x 4> 18,6 mm x 153 mm) die over een lengte van 147 mm is gevuld met roestvrijstalen 

gaasjes. De draaddikte van deze gaasjes is 0,05 mm en de maaswijdte is 0,077 mm. Deze 

gaasjes worden boven op elkaar in de regeneratorbuis geplaatst. Aan de bovenkant is de 

regenerator voorzien van een verbindingsstuk van nieuwzilver. 

Boven de regenerator bevindt zich een roestvrijstalen buis met aan de onderzijde 

eveneens een verbindingsstuk van nieuwzilver. Het volume van deze buis bedraagt 0,012 

liter. De verbinding.tussen de regenerator en dit volume wordt gemaakt door middel 

van zacht soldeer. Aan dit loos volume zit vervolgens de koude warmtewisselaar met 

hard soldeer bevestigd. De koude warmtewisselaar bestaat uit een aantal koperen 

buizen die binnen in elkaar zijn geschoven. De ruimte die tussen deze buizen overblijft 

is opgevuld met koperkrullen. De lengte van de koude warmtewisselaar is ongeveer 60 

mm Voor een uitvoerige beschrijving van deze warmtewisselaar zij verwezen naar 

Hogewoning of naar paragraaf 4.2.3, waar een gedetailleerdere tekening is te vinden. 
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Figuur 3.1 De gekromde pulsbuiskoelmachine. Schaal 1:4. 
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Om de koude warmtewisselaar heen zit een koperen blok geklemd. In dit koperen blok 

zitten twee gaten geboord, en in die gaten zitten twee elektrische weerstanden van ieder 

100 ohm die zijn ingevet met vacuümvet. Door nu aan de weerstanden elektrisch 

vermogen toe te voeren, kan de pulsbuiskoelmachine belast worden. 

Boven de koude warmtewisselaar zit de pulsbuis met hard soldeer bevestigd. In de 

pulsbuis bevindt zich een bocht. De totale lengte van de pulsbuis is 393 mm. De 

binnendiameter van de pulsbuis is niet constant. De gemiddelde binnendiameter van de 

pulsbuis is 19 mm. 

Aan het warme uiteinde gaat de pulsbuis over in een flens, die kan worden vast

gekoppeld aan de warme warmtewisselaar. De warme warmtewisselaar heeft een lengte 

van 90 mm en bestaat uit een koperen buis die aan het ene uiteinde de diameter van de 

pulsbuis heeft, en aan het andere uiteinde overgaat in een dun koperen buisje met een 

binnendiameter van 3 mm. Aan dit dunne buisje zit een T-stuk met knelfitting 

gemonteerd. Aan dit T-stuk kan de orifice of het capillair worden vastgeschroefd. In de 

experimenten met de zogenaamde basis pulsbuis wordt de orifice vervangen door een 

kap die op het T-stuk wordt geschroefd. Aan het T-stuk is eveneens een drukopnemer 

van het type Honeywell242PC15G bevestigd. Met deze drukopnemer wordt de druk in 

de pulsbuis gemeten. Aan het andere uiteinde van de orifice of van het capillair kan het 

buffervolume worden bevestigd. Dit buffervolume heeft een volume van 1 liter en heeft 

een aansluitpunt voor het monteren van een tweede drukopnemer, zodat ook de druk in 

het buffervolume kan worden gemeten. 

Op een aantal plaatsen op de pulsbuiskoelmachine zitten aansluitpunten voor 

temperatuursensoren vastgesoldeerd of vastgeklemd (aangegeven met hoofdletter T). In 

deze aansluitpunten kan nu een temperatuursensor type AD590 die aan de buitenkant is 

ingesmeerd met vacuümvet worden geschoven. De warmteweerstand tussen de 

temperatuursensor en de wand van de pulsbuiskoelmachine wordt op deze manier klein 

zodat de temperatuursensor de temperatuur van de wand ter plaatse aannemen. 

De regenerator, koude warmtewisselaar en pulsbuis worden voordat de kryostaat 

vacuüm wordt getrokken, omwikkeld met 7 lagen Mylar. Deze zogenaamde superisolatie 

zorgt ervoor dat het warmtelek door middel van straling naar de koude delen van de 

puls buiskoelmachine geminimaliseerd wordt. 

Bovenop de kryostaatflens kan de kryostaat vastgeschroefd worden. Deze kryostaat kan 

met behulp van een voorvacuümpomp en een diffusiepomp op ongeveer 10-s torr 

gebracht worden. Het vacuüm zorgt ervoor dat het warmtelek ten gevolge van geleiding 

naar de koude delen van de pulsbuiskoelmachine beperkt wordt. Het volume van deze 
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kryostaat is in vergelijking tot de capaciteit van het pompstel dusdanig groot (30 liter) 

dat de druk in de kryostaat pas na enige tientallen uren zijn eindwaarde heeft bereikt. 

3.2 De lineaire pulsbuiskoelmachine. 

De lineaire pulsbuiskoelmachine is tijdens dit afstudeeronderzoek gebouwd. De lineaire 

pulsbuiskoelmachine met het omhullende vacuümgedeelte is is weergegeven in figuur 

3.2 op de volgende bladzijde. Alle verbindingen tussen de onderdelen van de pulsbuis

koelmachine bestaan oftewel uit zacht soldeer (binnen het vacuümgedeelte) of uit 

knelfittingen (buiten het vacuümgedeelte). De aan- en afvoer van het gas vindt plaats 

door het Y-vormige gedeelte bovenaan de tekening. Aan dit Y-stuk is de regenerator 

(geärceerd weergegeven) bevestigd.De regenerator bestaat uit een dunwandige roestvrij

stalen buis ( 4> 26 mm x 4> 24 mm x 123 mm) die over zijn gehele lengte is opgevuld met 

gaasjes geknipt uit hetzelfde materiaal als bij de regenerator uit de gekromde pulsbuis

koelmachine. De regenerator en de koude warmtewisselaar (gestippeld weergegeven) 

zijn tegen elkaar geplaatst, zodat er geen sprake meer is van een loos volume dat een 

goede werking van de pulsbuiskoelmachine belemmert. De koude warmtewisselaar 

bestaat uit een koperen buis (4> 20 mm x 4> 18 mm x 50 mm) die tot op heden nog niet 

is opgevuld met materiaal dat het warmtecontactoppervlak moet vergroten. Aan de 

koude warmtewisselaar is een aansluitpunt voor een temperatuursensor gesoldeerd (niet 

weergegeven). De pulsbuis bestaat uit een roestvrijstalen buis (4> 20 mm x 4> 18 mm x 

380 mm) die uitmondt in de warme warmtewisselaar. De warme warmtewisselaar 

bestaat uit een koperen buis (4> 22 mm x 4> 18 mm x 50 mm) en is eveneens gestippeld 

weergegeven. Ook aan de warme warmtewisselaar zit een aansluitpunt voor een 

temperatuursensor. Aan de warme warmtewisselaar zitten achtereenvolgens een 

roestvrijstalen en een koperen buisje vastgesoldeerd. Deze drie buizen hebben allen een 

buitendiameter van 22 mm zodat de eindflens naar believen gepositioneerd kan worden. 

Zodoende kan de warme warmtewisselaar zowel in het vacuümgedeelte als daarbuiten 

worden geplaatst. Het roestvrijstalen tussenstukje zorgt ervoor dat wanneer aan het 

uiteinde gesoldeerde moet worden, de warme warmtewisselaar niet warm wordt zodat 

de o-ring die zich in de eindflens bevindt niet wordt beschadigd. In de huidige 

opstelling gaat het onderste koperen buisje over in knelfitting. Aan deze knelfitting 

kunnen nu weer op dezelfde manier als bij de gekromde pulsbuiskoelmachine druk

opnemers, buffervolume en stromingsweerstand worden gemonteerd. 

De koude delen van de pulsbuiskoelmachine worden net als bij de gekromde pulsbuis

koelmachine omwikkeld met 7lagen Mylar. 
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Figuur 3.2 De lineaire pulsbuiskoelmachine. Schaal1:9. 
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Het relatief kleine volume dat vacuüm moet worden getrokken zorgt ervoor dat de druk 

in enkele uren tijd zijn eindwaarde van 10·6 torr bereikt. Het vacuümgedeelte kan op 

gemakkelijke wijze worden aangepast wanneer dit wenselijk is. Mocht bijvoorbeeld het 

verlangen bestaan een langere pulsbuis te gebruiken, hoeft slechts één extra vacuümbuis 

worden vastgekoppeld. Ook kan door het gebruik van T-stukken of van kruisstukken op 

elke gewens·~e plaats een doorvoer voor bedrading worden aangelegd. 

3.3 De electronica. 

Het electronica van de opstelling kan worden opgesplitst in vier delen. 

Het eerste deel bestaat uit de voeding en uitlezing van de drukopnemers. De druk

opnemers geven een uitgangsspanning die recht evenredig is met de druk in de pulsbuis. 

Deze uitgangsspaning wordt gemeten met een digitale geheugenoscilloscoop type 

Kikusui DSS 5020A. Deze digitale oscilloscoop is in tegenstelling tot gewone oscillo

scopen in staat het laagfrequente signaal van de drukopnemers goed weer te geven. De 

display van deze oscilloscoop kan met behulp van een op de oscilloscoop aangesloten 

x-y schrijver op grafiekpapier worden getekend. 

Het tweede deel van de electronica behelst de temperatuurmeting. De temperatuur

sensoren worden door de electronica gevoed met een spanning van 15 volt. De uitgangs

stroom van deze sensoren is tussen 60 keivin en kamertemperatuur recht evenredig met 

de temperatuur van de sensor. Deze stroom wordt omgezet in een spanning en 

weergegeven op een voltmeter-display. 

Het regelen en meten van het toegevoerde stookvermogen geschiedt volgens de 

zogenaamde vierpuntsmethode. Het toegevoerde vermogen wordt bepaald door de 

stroom door- en de spanning over de weerstande te meten. Het laatste deel van de 

electronica is de kleppenregeling. De kleppenregeling is gebouwd door Verbeek6. Met de 

kleppenregeling kunnen de frequentie van de kleppen, de tijdsduur dat de kleppen 

geopend zijn en het faseverschil tussen de twee kleppen ingesteld worden. Deze 

instelling kan worden gemaakt met behulp van vier regelbare weerstanden. Deze 

weerstanden zijn voorzien van een uitlezing, zodat de instelling reproduceerbaar is. De 

kleppenregeling heeft twee uitgangen: één voor elke klep. Deze uitgangen zijn 

spanningen van 0 (open) of 24 volt (dicht). 
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Deze spanning stuurt vervolgens een relais aan. Dit relais zorgt ervoor dat de kleppen 

voorzien worden van 220 volt wisselspanning wanneer de kleppen gesloten moeten zijn. 

3.4 De drukgoHgenerator. 

De drukgolfgenerator is weergegeven in figuur 3.3. 

hogeci'U< 

buffer 

naar 
pulabuis 

lageci'U< 

buffer 

gaszak 

Figuur 3.3 De drukgolfgenerator. 

De drukgolven in de pulsbuis worden gecreëerd door de pulsbuis beurtelings aan te 

sluiten op een hoge druk- en een lage druk buffer. De druk van het heliumgas in deze 

beide vaten kan worden ingesteld met behulp van een reduceerventiel vóór de hoge druk 

buffer en een kraan achter de lage druk buffer. De druk in de buffers kan ingesteld 

worden tussen 1 en 16 bar. De hoge druk buffer wordt gevoed door een grote 

heliumcompressor met een capaciteit van ongeveer 50 Nm3fh. De lage druk buffer 

mondt uit in een groot reservoir dat ook wel de gaszak wordt genoemd. De druk in de 

gaszak is ongeveer één atmosfeer. De gaszak levert op zijn beurt het benodigde helium

gas aan de compressor, zodat een gesloten gashuishouding ontstaat. Tustien de 

compressor en de hoge druk buffer bevindt zich een filter met actieve kool zodat het 

heliumgas gereinigd wordt. 

De amplitude van de drukgolf en de gemiddelde druk in de pulsbuis kunnen worden 

gevariëerd door de druk in de buffers in te stellen. Het moge duidelijk zijn dat beide 

grootheden elkaar wel beïnvloeden. Zo gaat een lage gemiddelde druk onvermijdelijk 

gepaard met kleine drukfluctuaties. Het is echter wél mogelijk bij een hoge gemiddelde 

druk en kleine drukfluctuaties te werken. 
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Hoofdstuk 4 Experimenten. 

De experimenten vallen uiteen in twee delen. 

Het eerste deel van de experimenten wordt beschreven in paragraaf 4.1 en bestaat uit 

koelvermogensmetingen. Deze koelvermogensmetingen zijn verricht aan zowel de 

gekromde pulsbuiskoelmachine als aan de nieuwe lineaire pulsbuiskoelmachine. Het 

doel van de koelvermogensmetingen was het toetsen van de in hoofdstuk 2 opgestelde 

theorie. 

Het tweede deel van de experimenten bestond uit het proefondervindelijk optimaliseren 

van de gekromde pulsbuiskoelmachine. De lineaire pulsbuiskoelmachine is tijdens dit 

afstudeeronderzoek nog niet geoptimaliseerd. In paragraaf 4.2 wordt beschreven op 

welke verschillende manieren is getracht de behaalde minimumtemperatuur van de 

gekromde pulsbuiskoelmachine te verlagen. 

4.1 De koelvermogensmetingen. 

Zowel met de gekromde als met de lineaire pulsbuiskoelmachine zijn koelvermogens

metingen verricht. De koelvermogensmetingen zijn verricht bij verschillende groottes 

van de amplitude van de drukfluctuaties,bij verschillende gemiddelde drukken en bij 

verschillende temperaturen van de koude warmtewisselaar. 

4.1.1 De gekromde pulsbuiskoelmachine. 

Het doel van de koelvermogensmetingen bestond zoals reeds vermeld uit het controleren 

van de in hoofdstuk 2 opgestelde theorie over de verschillende in de pulsbuis

koelmachine optredende warmte- en enthalpiestromen. 

Het koelvermogen wordt volgens vergelijking 2.2 gevormd door vier grootheden: 

Wanneer de pulsbuis aan het warme uiteinde wordt afgesloten, is de volumestroom ~2 
gelijk aan nul zodat de uitdrukking voor het koelvermogen van de zogenaamde basis 

pulsbuis gegeven wordt door 

4.1 



-33-

Als nu de koude warmtewisselaar op kamertemperatuur wordt gehouden, hoeft het gas 
geen warmte uit te wisselen met de regenerator en is het regeneratorverlies (Hr) nul. 

Verder vereenvoudigen de uitdrukkingen voor (Qw) (vergelijking 2.43) en (Hw) 
(vergelijking 2.47) omdat er nu geen sprake is van een temperatuurgradiënt over de 

pulsbuiswand. De uitdrukking voor het koelvermogen van de basis pulsbuis bij kamer

temperatuur wordt 

· _ .§x wV P~ [ _l l:!] 
( Qkoel) - a 1'P o 2?r + v2 4.2 

Het koelvermogen van de basis pulsbuis op kamertemperatuur is daarom gemeten bij 

verschillende combinaties vanpen p0• Het resultaat is weergegeven in figuur 4.1. 

<Ókoel> [watt] 

Î 22 

18 

0 

13 
(9 

9 

4 

0 

0 
0 4 8 12 16 20 

- <Ovv> + <Hvv> [watt] 

Figuur 4.1 Het experimenteel bepaald koelvermogen als 
functie van het theoretische koelvermogen voor de 
basis pulsbuiskoelmachine op kamertemperatuur. 

Uit figuur 4.1 blijkt dat deze metingen overeenstemmen met de theorie. 

Vervolgens werd het koelvermogen van de pulsbuiskoelmachine met capillair gemeten 

bij kamertemperatuur. Er is nu wel sprake van een volumestroom aan het warme 

uiteinde van de pulsbuis, zodat het koelvermogen voor de pulsbuiskoelmachine met 

capillair bij kamertemperatuur wordt gegeven door 
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=liP I ~~ I + §:r. wVP~ [ _l +ti] 
2 '+'2 a 'YPo 21r ..;2 4.2 

De absolute waarde van de amplitude van de volumestroom I $21 kan worden berekend 

uit de gemiddelde druk in de pulsbuis p0 en uit de absolute waarde van de amplitude 

van de drukfluctuaties in de pulsbuis I PI (zie paragraaf 2.2). 

Het koelvermogen van de pulsbuiskoelmachine met capillair is gemeten als functie van 

Po en p. Zie figuur 4.2. 

<Ók.oel> [watt] 

i 50 

40 
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30 
0 

0 

20 0 
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0 
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10 
0 
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10 20 30 40 

----+ <Ho> + <Ow> + <l-4w> [watt] 

Figuur 4.2 Het experimentele koelvermogen als functie 
van het theoretische koelvermogen van de orifice 

pulsbuis bij kamertemperatuur. 

Bij kamertemperatu_ur wordt het koelvermogen van de pulsbuiskoelmachine met 

capillair door de theorie goed beschreven. 

Vervolgens zijn metingen verricht bij temperaturen beneden 293 kelvin. Het 

regeneratorverlies is nu ongelijk nul, en ook is er sprake van een temperatuurgradiënt 

over de pulsbuiswand. Voor de basis pulsbuiskoelmachine wordt het koelvermogen in 

dit geval gegeven door 
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Het regeneratorrendement is nog onbekend, zodat het regeneratorverlies niet kan 

worden berekend. Wel kan het experimenteel bepaalde koelvermogen van de basis 

pulsbuiskoelmachine worden uitgezet tegen (Qw) + (Hw). Dit resulteert in figuur 4.3. 

Het koelvermogen van de basis pulsbuiskoelmachine is gemeten als functie van p0 en p 
bij temperaturen van de koude warmtewisselaar van 243 keivin en bij 218 kelvin. Ter 

vergelijking is ook het hierboven vermelde resultaat bij 293 keivin in de grafiek 

weergegeven. 

<Okoel> 

[watt] 

i 

0 V 

293 K 248 K 
0 

216 K 

22~------------------~ 

18 

9 

4 

0 
0 

4 8 12 16 20 

-- <Ovv> + <Hvv> [watt] 

Figuur 4.3 Het experimenteel koelvermogen van de 
basis pulsbuiskoelmachine bij 293 K, 243 K 

en 218 K als functie van (Qw) + (Hw). 

De orde van grootte van het gemeten koelvermogen van de basispulsbuiskoelmachine 

bij lage temperatuur stemt overeen met de theorie. Verder blijkt dit koelvermogen 

recht evenredig te zijn met de door het warmtepompmechanisme warmtestroom plus de 

radiële enthalpieflow. Verder blijkt het koelvermogen van de basis pulsbuiskoelmachine 

bij 243 en 218 keivin groter te zijn dan de door de theorie voorspelde waarden. De 

warmtebalans (vergelijking 4.3) kan nu niet worden gebruikt, omdat het regenerator

verlies een positieve grootheid is. Helaas blijkt het dus ook niet mogelijk te zijn om op 

deze manier een schatting van het regeneratorrendement te maken. 
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Het is echter wel interessant, om het koelvermogen van de pulsbuiskoelmachine met 

capillair bij lage temperaturen te meten als functie van (ÎI0 ) plus de theoretische 

waarden van ( Qw) en (Hw). Het resultaat van deze meting is te vinden in figuur 4.4 

<Okoel> [watt] 

i + ~ 0 + • • 
293 K 243 K 218 K 193 K 143 K 93 K 

50r-------------------------· 
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ll 
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40 + 

• + 
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0 + + 

" + 
20 ". 0+ 

~ " + 
" + + 

+ 

10 ...... 
++• 

"t.l 
~ 

0 
0 10 20 30 40 50 

- <Ho> + <Qw> + <Hw> [watt] 

Figuur 4.4 Het experimenteel bepaalde koelvermogen 
van de pulsbuiskoelmachine met capillair bij 

lage temperaturen als functie van (H0 ) + (Qw) + (Hw). 

Wanneer het regeneratorverlies buiten beschouwing wordt gelaten blijkt het koel

vermogen van de pulsbuiskoelmachine met capillair over een groot temperatuurgebied 

recht evenredig te zijn met de theoretische waarden. Ook blijkt de orde van grootte 

redelijk te kloppen. 

4.1.2 De lineaire pulsbuiskoelmachine. 

Aan de lineaire pulsbuiskoelmachine zijn door Claes enkele voorlopige koelvermogens

metingen verrichts. 

Het koelvermogen van de lineaire basis pulsbuis is bij 293 keivin en bij 218 keivin 

gemeten als functie van de gemiddelde druk Po en van de grootte van de amplitude van 

de drukfluctuaties p. Het regeneratorrendement is onbekend, zodat het gemeten 

koelvermogen wordt uitgezet tegen (Qw) + (Hw). Dit resulteerde in figuur 4.4. 
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Figuur 4.5 Het experimentele koelvermogen van de lineaire 
basis pulsbuiskoelmachine bij 293 en 218 

keivin als functie van (Qw) + (Ïlw). 

Zoals blijkt uit figuur 4.5 is het gemeten koelvermogen bij 293 keivin ongeveer 30% 

groter dan het berekende koelvermogen. Het koelvermogen lijkt wel weer recht 

evenredig te zijn met de door het warmtepompmechanisme veroorzaakte warmtestroom 

plus de radiële enthalpieflow. 

Ook met de lineaire pulsbuiskoelmachine met capillair is het koelvermogen gemeten als 

functie van (H0 ) plus de theoretische waarden van ( Qw) en (Ïlw). Zie figuur 4.6. 
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<Okoel> [watt] 

i + 
293K 
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Figuur 4.6 Het experimenteel bepaalde koelvermogen van 
de iineaire pulsbuiskoelmachine met capillair als 

functie van (H0 ) + ( Qw) + (Hw). 

De orde van grootte van het koelvermogen van de lineaire pulsbuiskoelmachine blijkt 

evenals bij de gekromde puls buiskoelmachine redelijk overeen te stemmen met de 

theorie wanneer het regeneratorverlies verwaarloosd wordt. 

Het is nu interessant om het koelvermogen van beide pulsbuiskoelmachine bij dezelfde 

temperatuur en enthalpieflow (Ïl0) met elkaar te vergelijken. Dit resulteert in figuur 

4.7 
<êl<oet> [watt) 

f 0 
lineair 

30....------------, 

20 

10 

10 20 30 
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Figuur 4.7 Het koelvermogen van de gekromde- en van de 
lineaire pulsbuiskoelmacine bij 293 Ken 93 K 

als functie van (H0). 

Het koelvermogen van de lineaire pulsbuiskoelmachine blijkt bij beide temperaturen 

hoger te liggen dan het koelvermogen van de gekromde pulsbuiskoelmachine. 
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4.2 Optimalisatie van de gekromde pulsbuiskoelmachine. 

De kwaliteit van een koelmachine wordt mede bepaald door de zogenaamde minimum

temperatuur. Bij deze minimumtemperatuur is het koelvermogen van de koelmachine 

nul. De minimumtemperatuur bepaalt dus of de koelmachine al dan niet voor een 

bepaalde toepassing gebruikt kan worden. Aangezien de pulsbuiskoelmachine zich nog 

in een experimenteel stadium bevindt, wordt op veel plaatsen onderzoek gedaan 

teneinde een zo laag mogelijke temperatuur te bereiken. 

Om een zo laag mogelijke temperatuur te bereiken, moet het ontwerp van de pulsbuis

koelmachine worden geoptimaliseerd. Tijdens dit afstudeeronderzoek zijn een aantal 

experimenten uitgevoerd die tot doel hadden de gekromde pulsbuiskoelmachine te 

optimaliseren. 

Een aantal onderdelen van de gekromde pulsbuiskoelmachine leek voor verbetering 

vatbaar. Tot deze onderdelen behoorden de elektromagnetische kleppen, de regenerator, 

de orifice en de beide warmtewisselaars. Al deze onderdelen zijn vervangen of 

veranderd. Verder is getracht door middel van het opvullen met koperwol van loze 

volumina de minimumtemperatuur te verlagen. Deze experimenten worden beschreven 

in de paragrafen 4.2.1. tot en met 4.2.5. 

In paragraaf 4.2.6 zal worden aangegeven waarom is besloten tot het bouwen van een 

nieuwe lineaire pulsbuis. 

4.2.1 De elektromagnetische kleppen. 

Een elektromagnetische kleppen vormt een stromingsweerstand die het bereiken van 

een lage temperatuur kan belemmeren. Uit de theorie in hoofdstuk 2 volgt dat het 

koelvermogen in belangrijke mate afhangt van de amplitude van de drukfluctuaties in 

de pulsbuis. Het moge duidelijk zijn dat de stromingsweerstand van de kleppen een 

grote invloed kunnen hebben op de grootte van deze drukfluctuaties. 

Wanneer de stromingsweerstand van de kleppen van de zelfde orde van grootte wordt 

als deingangsimpedantie van de pulsbuis, zorgt de klep ervoor dat de grootte van de 

drukfluctuaties significant af zal nemen. De kleppen dienen dan ook zodanig gekozen te 

worden, dat de stromingsweerstand minstens een factor tien kleiner is dan de ingangs

impedantie van de pulsbuis. In de praktijk zal dit betekenen, dat de impedantie van de 

kleppen een factor tien kleiner moet zijn dan de impedantie van de regenerator. 

De maat voor de stromingsweerstand van een klep zoals die door de fabrikanten wordt 

opgegeven is de Kv-waarde. De Kv-waarde geeft aan hoeveel kubieke meter water per 
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uur door de klep stroomt bij een drukval over de klep van 1 bar. Hoewel bij de 

pulsbuiskoelmachine het stromende medium bestaat uit gasvormig helium, geeft de 

Kv-waarde toch een goede indicatie van de impedantie van de klep. 

De elektromagnetishe kleppen waren bij aanvang van dit afstudeeronderzoek van het 

type Martonair DM 2400, en hadden een Kv-waarde van 0,13. Deze Kv-waarde 

resulteerde in een impedantie die ongeveer twee maal zo groot was dan de impedantie 

van de regenerator. Daarom zijn deze kleppen vervangen door kleppen van het type 

Herion P410ESFO met een Kv-waarde van 0,33. De grootte van de drukfluctuaties in de 

pulsbuis nam daarmee met ongeveer een factor twee toe. De resulterende minimum

temperatuur van de pulsbuiskoelmachine lag daarmee 7 keivin lager dan voorheen. 

De Herion kleppen raakten echter na enige tijd defect. Op dit moment worden daarom 

kleppen van het type ASCO SCE210C34 met een Kv-waarde van 3,9 gebruikt. 

Aangezien met deze kleppen ten opzichte van de Martonair kleppen slechts een winst 

van 5 keivin wordt behaald, moeten deze kleppen nog voor verbetering vatbaar zijn. 

4.2.2 De regenerator. 

Baks geeft in zijn afstudeerverslag aan dat het vergroten van de diameter van de 

regenerator wellicht zou leiden tot een groter regeneratorrendement. Tegelijkertijd zou 

dan de impedantie van de regenerator afnemen, zodat de grootte van de drukfluctuaties 

toe zou moeten nemen. 

De bestaande regenerator had een diameter van 18,6 millimeter. Daarom is besloten tot 

het bouwen van een regenerator met een diameter van 24 millimeter. De bestaande 

regenerator was gevuld met 2025 roestvrijstaalgaasjes. De bredere regenerator, die 

dezelfde lengte had als de bestaande, kon slechts worden gevuld met 1600 gaasjes van 

hetzelfde materiaal. De oorzaak hiervan is nog onduidelijk. De behaalde minimum

temperatuur lag met de bredere regenerator onder dezelfde omstandigheden niet lager 

dan met de vorige regenerator. De regenerator met een diameter van 18,6 millimeter is 

daarop weer ingebouwd in de pulsbuiskoelmachine. 

Het effect van een bredere regenerator met evenveel gaasjes moet nog worden 

onderzocht. 

4.2.3 De koude warmtewisselaar. 

De koude warmtewisselaar leek op het eerste gezicht duidelijk voor verbetering vatbaar. 

De koude warmtewisselaar is weergegeven in figuur 4.8. 
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Figuur 4.8 Boven- en zijaanzicht van de 
koude warmtewisselaar. 
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Het binnenwerk van deze koude warmtewisselaar bestaat uit drie koperen buizen die 

excentrisch in elkaar zijn geschoven en aan elkaar zijn vastgeschroefd. Vervlogens is de 

ruimte tussen deze buizen opgevuld met koperkrullen. Het binnenwerk wordt daarna 

aan de buitenkant ingesmeerd met vacuümvet en in de koperen buis die het buitenwerk 

van de warmtewisselaar vormt geschoven. Het binnenwerk en het buitenwerk blijken 

elkaar echter slechts gedeeltelijk te overlappen. Daarom is besloten het binnenwerk 

geheel in het buitenwerk te schuiven. Daarna is het binnenwerk vastgesoldeerd aan het 

buitenwerk. 

Met deze gemodificeerde koude warmtewisselaar bleek de behaalde minimum

temperatuur iets hoger te liggen dan voorheen (2 kelvin). 

Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de koude warmtewisselaar werkt 

als een aanvulling op de regenerator. Het binnenwerk van de regenerator zou op een 

zelfde manier als de pakking van de regenerator achtereenvolgens warmte op kunnen 

nemen en daarne weer afstaan aan het doorstromende gas. De 'regeneratorwerking' van 

de koude warmtewisselaar zou dan door het verbeteren van de warmteoverdracht tussen 

binnen- en buitenwerk verminderen. Als de regenerator nog voor verbetering vat baar is 

zou de minimumtemperatuur door de verminderde 'regeneratorwerking' van de koude 

warmtewisselaar kunnen toenemen. 

Om deze reden is besloten het loze volume tussen de regenerator en de koude warmte

wisselaar op te vullen met koperwol met een draaddikte van ongeveer 0,3 millimeter. 

Dit bleek een positieve uitwerking te hebben. De minimumtemperatuur daalde door het 

opvullen van dit loze volume met 8 kelvin. 
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4.2.4 De warme warmtewisselaar. 

De warme warmtewisselaar bestond uit een koperen buis zonder opvulling. Om het 

contactoppervlak tussen de buiswand en het gas te vergroten is de warme warmte

wisselaar opgevuld met koperwoL De impedantie van deze poreuze prop was daarbij 

verwaarloosbaar klein ten opzichte van de impedantie tussen het warme uiteinde en het 

·buffervolume. 

De temperatuurverdeling over de pulsbuis bleek door deze ingreep sterk te veranderen. 

Zie figuur 4.P 
+ met opwlllng o zonder opvlJIIng 
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!<'!guur 4.~ ve temperatuurverdeling over de pulsbuis 
wanneer de warme warmtewisselaar opgevuld wordt 

met koperwol vergeleken met de 
temperatuurverdeling zonder opvulling. 

De temperatuur van de buiswand is hoger aan het begin van de warme warmtewisselaar 

dan aan het einde. Een soortgelijk temperatuurprofiel is ook waargenomen door 

Radebaugh et al9• Een mogelijke verklaring voor dit effect zou kunnen zijn dat het 

opvullen van de warme warmtewisselaar ertoe leidt dat de stromingsweerstand van deze 

warmtewisselaar toeneemt. Over de opgevulde warmtewisselaar komt dan een groter 

gedeelte van de drukval p te staan dan voorheen. De enthalpieflow die de warme 

warmtewisselaar binnenkomt is onveranderd. De enthalpieflow die de opgevulde 

warmtewisselaar verlaat is echter minder geworden, omdat de amplitude van de 

drukfluctuaties aan het uiteinde van de warmtewisselaar minder is geworden. Uit de 

energievergelijking volgt dan dat de warme warmtewisselaar meer warmte moet 

opnemen dan voorheen. Dit zou er dan toe leiden dat over de warme warmtewisselaar 

met opvulling een temperatuurgradiënt komt te staan. 
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Wellicht moeten de stromingsweerstand en de warme warmtewisselaar niet langer los 

van elkaar worden gezien. Onderzocht zou kunnen worden of een warme warmte

wisselaar kan worden gebouwd die tegelijkertijd dienst doet als de stromingsweerstand 

tussen de pulsbuis en het buffervolume. Deze warme warmtewisselaar zou dan zodanig 

geconstrueerd moeten worden dat onnodige wervelvorming ten gevolge van plotselinge 

verwijdingen of vernauwingen vermeden wordt. 

Verder is in de figuur te zien dat de minimumtemperatuur met opvulling maar liefst 17 

keivin toenam. Het mechanisme dat deze temperatuurstijging veroorzaakt is nog 

onbekend. 

4.2.5 De orifice. 

De koelvermogensmetingen zijn verricht aan de pulsbuiskoelmachine met een capillair 

dat de stromingsweerstand vormde tussen de pulsbuis en het buffervolume. Wanneer 

echter een zo laag mogelijke minimumtemperatuur gewenst is, moet een kraantje 

worden ingebouwd. Met behulp van dit kraantje kan dan de optimale waarde voor de 

impedantie tussen pulsbuis en buffervolume ingesteld worden. 

Tijdens de experimenten die tot doel hadden de minimumtemperatuur te verlagen, is 

gebruik gemaakt van het kraantje type Nupro B-4H met een Kv-waarde van 0,24 

wanneer het kraantje geheel geopend was. 

Met dit kraantje kan een minimumtemperatuur gehaald worden die 5 à 10 keivin lager 

ligt dan wanneer het capillair wordt gebruikt. 

4.2.6 Nadelen gekromde pulsbuiskoelmachine. 

De gekromde pulsbuiskoelmachine zoals die hier in gebruik was, had een aantal nadelige 

eigenschappen. 

De meest voor de hand liggende nadelige eigenschap van een gekromde pulsbuis is het 

feit dat in een kromme buis een verschijnsel kan optreden dat in de stromingsleer 

bekend staat als het loslaten van de stroming. Dit verschijnsel houdt in dat de gas

stroming de kromming van de bocht niet kan volgen, en dat daardoor wervels kunnen 

ontstaan. Deze wervels zouden dan een menging van het gas in de pulsbuis veroorzaken, 

zodat de temperatuurgradiënt in de pulsbuis verminderd wordt. De behaalde minimum

temperatuur zou daardoor nadelig beïnvloed worden. 
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Dit effect is onderzocht door Zhou10 • Hij concludeerde dat een gekromde pulsbuis 

inderdaad de minimumtemperatuur verhoogt. 

Een andere nadelige eigenschap van de gekromde pulsbuiskoelmachine was gelegen in 

het feit dat de pulsbuis samengesteld was uit verschillende buizen, zodat de binnen

diameter van de pulsbuis plotselinge overgangen kende. Ter plaatse van deze over

gangen zouden eveneens wervels kunnen ontstaan, met als gevolg een hogere minimum

temperatuur. 

Een gekromde pulsbuis heeft ook praktische nadelen. Het ontwerp van deze pulsbuis 

leidt ertoe dat de verschillende onderdelen niet gemakkelijk afzonderlijk kunnen worden 

vervangen. Wil men bijvoorbeeld een langere regenerator inbouwen, dan moet ook de 

pulsbuis aan het warme uiteinde verlengd worden. 

Verder waren de meeste onderdelen van de pulsbuiskoelmachine aan elkaar bevestigd 

met hard soldeer, zodat het vervangen van onderdelen omslachtig wordt. 

Er is daarom besloten tot het bouwen van een lineaire pulsbuis die overal, met 

uitzondering van de regenerator, dezelfde binnendiameter heeft. De verbindingen tussen 

de onderdelen worden gevormd door kleinen koperen eindstukken, die gemakkelijk met 

zacht soldeer aan elkaar kunnen worden bevestigd. 

Met deze lineaire pulsbuis is tijdens de eerste proefmeting een minimumtemperatuur 

behaald van 60 kelvin. Het lijkt waarschijnlijk dat deze temperatuur door optimalisatie 

van de onderdelen nog kan dalen. 
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Hoofdstuk 5 Conclusies. 

Uit de experimenten zijn een aantal conclusies te trekken. 

De in hoofdstuk 2 opgestelde theorie blijkt bij kamertemperatuur het koelvermogen van 

zowel de basis pulsbuiskoelmachine als val' de pulsbuiskoelmachine met capillair goed 

te beschrijven. Ook wanneer de grootte van de amplitude van de drukfluctuatie van 

dezelfde orde van grootte is als de gemiddelde druk i11 de pulsbuis blijkt de akoustische 

benadering zinvol. 

Bij 248 keivin en bij 218 keivin blijkt het koelvermogen van de basis pulsbuis zelfs na 

verwaarlozing van het regeneratorverlies groter te zijn dan was voorspeld door de 

theorie. De orde van grootte van de theoretische waarde van het koelvermogen van de 

basis pulsbuis na verwaarlozing van het regeneratorverlies is desondanks wel in 

overeenstemming met de experimenten. 

Het is onmogelijk om uit de koelvermogensmetingen met de basis pulsbuis beneden 

kamertemperatuur een schatting van het regeneratorrendement te maken. Dit is wel 

mogelijk wanneer in de toekomst een correcte uitdrukking kan worden bepaald voor het 

warmtepompmechanisme en voor de enthalpieflow in de richting van de wand. 

Het koelvermogen van de pulsbuiskoelmachine met capillair blijkt ook bij temperaturen 

beneden 293 keivin recht evenredig te zijn met het theoretische koelvermogen na 

verwaarlozing van het regeneratorverlies. De orde van grootte van het koelvermogen 

van de pulsbuiskoelmachine met capillair bij temperaturen beneden 293 K wordt door 

de theorie na verwaarlozing van het regeneratorverlies goed beschreven. 

De verbeteringen die aan de gekromde pulsbuiskoelmachine zijn aangebracht hebben 

ertoe geleid dat de minimumtemperatuur gedaald is van 85 keivin tot 70 kelvin. Met de 

lineaire pulsbuiskoelmachine kan nu reeds een minimumtemperatuur van 60 keivin 

gehaald worden. Zowel bij kamertemperatuur als daaronder is het koelvermogen van de 

lineaire pulsbuiskoelmachine groter dan dat van de gekromde pulsbuiskoelmachine 

onder dezelfde omstandigheden. 
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Hoofdstuk 6 Aanbevelingen. 

In dit hoofdstuk zullen een vijftll zaken worden aangestipt die in de toekomst aandacht 

verdienen. 

In de eerste plaats zou kunnen worden onderzocht of de bestaande lineaire 

pulsbuiskoelmachine kan worden geoptimaliseerd. Elk onderdeel van de lineaire 

pulsbuiskoelmachine kan gemakkelijk worden vervangen, zodat vele configuraties 

kunnen worden uitgeprobeerd. 

Teneinde bij lage temperaturen de verschillende energiestromen in de pulsbuis te meten 

is het zeer wenselijk dat een methode wordt ontwikkeld waarmee het door de 

pulsbuiskoelmachine aan de omgeving afgestane vermogen kan worden gemeten. Hoe de 

verschillende energiestromen met deze methode kunnen worden bepaald en hoe deze 

vermogensmeting eventueel zou kunnen worden verwezenlijkt wordt beschreven in 

appendix A. 

Een ander gebied dat aandacht verdient is de recente ontwikkeling om de massastroom 

door de regenerator te beperken en zodanig een lagere minimumtemperatuur te 

bereiken. De bestaande lineaire pulsbuiskoelmachine zou kunnen worden omgebouwd 

tot zo'n zogenaamde 'double-inlet' pulsbuiskoelmachine. Voor een theoretische 

behandeling van de double-inlet pulsbuiskoelmachine zij verwezen naar appendix B 

waar eveneens aangegeven wordt hoe de tweede inlaat gestuurd dient te worden. 

De op dit moment in de opstelling gebruikte temperatuursensoren zijn slechts 

betrouwbaar tot 60 kelvin. Aangezien de met de lineaire pulsbuiskoelmachine behaalde 

minimumtemperatuur nu reeds bij 60 keivin ligt, verdient het aanbeveling een 

temperatuursensor in te bouwen die ook beneden 60 keivin betrouwbaar is. 

Aangezien met de huidige elektromagnetische kleppen bij de gekromde 

pulsbuiskoelmachine niet de laagste minimumtemperatuur werd behaald zou tenslotte 

geprobeerd kunnen worden betere kleppen aan te schaffen. 
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Appendix A Het meten van (Q.,arm}. 

Wanneer de energievergelijking wordt toegepast op de warme warmtewisselaar volgt 

A.l 

Deze vergelijking kan worden gecombineerd met vergelijking 2.2 

wat resulteert in 

A.2 

Deze vergelijking leert dat het regeneratorverlies op zeer eenvoudige wijze kan worden 

berekend wanneer ( Choei) en ( Qwarm) bekend zijn. Het koelvermogen is met de 

bestaande opstelling over het gehele temperatuurgebied meetbaar. Wordt nu dus een 

methode ontwikkeld om het aan de omgeving afgestane vermogen te meten, dan kan het 

regenatorverlies als functie van de lage temperatuur, gemiddelde druk en amplitude van 

de drukfluctuatie gemeten worden. 

Uit vergelijking A.l volgt dat het warmtepompmechanisme en de enthalpieflow in de 

richting van de wand eveneens kunnen worden bepaald door het meten van ( Qwarm) bij 

de basis pulsbuis. 

Radebaugh et al. hebben ( Qwarm) bepaald door het door het koelwater van de warme 

warmtewisselaar opgenomen vermogen te meten11. Deze methode lijkt nogal 

gecompliceerd. Misschien is het handiger die delen van de pulsbuiskoelmachine die 

warmte afgeven aan de omgeving in het vacuüm op te nemen. Met behulp van een goed 

gedefinieerde en niet te grote warmteweerstand naar bijvoorbeeld smeltend ijs kan dan 

door middel van een temperatuurverschilmeting over deze warmteweerstand het aan de 

omgeving afgestane yermogen worden bepaald. Een methode die eventueel in 

overweging kan worden genomen is het tot kamertemperatuur afkoelen van de warme 

warmtewisselaar met een zogenaamde thermcrelectrische koelmachine, hoewel het 

benodigde koelvermogen wellicht te groot is voor een koelmachine van dit type12• 

De methode om (Qwarm) te meten kan dan worden getest bij kamertemperatuur, waar 

moet gelden dat 

A.3 
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Appendix B De double-inlet pulsbuiskoelmachine. 

Bij lage temperatuur wordt het regeneratorverlies zeer groot. Wanneer de massastroom 

door de regenerator verminderd zou kunnen worden terwijl de gemiddelde druk en de 

amplitude van de drukfluctuaties hetzelfde blijven zou een groter koelvermogen 

resulteren. In dat geval zou dan een lagere eindtemperatuur behaald moeten kunnen 

worden. Shaowei et al. hebben naar aanleiding van deze gedachtengang naar een manier 

gezocht dit te verwezenlijken met als resultaat de zogenaamde 'double-inlet' pulsbuis

koelmachine13. In deze koelmachine wordt behalve aan het koude uiteinde door de 

regenerator ook gas rechtstreeks via het warme uiteinde in de pulsbuis gelaten. De door 

hen opgestelde theorie zal hier in een aangepaste versie en met de hier gebruikelijke 

notaties worden behandeld. 

De double-inlet pulsbuiskoelmachine kan worden weergegeven als in figuur B.l. 

cp3 

/ 
orlfloe 

Figuur B.l De double inlet pulsbuiskoelmachine. 

Tussen de warme warmtewisselaar en de orifice kan nu een volumestroom ~ 3 op kamer

temperatuur de pulsbuis binnenkomen. Door de orifice loopt net als voorheen de 

volumestroom ~2 en door de regenerator stroomt eveneens de volumestroom ~ 1 . Voor 

een adiabatisch proces volgt nu 

B.l 
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Wanneer de amplitude en fase van de volumestroom ~ 3 nu zodanig worden ingesteld dat 

~ _ iwVP N 

'V 3 - 'YP o p 

dan volgt uit B.l en B.2 

B.2 

B.3 

Omdat ook nu weer de volumestroom door de orifice ~2 in fase is met de drukgolf moet 

ook de volumestroom door de regenerator ~ 1 in fase zijn met de drukgolf. 

De volumestroom ~3 moet dus 90 graden in fase vóór liggen op de volumestroom ~ 1 • 

Dit kan als volgt onder woorden worden gebracht. Aan het begin van een cyclus zorgt 

de volumestroom ~ 3 voor een drukverhoging van het gas. Daarna moet de volume

stroom door de regenerator ~ 1 het gas in de pulsbuis naar rechts verplaatsen, zonder dat 

dit leidt tot een drukverhoging (~ 1 = ~2 ). Op dezelfde manier moet daarna eerst de druk 

in de pulsbuis verlaagd worden door ~ 3 . Aan het eind van de cyclus dient dan het gas 

naar links te worden bewogen door de volumestroom ~ 1 . 

De enthalpieflow in de double inlet pulsbuiskoelmachine wordt gegeven door 

B.4 

Deze grootheid is even groot als voorheen omdat de extra volumestroom uit fase is met 

de drukfluctuaties. De volumestroom door de regenerator is echter veel minder 

geworden. Uit een eenvoudige berekening volgt dat de amplitude van deze volume

stroom met ongeveer 80% kan afnemen. Het regeneratorverlies zal hierdoor bijna één 

orde van grootte minder worden. 

Shaowei et al. rapporteren een minimumtemperatuur van 42 kelvin met een double

inlet pulsbuiskoelmachine14• Dit ligt 7 keivin lager dan de 'recordtemperatuur' tot dan 

toe van 49 kelvingerealiseerd door Liang et al. met een gewone pulsbuiskoelmachine15. 


