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VOORWOORD 

Dit is een overzicht van het ontwerp en de bouw van een 

He-3/He-4 mengkoeler. 

Dank aan Peter van Tuyl , te chnisch medewerker van de groep, 
voor zijn werk aan de mengkoeler. 

Dank aan Dr. Gijsman, mijn arstudeerdocent voor zijn waarde
volle adviezen. 

Dank aan Mevrouw Schaarsma, secr etaresse van de groep, 

voor het verzorgen van het type-werk. 

Eindhoven, november 1970 • 
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HOOFDSTUK I. 

INLEIDING' 

Volgend op het vloeibaar maken van gas, is het wegpompen van 

zijn damp de meest gebruikelijke methode om de temperatuur 

nog verder te verlagen. 

Met deze methode kan men continu en efficiënt koelen. Bij 

1 • 

lage temperaturen is de dampdruk evenredig met exp.[-L(O)/RT], 

waarbij L(O) de latente verdampingswaarde per mol bij T = 0 
voorstelt en R de gasconstante. De dampdruk neemt dus exponen

tieel met de temperatuur af en steeds minder molekulen kunnen 

daarom, bij temperatuursverlaging, verwijderd worden om zo een 

stabiele toestand te bereiken, waarbij de koeling door het ver

dampen juist in evenwicht is met het uitwendige warmtelek. 

De laagste temperatuur die met deze methode met He-3 is bereikt 

is ongeveer 0,25 K. 

Er zijn wel veel lagere temperaturen bereikt door adiabatische 

demagnetisatie van paramagnetische zouten, maar bij deze zgn. 

"single shot"-methode kunnen deze temperaturen niet vastgehou
den worden door de warmtelekken. Men ging daarom op zoek naar 

andere koelmethoden. 

In 1951 suggereerde de Engelse fysicus H.London op een confe

rentie in Oxford het eerst het gebruik van een oplossing van 

vloeibaar He-3 in vloeibaar He-4 als koelmethode. He-3 en He-4 
zijn beide isotopen van helium. In 1962 verscheen een belang

rijke publikatie van de hand van H.London, Clarke en Mendoza. 

Deze voorzag in belangrijke experimentele gegevens, en gaf ook 
gedetailleerde voorstellen voor de bouw van een mengkoeler. 

Binnen enkele jaren rapporteerden verschillende laboratoria 

enig succes. 
De helium mengkoeler of helium isotoopkoeler heeft reeds sta

biele temperaturen tot 0,01 K bereikt met een continue werk
wijze en veel lagere temperaturen tot 0,0045 in de z.g. "single 

cycle" koeler. Hierbij zij dus aangetekend dat deze koelers bij 
deze temperaturen voldoende koelkapaciteit bezitten om normale 

warmtelekken te absorberen. 

Er zullen nog veel verbeteringen komen maar nu al heeft deze 
koelmethode belangri jke vo ordelen boven de demagnetisatiemethodeo 

Hij is nl. goedkoper, p r oduceert stab i ele lagere temperatureno 
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2. 

HOOFDSTUK II. HET PRINCIPE VAN DE MENGKOE LER 

Om het principe van de mengkoeler te beschrijven moeten we eerst 
naar de eigenschappen van vloeibave He-3/He-4 mengsels kijken. 

Uit experimenten blijkt dat een mengsel van He-3 en He-4 onder 
0.87 K zich spontaan spli tst in 2 afzonderlijke fasen, terwijl 

het boven die temperatuur één enkele fase vormt, waarbij iedere 
concentratie-graad van He-3 en He-4 mogelijk is. 

Dit zien we het beste geillustreerd in het zgn. fase-evenwicht

diagram van vloeibare mengsels van He-3 en He-4 

-------

T C k) 
1. S 

N'o'ZAl'\ci.4 

l-le- :ir 
/ , 0 figuur 1 

'?;==o .ó>J-k 

0.5" 

O.o o., o . -t O.! O."f o.,- o.6 0.7 o .,9 0.9 1.0 

Het fase-evenwichtsdiagram voor vloeibare mengsels van He-3 

en He-4. 

Figuur 1 toont het fasediagram van He-3/He-4 mengsels in het 
T-x vlak, waarbij T de temperatuur in K voorstelt en 

x = N3 /(N 3 + N*) de concentratie van He-3. 

Het plaatje laa t zien, dat tot 0.87 K vloeibare He-3/He-4 

mengsels é én fase vormen, waarbij dus iedere concentratie-graad 

van He-3 en He-4 mogelijk i so 
De zgn. À-kurve verdeel t dit gebied in twee delen; in het plaat

je links van de À-curve ( lagere waarden van de He-3 concentratie 
dus hogere waarden van de He-4 concentratie) vinden we het 
superfluid3_ He-I I; ä.aarentegen rechts van de /\-curve het nor-



male He-I, beide componenten He-I en He-II bestaan uit de isoto

pen He-3 en He-4. 
Beneden O.87 K treedt er een fase-scheiding op, d.w.z. dat 

"onder" de fase-scheidingskromme de vloeistof zich scheidt in 

twee fasen: een fase die rijk i s aan He-3 en de ander rijk aan 

He-4. 
Door de lagere dichtheid van het vloeibare He-3 drijft de He-3 

rijke fase boven op de He-4 rijke fase. Zie voor de dichtheid 

en enkele andere grootheden tabel I 

Tabel I 

Natuurlijk voorkomen (mol %) 

atoom-massa (gebaseerd op c 12 ) 

He-3 

0000013 

3.0160 

Normaal kookpunt 760 mm Hg ( i n K) 3.19 

~-temperatuur (in K) 

dichtheid 

molair-volume (cm3 /mol) 

gem.afstand (d) tussen de 
vloeistof-atomen (in A0

) 

Inwendige energie (joule/mol) 

geen 

0.082 

36.6 

-21 .20 

He-4 

100 

4"0026 

4.215 

2.17 

0.145 

27~5 

3.6 

-59.62 

Tussen deze twee fasen bevindt zich een zichtbaar oppervlak: 

de fase-grens. 

Daar He-3 bij lage temperaturen een entropie bezit vele malen 

groter dan die van He-4 beschouwen we thermodynamisch (de si

tuatie uitgaande van) He-3 als b elangrijkste component. 
Dan kunnen we de bovenste fase beschouwen als bestaande uit 

uitsluitend He-3 en de onderste fase als een verdunde fase. 

We zullen dit voortaan respectievelijk met de indices gen v 
aangeven van "geconcentreerd" en "verdund". 

Een volgende belangri jke eigenschap is dat de enthalpie van de 
geconcentreerde fase kle i ner is dan die van verdunde faseo Het 

verloop als func tie van de t empera tuur zien we i n figuur hier

onder. 
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Figuur 2 De enthalpie van de 2 evenwichtsfasen van vloeibare 

He-3/He-4 mengsels bij zeer lage temperaturen. 

Wanneer we nu nog een l a atste belangrijke eigenschap noemen, 

nl. dat in een verdund mengsel de partiële He-3 dampdruk 

vele malen groter is dan die van He-4 bezitten we voldoende 

"gereedschap" om de mengkoe ler te laten "draaien". 

Op pagina 5 is in figuur 3 e en stromingsschema weergegeven 

van de He-3/He-4 mengkoeler . 

Om maar ergens in de cyclus te beginnen, kijken we eerst n a ar 

het belangrijkste onderdeel van de mengkoeler: de mengkamer. 

Hierin bevindt zich nu het mengs e l van He-3 en He-4 dat fase

scheiding h e eft onder gaan. 

We zien dan ook in het bovenste deel de "lichtere" He-3 rijke 

fase met d a aronder de "zwaardere" He-4 rijke fase. 

Indien wi j He- 3 onttrekken onder aan de mengkamer worden He-3 

deeltjes in d e bovenste fase gedwongen n a ar de onderste fase 

te verhuizen. In figuur 2 hebben we gezien, dat de onderste 

fase e en grotere ent hal pie b e zit, dus zal e ne rgi e in de vorm 

v an warmte toegevoerd moeten wordeno Di t gebeurt ook inderdaad: 

i n de mengkamer (in wer kel ijkheid een k operen potje v an± 3 cm3 

inhoud) wordt koude geprod uce erd. 
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Fig.3oSchematisch diagram van de He 3 -He4 -mengkoeler. 
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De rest van de mengkoeler dient 

(1) om continu te kunnen koelen 

(2) om efficiënt t e kunnen koelen. 

Wat betreft punt (1) maken we gebruik van de laatst genoemde 

eigenschap nl . dat de partiële dampdruk van He-3 vele malen 

groter is dan die van He-4. 

Hiervoor nemen we de verdamper in ogenschouw. 

In deze verdamper nl. wordt door een pomp aan het erin bevin

dende mengsel van He-3 en He-4 gepompt. 

6. 

Daar dit mengs e l rechtstreeks in verbinding staat met de "onder

ste" (= verdunde) fase v an de mengkamer , bevindt zich hierin 

een klein gedeelte He- 3 en e en overmaat He-4. 

Door het grote v erschil i n dampdruk zal voornamelijk He-3 

weggepompt worden. 

Hieraan kunnen we een b elangrijke opmerking verbinden: 

In de mengkoeler is h et He-4 een passieve functie toebedeeld. 

Het doet niet mee aan de circul atie maar kan het best beschreven 

worden als een "thermodynamisch vacuum". Deze opmerking wordt 

wat duidelijker bij de meer gedetailleerde behandeling van de 

thermodynamica van de koeler in hoofdstuk IV. 

Wat punt ( 2 ) betreft: hiervoor zorgt de warmte-wisselaar die 

bij onze mengkoeler feitelijk bestaat uit vijf afzonderlijke 

warmte-wisselaars. De functie hiervan is het circulerende He-3 

v66r te koelen door het koude mengsel uit de mengkamer. 

Verder zien we een impedantie wa arvan de functie in de nu vol

gende beschrijving v an de koelcyclus naar voren komt. 

De koelcyclus gaa t als volgt: 

In de verdamper word t He-3 damp weggepompt door een grote 

olie-diffusie pomp die deze damp door een voorvacuum pomp 

weer in de mengkoeler t e rug pompt. 

Daarbij is de d amp natuurlijk op kamer-temperatuur gekomen. 

Hij wordt nu v66rgekoeld door warmte-contact met de verdamper 

na eerst door een bad, waar in zich vloeibaar helium bevindt dat 

afgepompt wordt , tot 1 K afgek oeld te zijn. 

Nu is het z a ak om he t (dampvormige) He-3 te condensereno Hier

voor dient nu v oornoemde i mpedant ieo Deze is zo berekend, dat 

zijn impedantie een d r uk opbouwt die e nkele malen groter is dan 

de verzadigingsdampspannin g van He-3 bij de temperatuur die 

het dan h e e f t en dat i s ± 0 9 6 K ( d e verdamper-tempe r atuur)o 

Vervolgens stroomt het vloeibare He-3 door de warmte-wisselaars 



om zo nog verder af te koelen door warmte-contact met de 

koude "opwaartse" stroom van koud He-3 dat de mengkamer ver

laat. 
Dan verlaat het de laatste warmte-wisselaar om de mengkamer 

binnen te gaan. Daar vindt het eigenlijke koelproces plaats 

doordat de He-3 dee ltjes die eerst de geconcentreerde fase 
birumenkomen de fase-grens over steken naar de verdunde fase 

en aldoende koude produceren . 
De weg terug is via de warmte-wisselaars naar de verdamper 

wa a r het dus weer afgepompt wordt~ (Deze l aat s te weg bes taat 
uit een kolom He-4 waardoor de He-3 deeltjes zich bewegen). 

Hiermee is de koelcyclus gesloten. 



HOOFDSTUK III . 

DE VERSCHILLENDE ONDERDELEN VAN DE MENGKOELER 

In dit hoofdstuk worden van de verschillende onderdelen de 

technische gegevens gegeven; voor berekeningen die met de 
bouw samenhangen wordt verwezen naar het volgend hoofdstuk. 

1. De mengkamer 

8 . 

De mengkamer, voor de werking van de mengkoeler het essentiële 

onderdeel is constructief het eenvoudigst. 

Het is een koperen cilindertje met in de bodem gesoldeerd een 

R.v.s. buisje (2.0-1.8) mm:.. Er op gesoldeerd is een deksel 

met daarin een R.v.s (1.0-0,8) mm buisje o 

De inhoud is ongeveer 3 cm 3 • 

Voor verdere constructie-details zie figuur 4 t/m 5 • 

figuur 4 
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De buisjes zijn met zilver soldeer in het dekseltje en de 
bodem bevestigd. Het dekseltje van koper is met zacht-soldeer 
op 't cilindertje gesoldeerd. Verder bevindt zich op de meng
kamer een koolweerstand fabrikaat "speer" om voorlopige tempe
ratuurmetingen te doen. Het maakt warmte-contact met GE 70 31. 

Nog opgemerkt kan worden, dat de keuze van de mengkamer-con
structie mede afhangt van het experiment dat men wil gaan uit
voeren. 

Zo zal voor s.w. metingen het beste gebruik gemaakt kunnen wor
den van een mengkamer met een relatief groot volume om een 

groter warmte-capaciteit te bezitten. 
Daarentegen is voor metingen van sprongpunten aan supergelei
ders een kleine mengkamer geschikt. 

Een probleem dat dan nog opgelost dient te worden is het warm

te-contact tussen het He-3/He-4 mengsel in het potje en het 
preparaat dat men wil afkoelen. 

Een oplossing kan zijn het preparaat in de mengkamer aan te 

brengen . Voor vele meetdoeleinden (elektrische of magnetische 

eigenschappen bij l age t emperaturen) is dit echter onpraktisch. 



Indien we het preparaat buiten tegen de mengkamer warmte 

contact laten maken, kunnen we voor de volgende methoden kiezen: 

1) Daar de grootste beperkende ractor in de warmte-overdracht 

de kapi t .za -•grensweerstand is ( zie IV-5), die omgekeerd 
evenredig met het oppervlak is, moeten we er voor zorgen, 
dat het oppervlak zo groot mogelijk is. 

We kunnen hiervoor zorgen door de meng-kamer een gegroerd 
oppervlak te geven. Zodoende zou een kamer met inhoud van 

± 3 cm 3 een buiten-oppervlak van± 20 cm 2 kunnen krijgen. 

2) Verder kunnen we een materiaal voor de mengkamer kiezen 

dat een kleine kapi tza - weerstand bezit. Koper is wat dit 

betreft niet zo gunstig. 

In het volgende hoordstuk zal bij de behandeling van de 

warmte-wisselaar ook de kapitza-weerstand van verschillende 

materialen gegeven worden. 

Natuurlijk zal aan een bepaald materiaal met een lagere 
kapitza-weerstand dan koper constructieve eisen gesteld 

moeten worden. 

Wanneer men het preparaat geen direkt warmte-contact met de 

mengkamer geert is er de volgende mogelijkheid: 

3) Een bundel koperdraadjes, ingebed in epibond, die in de 
mengkamer steken en zodoende het warmte-contact met het 

preparaat buiten de mengkamer tot stand brengt. 

2. De warmte-wisselaar 

De warmte-wisselaar dient ervoor de mengkoeler zo erriciënt 

mogelijk te laten koelen. 
We kennen drie typen: 

a) Het concentrische-buis type (continue w.w.) 

b) Het sinterprop type (stapsgewijze w.w.) 
c) Het membraan type. (zie hiervoor litteratuur L1) 

ad a) In het algemeen is de eis die aan een warmte-wisselaar 

gesteld wordt, een zo groot mogelijk kontakt-oppervlak 

te geven. 

Bij het concentris che bui s type wordt hieraan voldaan door 

heen- en teruggaande stroom door twee concentrische buizen 

te laten lopen , die door s pir alisering zo lang mogelijk ge
maakt worden. 



11 • 

ad.b) Bij onze mengkoeler is dit type gekozen. Het grote op

pervlak wordt hier verkregen, door in een massief' ko
peren blok 2 proppen gesinterd materiaal aan te brengen 
~én in de heen, de andere in de teruggaande stroom. 
Het koper tussen de twee proppen zorgt voor goede warmte
geleiding. 

Voor gedetailleerde gegevens over de bouw van de warmte-wisse
laars zie :figuur 6 t/m 8. 

:figuur 6. 

____ ___ _ _ _M - ------
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figuur 8. 

De warmte-wisselaar wor dt als volgt gemaakt: 

Uit een massief k operen b l ok worden twee ga t en gedraaid. 
Daarbij laten we een bodempje zitten. In het centrum van de 



13. 

twee bodems worden gaten geboord voor de in- en uitstromings

buisjes. 

De maat van de uitboring van deze twee gaten komt erg precies 

daar de passing met de sinterproppen met krimppassing tot 
stand. wordt gebracht. 

In het blok ·wordt nog een gat geboord, om een kool-weerstand 
~an te brengen voor de temperatuur-meting. 

Wat de materiaalkeuze betreft moeten we weer rekening houden 
met de kapitza grensweerstand die de grootste hinderende 

factor is bij de warmte-overdracht van het vloeibare helium 

naar het warmte-wisselaarsmateriaal. 
We hebben reeds gezien, dat koper een grote kapitz~ weerstand 

heeft. Veel beter zou het dan zijn om een materiaal te kiezen 
met een kleine kapitza weerstand. 

Hieraan hebben we inderdaad gedacht; zo heeft bijvoorbeeld 

lood een lage kapitza-weerstand, maar de moeilijkheid is 

lood te sinteren. 

Het is toch niet uitgesloten dat in deze richting zoekende, 

betere warmte-wisselaars gebouwd kunnen worden. 
Om praktische redenen hebben we voor bronzen sinterproppen 

gekozen. i!p.v. koperen sinterproppen ( dezelfde kapi tza weerstand~ 
De proppen (cilindervormig) worden op de draaibank op een 

preciese buiten-diameter gedraaid (onnauwkeurigheid< 0,01 mm). 

De korrels in de sinterproppen zijn van brons 90/10 (Sn B 2 10). 
Deze proppen worden in de handel gebruikt als olie-filters 

onder de handelsnaam sika B-45. 
De 45 geeft aan de maximale korreldiameter in µm. 
Doordat zo'n prop bestaat uit zeer vele kleine brons•kogel

tjes die aan elka ar raken, kunnen we ons voorstellen, dat we 
in een klein volume veel kontakt-oppervlak hebben, wat een 
goede warmte-wisselaar betekent. 



De prop heeft een buitendiameter die 3.10-2 mm groter is 

dan de binnendiameter van het gat. 

We koelen de prop af in vloeibaar stikstof en verwarmen het 

koperen blok tot± 500°c. 
Nu kan men de prop in het gat laten zakken, tot op een kraag 

die we daarvoor hebben aangebracht. 

Door afkoeling en opwarming van resp. het blok en de prop 

komt een zeer goede passing tot stand. 
Bij het testen van deze constructie stellen we de eis, dat de 

impedantie, die het testgas ondervindt, in de eventuele ope
ning tussen buitenkant prop en binnenkant gat, vele malen 
groter is dan die van 'de prop zelf. 

Een andere mogelijkheid om de sinterproppen te bevestigen 
is met zilver-soldeerQ 

Een ringetje zilversoldeer buiten om de prop halverwege in 
de ruimte tussen prop en ring, zou bij goede passing door 

capillaire werking bij verhitting van het blok deze ruimte 

met zilversoldeer vullen. 

Voor het verhitten kan gebruik gemaakt worden van een hoog

frequent oven. 
Deze methode is door ons geprobeerd, maar vele pogingen ten 

spijt mocht dit niet lukkeno 
Omtrent de oorzaak tasten we tot op heden in ondoorgrondelijk 

duister. 

De warmte-wisselaar wordt afgerond, door koperen dekseltjes 

te draaien en daarin met zilver-soldeer twee buisjes te 

bevestigen, evenals in de bodem van de warmtewisselaar. 
Dit dekseltje wordt dan met zachtsoldeer op het gat in het 

blok bevestigd. 



3. DE VERDAMPER 

De verdamper is het onderdeel van de mengkoeler, die het ons 

mogelijk maakt een continue koelcyclus te verwezenlijken. 

De verdamper is weer een koperen cilinder, waarbij in de bodem 

3 doorvoeren zijn geboord. 
Eén voor de He-3 aanvoer vanuit de mengkamer. 
De twee anderen dienen voor in- en uitvoer van een buisje, dat 
op de bodem van de verdamper ligt in een spiraalvormige groe~. 

Hierdoor stroomt het gerecondenseerde He-3 gas, dat zodoende 

een goed warmte-kontakt maakt met de verdamper. 

Op de buitenkant van het cilindertje is een stookspiraal aan

gebracht, die met lage vermogens de verdampings-snelheid van 

het He-3 regelt en met hoge vermogens de verdamper, bij be
eindiging van een koelcyclus, kan "uitstoken". 

Verder is de verdamper voorzien van .een temperatuur-meetweer
stand. 

Op het koperen cilindertje wordt een dekseltje gesoldeerd, 
waarin de pompbuis is bevestigd. 
In deze pomppijp wordt op 10 mm boven het dekseltje een zgn. 

"wespetaille" gemonteerd. 
Dit is een vernauwing van de pijp die inwendig gepolijst 
wordt om zodoende He-4 f'ilmkruip uit de verdamper in de pomp
pijp tegen te gaan. 
De dri e buisjes in de bodem worden met zilver gesoldeerd, 
evenals de pompbuis en d e wespetaille. 

Het dekseltje wordt daarna met zacht soldeer op het potje be

vestigd" 

Voor verdere constructie details zie f'iguur 9 t/m 10. 
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:t'iguur 1 o. 

3. DE CONSTRICTIE 

De constrictie dient ervoor om het terugstromende He-3 gas 

te condenseren. 
Zouden we deze constrictie niet toepassen dan zou het He-3 

16. 

gas niet in vloeibare toestand overgaan, terwijl de voorwaarde 
is dat vloeibaar He-3 de eerste warmte-wisselaar binnen gaato 

De constrictie is dus een impedantie die het mogelijk maakt 

een drukverschil~ in de terugstroomleiding van de pomp te 
creëren, om het He-3 in deze leiding te condenseren. 

Deze constrictie bestaat uit een R.V.S.buisje van Op5 mm 

uitwendig en 0,3 mm. inwendig, waarin een van te voren uitge

trokken massieve manganine draad van 0,3 mm wordt geschoven. 

Hiervan gaan we de impedantie bepalen door metingen met water
sto:t'gas en knippen het geheel op goede lengte. 
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5. KET 1 K-BAD 

Ook dit is weer een koperen cilinder waardoor de pomppijp 

van de verdamper naar de pomp loopt. 
In het deksel bevindt zich een af'pomppijp om het helium 

in het potje af te pompen, zodat het een temperatuur van 

1 K bereikt. 

1 /. 

Verder loopt de He-3 leiding door deze pot, om tot 1 K voorge-

koeld te worden. Dit gaat d.m.v. een sinterprop. 

Voor verdere details zie figuur 12 t/m 13. 

.,., 

figuur 12. figuur 13. 



In het deksel b evinden zich twee elektrische doorvoeren, 
waarvan een meetweerstandje is gesoldeerd, dat op± 3/4 

hoogte boven de bodem van het 1 K bad hangt. 

Dit dient ervoor om een aanwijzing te hebben omtrent de 
plaats van het He-4 in het bad. 

6. DE OPHANGING 

De ophanging gebeurt door middel van een R.v.s. buis die 

aan het 1 K bad is bevestigd. 

18. 

Op deze buis zijn 5 grafieten blokjes bevestigd met boutjes, 
waarop de 5 warmte-wisselaars rusten. We kozen grafiet, 

omdat dit bij lage temperaturen een kleine warmte-geleiding 

bezit, wat zodoende de warmtewisselaars thermisch isoleert. 

De mengkamer hangt aan zijn toe- en afvoerbuisjes. 

De verdamper hangt evenals het 1 K bad aan de pompbuis. 

Voor de verschillende buismaten zie onderstaande tekening. 

, . o- o ,9 
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figuur 14. 
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HOOFDSTUK IV. UITGEBREIDE THEORI~ . 

1. Enthalpie-balans van de mengkoeler 

In figuur 15 zijn op verschillende punten in de mengkoeler 
de enthalpie-stromen per mol He-3 weergegeven. 

L03 stelt h i erb i j de bindingsenergie van een mol He-3 
in He-3 bij T = 0 K voor en NE 03 de bindingsenergie van 

een mol He-3 in He-4 bij T = O K. 
C3 stelt de soortelijke warmte per mol zuiver He-3 voor. 

t 

r·-·- ·- ·- · - ·- ·- ·- ·- ·- ·-· ·7 

1 

1 

1 

1 

1 

C . ·--· --· --·--· --· --· --· --· 

figuur 15. 

M. 

1 

___ ! 

Ter vereenvoudiging nemen we aan, dat de geconcentreerde 

fase zuiver He-3 is, en dat in de verdunde fase He-3 
zich gedraagt a l s een klas s i ek ideaal gas; tenslotte maken 

we gebruik van het feit dat de enthalpie van He-4 verwaar

loosbaar klein is. 
Afwijkingen door niet-ideale warmte-wisseling, eindige 

stromingsweerstand enz. worden ook verwaarloosd. 

Dan heeft een mol van he t b ij verdamper binnenkomende He-3 

een enthalpie ge l ijk aan: 

J 
Tv 

- L os + 

0 

Ca dT ( 1 ) 



verl i est in de warmte-wisselaar: 

/ Tvc, dT 

TM 

en komt aan bij de mengkamer met: 
TM 

C3 dT 

C..Ve 

( 2) 

( 3) 

Wanneer het 

- Lo3 + / 
0 

overgaat naar de verdunde fase wordt de enthalpie: 

Dus kunnen we voor de koude-productie in de mengkamer schrijven: 
TM 

QM = m (Lo3 - NE03 + ~ RTM - ! C3 dT) (5) 
0 

waarbij m de circulatie-snelheid in mol/sec voorstelt. 

Deze warmte moet dus worden toegevoerd om TM te hand.haven. 

Wanneer het He-3 naar de verdamper teruggaat n eemt zijn enthal

pie toe tot 
( 6) 

Stellen we~ als de warmte voor, die aan de verdamper wordt 

toegevoerd, dan geldt: 

~ + '\, = m (L 0 3 + ~ RTM C3 dT) (7) 

0 

Uit combinatie van vergl . ( 5) en (7) volgt : 
Tv 

~ = m [ NE 0~ + ~ R(Tv - TM) - / C3 dT (8) 

TM 

De eerste term stelt zoals eerder opgemerkt de verdampings

warmte vooro 
De combinatie v an de tweede en derde term geeft de netto hoe
veelheid warmte die bovendien b ij de verdamper geadsorbeerd 

wordt. 
Stellen we C3 = 3R dan is deze hoeveelheid warmte 

( *) 

~ RTV - ~ RTM - 3 RTV + 

Deze term stelt voor de 

druk. In dit gebied v :=,, n 

druk op, die voldoe t aan 

soor teli j ke warmte bij constante 

de mengkoe ler treedt de osmostisch e 
de vergl. van Van 't Hoff: 

Posm•V = RT Xo Daar Posm constant is tussen mengkamer en 
verdamper rekenen we met Cp =~R. 



Verder zien we dat de circulatie-snelhei d wordt bepa a l d 

door de warmte -toevoer n ,:i.ar de verdamper,en wordt begrensd 

door de pompcapacite it. 

We zullen nu met behulp van vergl. (5) een schatting doen 

v a n de grootte v an ~M. 

Daarbij nemen we voor m = 10-5 mol/sec, wat overeenstemt met 

de pra ktijk. 

Van L 03 - NE 03 (de molaire mengwa rmte bij T = 0) weten we uit 

publicaties van Londen en Al (L2)dat de absolute waarde hiervan 

klein is (te verwa arlozen t.o.v. de resterende termen). 

We stellen TM op 0 ,025 K. 

C3 , de soortelijke warmte van He-3, blijkt uit experimenten 

ongeveer 3 RT te bedragen zodat in het bovengeschetste ideale 

geval 

~M = 10-5 [ ~ X 8.103 X 25.10-3 - i X 8.103 X (25 X 10-3 )
2

] 

= 492,5 joule/sec. 

We zien wel dat vergl . (5) te schrijven is als volgt: 

~M = ID (Los - NEos + ~ RTM - / TM 3 RT dT 
0 

waaruit blijkt dat QM ongeveer evenredig is met de mengkamer-

tempera tuur, voor TM << 1 K. 

Deze berekening ging uit v an de veronderstelling dat het ver

dunde mengsel op te vatten is als een ideaal gas van He-3 

d e eltjeso De volgende berkening gaat uit van een fermi-gas voor

stelling van het verdunde mengsel en benadert daardoor beter 

de werkelijkheid. 

Weer nemen we voor de soortelijke warmte van de geconcentreerde 

fase 3 RT. 

We beschouwen nu de verdunde oplo s sing als een ideaal "fermi

gas" van He-3 deeltjes. 

Hierbij berekenen we de fermi-temperatuur uitgaande van een 

effectieve massa m3 • = 2,4 m3 (de werkelijke massa van het 

He-3 atoom) en een di chtheid d ie overeenkomt met die van de 

He-3 atomen in de verdunde oplossing. 

De concentrati e v an He-3 stellen we op x = 0 , 063. 

De zo b e r ekende T f = 0, 38 K ( zie ook Wheatley L3 ) • 



H 
i:J!Aft~ 

,yri~ 

Daar TM = o, 025 K < O, 38 K stellen we cv = ½ 1T2 R T 
Tf' 

de f'ermi soor te lijke warmte, waarbij Tf' dus 0,38 Kis. 

Dan komen we tot de volgende berekening van het koelvermogen: 

~ -2 = 2162 10 J oule/sec. 

I n figuur 16 ,zijn de twee enthalpie-krommen behorende bij de 

geconcentreerde en ve rdunde f'ase uitgezet als functie van de 

tempera tuur . 
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2.DE OSMOTISCHE DRUK IN DE MENGKAMER 

In deze paragraaf zullen we het bestaan van een osmotische druk 

aantonen en onder bepaalde vereenvoudiging aantonen dat 
Posm = fil (ideale gasrelatie). 

V 

We veronderstellen een constante mengkamertemperatuur TM . 

Het He- 3 lost met constante snelheid op uit de b ovenste gecon
centreerde fase in de onders te verdunde fase van de men gkamer 

µ 4 de thermodynamische potentiaal van He-4 is overal constant; 
de dampdruk is~ o. 
In zuiv er He- 4 hangt de thermodynamische potentiaal v an He-4 af 

van de temperatuur en de druk, maar in een mengsel van He- 3 en 
He-4 wor d t µ4 beinvloed door de concentratie x v an He-3. 

Als µ 3 de thermodynamische potentiaal van He-3 in de opl o s sing is, 
dan geldt de evenwichtsvergelijking van Gibbs-Duhem : 

x ( aµ3/ ax)T + (1 - x)(aµ4/ax)T = o ( 1) 
'p , p 

Voor verdunde oplossingen (x << 1) kunnen we uit vergel i jking ( 1 ) 

afleiden: x 

µ4 (T,-p, ,x) = µ4 (T,p,O) - ! X ( :~
3 ) T p dx ( 2 ) 

0 , 

We hebben reeds gezien , dat we He-3 de eltjes in verdunde oplossing 
met He-4 mogen beschouwen als een bijna ideaal Fermi-gaso 

Vo<!Ji!' h ogere temperaturen T >> Tf waarbij µ 3 benaderd kan worden 
door de uitdrukking voor de thermodynamische potent iaal van een 
klassiek ideaal gas met n 3 He-3 atomen in volumen wordt µ 3 

gegeven door: 

[ 1 n3 1 (21T h 2 3/2 
( 3 ) µ3 = kT IilJ. -+ ln 2 m*kT ) ] - Eoa n 

2 3/ 2 
kT [ X + ln ½ c;:~) J - Eoa ( 4 ) = ln w(x) 

waarbij (na~ n
4

) het gemiddelde volume per deelt je i n de oplo ss i ng 

is, en, m* zwak afhangt van Xo 

De v o ornaamste bijdrage aan aµ 3 /ax wordt verkregen, door de 

x-afhankeli jkheid van wen m* t e v er waarlozen, zoda t we krijgen: 

ÈJd:.§. - ~ ( voor h oge temperat uren) ax. - X ( 5) 

Wanneer we dit result aat subs t i tueren i n v ergelijking (2) kr ijgen 
we: 

14 = (T,_p,x) = µ4 (T,p , o) - kT x ( 6) 



--,- . 

Wanneer we nu dit toepassen op de situatie in de mengkamer, 

waarbij we veronderstellen dat de temperatuur l aag genoeg is om de 

entropie van He-4 te verwa arlozen en hoog genoeg om het He-3 

zich "klassiek" te laten gedragen, moeten we in de verdunde op
lossing een druk= p verwachteno 

Voor µ 4 in zuiver He-4 bij druk p = O geldt 

(7) 

Nu is s4, 0 te verwaarlozen zodat geldt dat~ toeneemt met 

ûJ.4.,o•P wanneer de druk oploopt van O tot druk p. 

Om aan de voorwaarde te voldoen, dat beide µ 4 aan elkaar gelijk 

zijn moet gelden: x 

W4, o .p = l:!~ J 1 :x aax µa ( T ,.x) dx. ( 8) 
0 

Dus: ûJ4., 0 .p = k T x 

Wanneer we zien dat~~ w3 is (het volume per atoom He-3) 
X 

zien we dus dat met bepaalde veronderstellingen geldt: 

p = kT 
Wa. 

Deze optredende pis de osmotische druk p
08

m die in de meng

kamer optreedt; deze is dus bij "hoge"temperaturen analoog 
met die van een ideaal gas van He-3 deeltjes. 



3. DE BEWEG INGSVERGELIJKING VAN DE SUPERFLUÏDE COMPONENT 

Beschouwen we de verplaatsing van een kleine hoeveelheid 

dN4 superrluide helium. 

De verandering in energie, die hierbij optreedt, is volgens 

Landau en Pomeranchuk (literatuur L4) 

( :~: )_dN4 (1) 
p,v 

Daar de superrluïde component geen entropie draagt volgt 

hi eruit 

( 2) 

immers µ = (~~ ) s,v 
.. 

De verandering in energie bij transport van 1 mol superfluide 

is 14 dus bij transport van een eenheid van massa: µ 4 / M4 • 

Deze laatste hoeveelheid stelt een potentiaal voor, die op .. 
de superrluide werkt, dus geldt analoog met 

F =ma= - grad ~ 

dvs 
dt = 

1 
- - grad 14 M4 

Nu geldt voor een mengsel 

14(T,p,x) = 14 (T,p"o)- RTx 

en zoals we in 2/7 gezien hebben geldt: 
' 1 

- S· dT + v dp 
0 0 

zodat dv
8 1 

(T,P, O)t :
4 dt = - M4 grad µ,. grad 

= - V4A grad p + s.~ 0 grad T + ~
4 

grad 
M4 M4 

in stationaire toestand 

dvs 
j_ grad s R O=dt=- p + .::±.c grad T + - grad Tx 
PL M4 M4 

( 3) 

(4) 

( 5) 

Tx ( 6) 

Tx (7) 

( 8) 

Dit bij verwaarlozing van de gravitat ie-kracht die een term 

- p grad z zOU veroorzaken . 

De eerste t e r m geeft de bijdrage ui t de kl ass i eke hydro-dynami

ca . 



•• 1 

De tweede term geert aan dat de superfluidebeweegt naar ge-
bieden van hoge temperaturen. 

Term 1 + 2 geven het fontein-effect weer waarvoor geldt 

grad p = p 84 0 gr ad T M4: 
De derde term geeft de osmotische-druk bijdrage en geeft aan .. 
dat de superfluide component beweegt naar gebieden van hoge 

concentratie. 

bs -De stationaire voorwaarde _ = o en geen drukgradient 
dt 

(grad p = 0) geert _de thermo-osmotische relatie 

R grad Tx = S4 0 grad T 

Dit geert aan, dat de som van de fontein druk en osmotische 

druk overal hetzelfde is en dit is zelfs geldig wanneer er 
geen superlekken aanwezig zijno 



4. DE He-3 DAMPDRUK 

De grootte van de He-3 dampdruk afhankelijk van de concentratie 

van He-3 in He-4 en van de temperatuur is van veel belang bij 

de verdamper. 

De evenwichtsdampdruk van He-3 in de verdamper kunnen we bere

kenen door de thermodynamische potentiaal van He-3 in dampvorm 
en van het vloeibare mengsel van He-3 en He-4 aan elkaar gelijk 
te stellen. 
Voor de damp nemen we voor de thermodynamische potentiaal de 
uitdrukking die hoort bij het ideale gas: 

( ) [ 
~ 1 ( 21rh :.i 3 /2 

µ 3 d = kT ln kT + ln 2 iii;iëT') ] ( 1 ) 

m3 = massa van het He-3 atoom 
P3 = de te berekenen dampdruk van het He-3 

Voor het He-3 in het vloeibare mengsel de thermodynamische 

potentiaal van het ideale ~21~~fil~g-gas: 

(2) 

We kunnen~ vervangen door~ daar in het mengsel de wet 
van van 't Hoff geldt: P.v = R.T.xo 

de fractie van het He-3 in het totale mengsel. 

w~ = het volume per atoom zuiver He-4, hiervoor nemen we het 
gemiddelde volume per atoom in het mengsel, daar de He-3 concen
tratie erg klein is ( N 2%)o Wanneer wen het volume van het 
mengsel laten voorstellen is dus C14-= w = ._.. ... n ___ 

(n3+~) • 
E 0 3 = bindings-energie van He-3 in He-4. 

Door gelijkstellen van deze twee uitdrukkingen kunnen we de 
He-3 dampdruk P3 in de verdamper benaderen: 

k T m 3/2 
P 3 = • • x. ( !!!.il ) exp ( - ~ ) 

C14- ms* kT ( 3) 

We stellen: 

T.x = constant wat volgt uit Posm is constant want voor 
P08m geldt Posm•v = R.T.x is constant (zie hiervoor§ 2. ) 



Uit metingen blijkt: 

-3 T.x ~ 4,7.10 K 

~ = 2,7 K 

A.w4 = 27, 5 cm3 /mol met A = getal van Avagadro. 

N.B. Deze waarden zijn overgenomen uit de litteratuur 
(Wheatly L3 ) • 

Deze waarden gesubsti tuee.rd in :formule ( 3) geef't de semi
empirische :formule 

P3 = 2.9 exp (- 2 •. 7 K/T) mm Hg (4) 

Een eerste kontrole van deze :formule ge ef't het :feit dat P3 

af'neemt bij af'nemende temperatuur (T << 1 K). 

De volgende tabel geef't berekende waarden van P3 (T) met be
hulp van vergelijking (4). 

T verdamper (K) P 3 (micron Hg) P•(*)(micron Hg) 

0,50 

0,55 
0,60 

o,65 
0,70 
0,75 
0,80 
o,85 

14 
23 

34 
48 

64 
83 

103 
126 

15,4. 10-3 

75,9 • 10-3 

278,8 " 1 o-3 

864,0 • 1 o-3 

224,0 • 10-2 

531,2 • 10-2 

113,3 " 10-1 

226s,8 • 10-1 

De waarde van P4 zijn te vinden in de tabel van gemeten 
dampspanningen van He-4 als :functie van de temperatuur 
(zie bijlageA1 ). 



5. DE WARMTE-WISSELAAR 

De dominante thermische weerstand tussen de 2 stromen in de 
warmte-wisselaar is de zgn. kapitza-grensweerstand. 

Het verschil tussen het temperatuurverloop in een gewone 

warmte-wisselaar en in een warmte-wisselaar met een grensweer
stand wordt gegeven in onderstaande figuur. 

figuur 170 

De kapitza-weerstand wordt nu gedefiniëerd als de verhouding 
van de temperatuursprong over het grensvlak en de warmteflux 

door het grensvlak. 
-3 -1 De kapitza-weerstand is evenredig met T en A waarbij A 

het warmtewisselaarsoppervlak voorstelt. 

We kunnen afleiden aan welke zijde van de warmte-wisselaar 

het grootste temperatuur"verloop" te verwachten is. 



Stellen we c3 de soortelijke warmte van het geconcentreerde 

(naar de mengkamer toestromende) He-3 en c4 de soortelijke 
warmte van het verdunde (van de mengkamer af stromende) 

mengsel He-3 en He-4, dan kunnen we voor de hoeveelheid warmte 
dQ die door het element met oppervlakte dA van het warmte
wisselaarsoppervlak stroomt, schrijven: 

dQ = m C3 (~
3

) dA = m C4 (~
4

) d.A 

waarbij m = de grootte van de deeltjesstroom doorstelt. 

Nu geldt dat c4 ~ i R >> C3 ~ 3 RT (T << 1) 

Dus volgt uit (1) dat dT4 dT3 -<<-
d.A dA 

( 1 ) 

Dit houdt in dat in de verdunde zijde van de warmte-wisselaars 

er een vlak temperatuurverloop is en dat deze verdunde fase pas 
bij de verdamper opwarmt tot de verdamper-temperatuur Tv 

(zie ook§ 1 enthalpie-balans van de mengkoeler). 

Wel bezit de verdunde fase genoeg "koelvermogen" om de gecon
centreerde fase af te koelen. 

We willen nu enkele conclusies trekken uit de grafieken in de 

bijlage waarop van diverse materialen de kapitza-weerstanden 

als functie van de temperatuur zijn gegeven. 

In grafiekA2 zijn de kapitza-weerstanden van verschillende 

stoffen in contact met He-II als functie van de temperatuur 

gegeven. Hieruit blijkt dat Pt en Au een lagere kapitza
weerstand bezitten dan Cu, hun bezwaar is de hoge kostprijs. 

Ook Sn en Pb liggen er onder. 
Hiervan is Pb slecht te sinteren maar van Sn weten we het nog 

niet. 
Verder laat grafiek (A3 ) + (A4), waarvan de kapi tza-weerstani 
van koper met He-II als functie van de temperatuur zijn uitge

zet dat inderdaad een sterke temperatuurafhankelijkheid van de 

kapitza-weerstand optreedt voor temperatuur< 1 K terwijl deze 
vervlakt voor hogere temperaturen. 

Tenslotte zien we uit grafiekA5, dat de bewerkingswijze of 

toestand van het materiaal de kapitza-weerstand ook beïnvloedt. 



6. DE CONSTRICTIE 

De constrictie dient ervoor het binnenkomende He-3 gas te 

condenseren. De impedantie ervan is zo groot, dat daardoor 

in het uit de pomp de mengkoeler binnenstromende He-3 gas, 

een druk wordt opgebouwd die 1,5 à 2 maal de verzadigde 
dampspanning van He-3 bij de er heersende temperatuur iso 

Stel de temperatuur van het He-3 gas 1 Ko Immers het He-3 
gas hee~t v66r de constrictie warmtecontact gehad met het 
"1 Kbad". 

.J 1 • 

De verzadigde dampspanning van He-3 bij 1 K bedraagt 8.842 mm. Hg 
( zie tabel ·A6) • 

Om de impedantie-waarde van de constrictie vast te leggen, 

gaan we uit van de volgende definitie: 

Z = ~ (1); waarbij 

~ = viscositeit (hier van He-3 bij 1 K) 
6p = het drukverschil 

v = de doorstroming van het He-3 

Nu willen we dus een doorstroming van 10-5 mol/sec bereiken 

(zie 1) en2)). 

De viscositeit van He-3 bij 1 K bedraagt 30.10-6 dyn sec/cm2 

( zie Bijlage A7)'. 

Het molaire volume van He-3 bij 1 K bedraagt 37 cm3 /mol 

(zie Tabel I blz.3). 
1 atm = 106 dyn/cm2

• 

Een drukverschil van 80842 IIlIDi Hg komt dus overeen met 

87~1f x 10
6 

dyn/cm2 
• 

Wanneer we deze waarde nu substitueren in (1) vinden we: 

8 08 106 
Z 

70ö X 12 ( ) 
= - -6 _5 ~ 13.1,2.10 /cm3 * 

30 0 1 0 .1 0 0 37 

Deze impedantie zal de constrictie dus ongeveer moeten 

hebben (zie H~dostoIV, bouw constrictie). 

(*) Deze dimensie is L-3• 

Dit kunnen we het beste zien als we de impedantie van een 

buis bepalen. Hiervoor geldt namelijk: 

z = ~ = 81 
~ 1T R4 

1 = lengte van de buis. 

R = straal van de buiso 



Nog enkele opmerkingen: 

Stel dat de circulatie-snelheid van de pomp om een of andere 
rede zou verminderen, dan zal ook ~p verminderen, die op 
zijn beurt de stroming door de constrictie vermindert en 

vice versa. 

Het is belangrijk te voorkomen, dat teveel He-3 damp met het 

vloeibare He-3 de constrictie passeert. 
Een zekere hoeveelheid is te tolereren, omdat die nog conden
seert in de verdamper, maar zou het zoveel zijn, dat damp nà 
de verdamper de eerste warmte-wisselaar zou bereiken, dan 

geeft dit een groot verlies in koel-efficiëntie. 

Door een te grote dampdoorstroming, zal ~p vergroten, wat een 
betere condensatie geefto 



HOOFDSTUK V. 

DE KRYOSTAAT 

Ontwerp: 

Bij het ontwerp van deze kryostaat wilden we 

1) Geen glas gebruiken. 
2) De mengkoeler optimaal afschermen tegen de "warme" 

kamertemperatuur-omgeving. 
3) Een makkelijke demontage om snel bij de mengkoeler te 

kunnen. 
4) Ruimte reserveren voor experimenten (b.v. magneetspoel). 
5) Een systeem om het 1° bad uit het helium in de kryostaat 

bij te vullen. 
6) Gebruik maken van de ervaringen in de groep opgedaan bij 

het bouwen van metalen kryostaten. 

~: 

De onderdelen van de kryostaat zijn vervaardigd door de C.T.D. 

(deels uitbesteed). 

Deze onderdelen zijn door P. van Tuyl, technisch medewerker van 
de groep en ondergetekende geassembleerd. 

De kryostaat is technisch volledig weergegeven in onze bouw
tekeningen voor de C.T.D., waarnaar hier verwezen wordt (zie 
bijlage B , ) • 

De kryostaat is van buiten naar binnen als volgt opgebouwd: 

a) Een buitenmantel van R.v.s. 316. 

wanddikte: 0,9 mm 
lengte 1100 mm 

diameter 265 mm boven en 177.8 mm onder. 

b) Een stiksto:f'vat + stralingsscherm van koper, inhoud± 3,5. 1. 

lengte stralingsscherm: 880 mm, wanddikte 1 IllIIll. 

diameter vat 2,48 mm1 
diameter stralingsscherm: 150 mm. 

c) Een helium-vat van RoV.SQ 316. 

wanddikte: 0,40 mm 

lengte . 1000 mml . 
diameter . 139 IllIIllQ . 

d) 
.. 

Een vacuumkamer van R.V . s. 

wanddikte: 0,250 mm 

lengte 850 mm 

diameter . 76,2 mm. . 



De kryostaat in werking geeft nu het volgende beeld: 

1) De ruimte tussen buitenmantel en stikstof'vat en tussen 

stikstof'vat en heliumvat wordt vacuÜm gepompt. 

2) Stiksto:f'vat wordt gevuld met vloeibaar stikstof (dus 

34. 

± 3,5 liter) temperatuur van het stralingsscherm onderaan 

± 88 K (na 2 uur). 
3) Het heliumvat wordt gevuld met vloeibaar helium, dat niet 

afgepompt wordt. 
4) De vacuum-kamer wordt eerst voorzien van He contactgas om 

de mengkoelervoor te koelen tot 4 Ken wordt daarna 
vacuum gepompt. 

De ophanging: 

Daarvoor zij eerst verwezen naar onderstaande tekening. 

---- - ·--

:figuur 180 
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Bij de wijze van demonteren van de verschillende vaten van 

de kryostaat is de v oorkeur ge geven aan die waarbij de vaten 
afgenomen worden en de flenzen met daarin de verschillende bui

zen op hun plaats b l ijven. 
De vaten hangen zodoende aan de flenzen. 

1). De buitenmantel hangt aan de bovenste en tevens grootste 

flens: de kryostaatflens, die star aan het rek bevestigd 
is. Verder zijn in de kryostaatflens dwarse buizen gelast 

(door de C.T.D.) of gesoldeerd (door ons). 
2). Het stikstofvat hangt 

a. Met een balgconstructie aan de kryostaatflens om onge

lijke krimp op te vangen ( zie bouwtekening - bijlage). 
b. Met 9 M4 bouten aan het koperen stralingsscherm. 

c. Met 3 karte lmoeren, die elk een 0-ring aandrukken aan 

de kryostaat flens. 

Ter verduidelijking onder s taande tekening: 

zz z z 

figuur 19. 

N.B. Het stralingssche rm is door buizen star verbonden met 

de kryostaat. 



3) .. Het heliumvat hangt aan z'n "heliumf'lens", die d.m.v. 

buizen hangt aan de kryostaatf'lens. 

4)o De vacuÜmkamer hangt aan z'n "vacuÜm:flens", die op de
zelfde wijze als bij het heliumvat aan de kryostaat

:flens hangt. 

De afdichtingen: 

a).De buitenmantel: Rubber-0-ring afdichting met rechthoekige 

0-ring groef'. 
Aangetrokken door 6 M~ bouten. 

b).Het stiksto:fvat: Boven tegen de kryostaatf'lens door eerder 
beschreven 0-ring a:fdichting. 

Aangetrokken door 3 M6 kartelmoereno 
Er is geen afdichting nodig bij het stralingsscherm dat 

aangetrokken wordt door 9 M4 bouteno 
c) 0 Het heliumvat: Indium-0-ring afdichting met v-vormige 

groef'o (Dit is een koude afdichting). 

Het voordeel van een v-vormige groef is dat het indium, 

bij demontage, makkelijk te verwijderen is. 
Aangetrokken door 12 M4 bouten. 

d).De vacuÜrnkamer: Indium 0-ring afdichting met v-vormige 
groef. 

Aangetrokken door 12 M4 bouten. 

Alle lasnaden zijn voorzien van lasgootjes om de laswarmte 

te laten a:fvloeien en zo te voorkomen dat flenzen kromtrekken 
(zie bouwtekeningen). 
Zoveel mogelijk verbindingen zijn met zilver gesoldeerd. 

Zacht-soldeer verbindingen hebben veel moeilijkheden geleverd, 
en deze zijn af' te raden, mits door een bepaalde constructie, 
een soldeerverbinding met een groot oppervlak wordt gecreëerd. 
Zie hiervoor litteratuur. (L5). 

Verdere opmerkingen 

I. Om het stiksto:fvat in de buitenmantel en het heliumvat in 

het stralingsscherm te centreren zijn pijlvormige teflon prop

jes gemaakt, die punt-kontakten maken met de wand.en van de 
vaten en zodoende voorkomen, dat er kontakt tussen de vaten 

komt, wat een aanzienlijk warmtelek zou betekenen. 

figuur 20. 



.., 1 • 

II. Het bijvul-mechanisme van het 1° bad 

---------------------

figuur 21. 



HOOFDSTUK VI. BIJLAGEN 

De bijlagen bestaan uit: 

A. Verschillende tabellen en grarieken. 

B. Bouw-tekeningen van de kryostaat. 

c. Litteratuuroverzicht. 

Hoordstuk VII wordt gegeven in een arzonderlijke bijlage, 
waarin opgenomen zijn de eerste experimenten. 

38. 
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Table 4.1. A Comparison of Vapor Prcssures, Molar Volumes of the 
Saturated Liquids, and Latent Heats of He3 and He4 at Selccted 

Tempcratures 

T, P .. ,(3) • P,.,(4) • 1 IJ) a 114)' 11,.(3)° 

OK (mm Hg) (mm Hg) l,m' mok) (nn-' molc) (J molc) 

0 36.8.1 27.)7 20.56 
0.2 1.21 X 10- 5 J67X 27 58 24.W 
0.4 2.81 X 10-2 36.72 27.58 27.97 
0.6 0.544 2.81 X 10 4 36.72 2758 31.42 
0.8 2.893 1.14 X 10 J6 7X 27.58 34.61 
1.0 8.842 0.120 _,(J 91 27.59 37.51 
1.2 20.163 0 625 :\7()() 27 <,9 40 08 
1.4 38.516 2.155 J7.J5 27.58 E29 
1.6 65.467 5.690 J7.72 27,)7 44 07 
1.8 102.516 12.466 J8.20 27.53 4534 
2.0 151.112 23.767 J8.X5 27.48 45.99 
2.2 212.673 40.466 :J'J.68 27J9 45.91 
2.4 288.613 63.304 40.73 27.53 44.94 
2.6 380.383 93.733 42.12 27.73 42.84 
2.8 489.549 IE952 44 05 28.00 39.11 
3.0 617.907 182.073 -H,):2 28.32 32.25 
3.2 242.266 28.73 
3.4 314.697 29.21 
3.6 400.471 29.77 
3.8 500.688 J0.41 
4.0 616.537 J 1 14 
4.2 749.328 ·' 1.97 

• From Th, and thermodynam1c propcrtic, ,onshlcnl with the scale ( 12). 
• From T58 . 

'From E.C. Kerr and R. D. Taylor. Ann. Ph.,. (V L). 26. 292 i 1964). 
d Il~ from T, •. rcmaining ,alucs of IJ, from -i,,, I"). 
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and lJ,·tts. K,·Pn, uml \\ïlk~ [-L'.jj 
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FIG. 7. Experirnental data on /,;:apitza resistancc for Cu-Hc IT 
interfaces at 20 atrn pressure. The data are frorn Refs. 4 and 7. 
üther cxperimcnts on I.;:apitza resistance at high pressures are 
reported in Ref s. 6, 9, and 46. 
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FIG. 5. Fxprrimcntal data on Kapitza resistance for Pt-He II, 
Au-He II, \\'-He II, and Ag-lle II interfaces. The data are taken 
from Refs. 1, 4, 8, and 37. 
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FIG. 9. Theoretica] curves for Kapitza resistance as a function 
of ternperature for interfaces of Pb, Sn, Pt, Cu, fused silica, and 
Ni, with He II. The solid curves are RK( T) from Eq. (2) for 
the acoustic mismatch theory. The corresponding curve for Au, 
not shown, lies slightly below the Sn curve. Values of Ps and c, 
wcrc obtaincd from Tables 3f-1 and 3f-2 of the American Institute 
of Plzysics llandbook, D. E. Gray, Coordinating Ed. (1lcGraw
Hill Dook Co., New York, 1963) and are taken as temperature 
independent. Values of p and c1 wcre obtained from Ref. 66. For 
Pb, Au, Sn, fused silica, and Ni, F(c1/c,) has been taken as 1.5 
following Refs. 8, 9, and 11. For Pt, F(c1/c,) = 2.0 following Ref. 
2 and for Cu, F(c1/c,) = 1.6 fol1owing Ref. 7. The broken curves 
are RKCDW ( T) from Eq. (39) for the acoustic mismatch theory 
as modified by Challis et aJ. (Ref. 9). The curve for Cu is taken 
frorn Ref. 9 and the curve for Au is taken from work of Johnson 
and Little (Ref. 8). 
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co11duc(Îllg Stl. Tlw nn,, lahrkd 2 Sn is takcn fro111 d,lla of 
Rd. -1 <lil J,,,tlt tlonnal ,11'.,I supcrrnncluctinl!: Sn. The curve which 
gi,·cs N1,( 1') for \:i i-; ukcn frnm data of Rl'f. -1, and the curve 
for cons(antan is takr,1 from d,tta .,[ Ref. (>. 



Sachgebiet: Kryotechnisches Arbeitsblatt Nr. 6 

T (K) ,00 ,01 

0,5 0,16 0,18 
0,6 0,54 0,60 
0,7 1,38 1,50 
0,8 2,89 3,09 
0,9 5,30 5,60 

1,0 8,84 9,27 
1, 1 13,72 14,29 
1,2 20,16 20,90 
1,3 28,36 29,28 
1,4 38,52 39,65 

1,5 50,82 52,18 
1,6 65,47 67,07 
1,7 82,64 84,50 
1,8 102,51 104,66 
1,9 125,28 127,72 

2,0 151,11 153,87 
2,1 180, 18 183,28 
2,2 212,67 216,12 
2,3 248,76 252,57 
2,4 288,61 292,81 

2,5 332,42 337,03 
2,6 380,38 385,41 
2,7 432,69 438,16 
2,8 489,55 495,50 
2,9 551,20 557,64 

3,0 617,91 624,87 
3, 1 689,95 697,46 
3,2 767,66 775,75 
3,3 851,41 860,13 

Literatur 

Dampfdrucktabelle von 3He 
0,5-3,33 K 

,02 
-~ 

,04 ,05 
p (Torr) 

0,21 0,24 0,27 0,31 
0,67 0,74 0,81 0,89 
1,62 1,75 1,89 2,04 
3,29 3,51 3,74 3,97 
5,91 6,24 6,57 6,91 

9,70 10, 16 10,62 11, 10 
14,88 15,48 16, 10 16,74 
21,65 22,43 23,22 24,03 
30,23 31, 19 32,18 33,18 
40,80 41,97 43,17 44,39 

53,56 54,96 56,39 57,84 
68,69 70,34 72,02 73,73 
86,39 88,31 90,25 92,23 

106,83 109,03 111,27 113,53 
130,20 132,70 135,24 137,80 

156,66 159,48 162,34 165,23 
186,40 189,56 192,76 195,99 
219,60 223, 11 226,66 230,26 
256,42 260,31 264,24 268,20 
297,05 301,33 305,65 310,01 

341,68 346,37 351, 10 355,87 
390,49 395,61 400,77 405,98 
443,69 449,26 454,87 460,53 
501,49 507,53 513,62 519,76 
564,13 570,67 577,26 583,91 

631,88 638,94 646,07 653,24 
705,03 712,65 720,33 728,07 
783,91 792,13 800,41 808,75 
868,92 877,77 

T R Roberts et al. Progress in Low Temperature Physics Vol. 4, Seite 506 

T (K) ,0 '1 

14 55,36 58,63 
15 95,02 99,93 
16 153,34 160,38 
17 235,22 244,90 
18 345,88 358,74 
19 490,82 507,41 
20 673,91 694,59 
21 902,42 927,97 
22 1181,98 1213,01 

Literatur 
E R Grilly J Amer, Chem Soc, 73 (1951) 843 

Dampfdrucktabelle von n-H2 
14,0-22,9 K 

,2 
1 

,3 ,4 ,5 
p (Torr) 

62,02 65,57 69,27 73,14 
105,04 110,59 115,84 121, 1 5 
167,67 175,20 182,98 191,12 
254,88 265, 15 275,73 286,62 
371,95 385,51 399,43 413,72 
524,42 541,83 559,66 576,70 
715,79 737,52 759,57 782, 17 
954,04 980,63 1007,75 1035,41 

1244,51 1276,81 1309,71 1343,03 

----- - -- -~--- ------- ------ --

,06 ,07 ,08 ,09 
-

0,35 0,39 0,44 0,49 
0,98 1,07 1, 17 1,27 
2,19 2,35 2,52 2,70 
4,21 4,47 4,74 5,02 
7,28 7,65 8,03 8,43 

11,60 12, 11 12,63 13,17 
17,39 18,06 18,74 19,44 
24,86 25,70 26,57 27,46 
34,21 35,25 36,32 37,41 
45,63 46,89 48,18 49,49 

59,32 60,82 62,34 63,89 
75,45 77,21 78,99 80,80 
94,23 96,26 98,31 100,40 

115,82 118, 14 120,49 122,87 
140,40 143,03 145,69 148,39 

168,15 171, 11 174, 10 177, 13 
199,26 202,56 205,89 209,27 
233,88 237,54 241,24 244,98 
272,21 276,25 280,33 284,45 
314,41 318,86 323,34 327,86 

360,69 365,55 370,45 375,40 
411,23 416,53 421,87 427,25 
466,24 472,00 477,80 483,65 
525,95 532,19 538,48 544,82 
590,60 597,35 604,15 611,00 

660,47 667,76 675,10 682,50 
735,87 743,73 751,64 759,62 
817, 16 825,62 834,15 842,75 

,6 ,7 ,8 ,9 

77,17 81,37 85,74 90,29 
127,47 133,60 139,96 146,53 
199,31 207,88 216,71 225,83 
297,82 309,34 321, 19 333,37 
428,38 443,40 458,82 474,62 
595,37 614,'.J6 633,69 653,55 
805,24 828,79 852,84 , 877,38 

1063,61 1092,46 1121,66 1151,51 
1377,05 1411,71 1446,99 1482,93 
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Sachgebiet: 

T CK) 
,001 ,01 ,02 1 

1,0 0,12 0,13 0,14 
1, 1 0,29 0,32 0,34 
1,2 0,62 0,67 0,72 
1,3 1,21 1,28 1,36 
1,4 2,16 2,27 2,40 

1,5 3,60 3,78 3,96 
1,6 5,69 5,94 6,20 
1,7 8,59 8,93 9,28 
1,8 12,47 12,91 13,37 
1,9 17,48 18,05 18,63 

2,0 23,77 24,47 25,19 
2,1 31,43 32,27 33,13 
2,2 40,46 41,45 42,44 
2,3 51,01 52,16 53,32 
2,4 63,30 64,64 65,98 

2,5 77,49 79,02 80,57 
2,6 93,73 95,48 97,24 
2,7 112, 18 114, 14 116, 14 
2,8 132,95 135,16 137,40 
2,9 156,20 158,67 161,16 

3,0 182,07 184,81 187,57 
3,1 210,71 213,73 216,78 
3,2 242,27 245,59 248,94 
3,3 276,88 280,52 284,18 
3,4 314,70 318,66 322,65 

3,5 355,84 360,15 364,48 
3,6 400,47 405,13 409,82 
3,7 448,70 453,73 458,79 
3,8 500,69 506,10 511,55 
3,9 556,57 562,38 568,23 

4,0 616,54 622,76 629,03 
4,1 680,74 687,40 694,10 
4,2 749,33 756,43 763,58 
4,3 822,41 829,98 837,59 
4,4 900,26 908,31 916,42 

4,5 983,07 991,63 1000,24 
4,6 1071,03 1080,11 1089,25 
4,7 1164,34 1173,97 1183,66 
4,8 1263,21 1273,41 1283,67 
4,9 1367,87 1378,66 1389,52 

5,0 1478,54 1489,94 1501,41 
5,1 1595,44 1607,48 1619,59 
5,2 1718,82 1731,52 1744,29 

Literatur 

,03 I ,04 1 

~ 

Kryotechnisches Arbeitsblatt Nr. 2 

Dampfdrucktabelle von He 4 

1,0-5,22°K 

,081 ,09 
p (Torr) 

0,16 0,17 0,19 0,21 0,23 0,25 0,27 
0,37 0,40 0,43 0,47 0,50 0,54 0,58 
0,77 0,82 0,88 0,94 1,00 1,07 1.14 
1,45 1,54 1,63 1,72 1,82 1,93 2,04 
2,53 2,66 2,80 2,95 3,10 3,26 3,43 

4,15 4,35 4,55 4,76 4,98 5,21 5,45 
6,47 6,74 7,03 7,32 7,62 7,94 8,26 
9,64 10,01 10,40 10,79 11, 19 11,60 12,03 

13,84 14,33 14,82 15,33 15,85 16,38 16,92 
19,22 19,83 20,45 21,09 21,74 22,40 23,08 

25,92 26,66 27,42 28,20 28,98 29,78 30,60 
34,00 34,88 35,78 36,69 37,61 38,55 39,50 
43,46 44,48 45,53 46,59 47,67 48,77 49,88 
54,51 55,71 56,93 58,17 59,42 60,70 61,99 
67,35 68,74 70,15 71,58 73,03 74,50 75,98 

82,14 83,73 85,35 86,98 88,64 90,31 92,01 
99,03 100,84 102,67 104,52 106,40 108,30 , 110,23 

118, 16 120,20 122,26 124,35 126,46 128,60 130,76 
139,66 141,95 144,26 146,60 148,96 151,35 153,76 
163,68 166,23 168,80 171,40 174,03 176,68 179,36 

190,37 193,19 196,04 198,91 201,82 204,76 207,72 
219,86 222,98 226,12 229,28 232,48 235,71 238,97 
252,32 255,74 259,18 262,66 266,17 269,71 273,28 
287,88 291,62 295,38 299,18 303,01 306,87 310,77 
326,68 330,75 334,84 338,98 343,14 347,34 351,58 

368,86 373,27 377,71 382,19 386,71 391,26 395,85 
414,56 419,32 424,13 428,97 433,85 438,76 443,71 
463,90 469,04 474,22 479,44 484,69 489,98 495,32 
517,04 522,56 528,13 533,74 539,39 545,08 550,80 
574,13 580,06 586,03 592,05 598,11 604,21 610,35 

635,34 641,70 648,10 654,54 661,03 667,55 674,12 
700,85 707,64 714,48 721,36 728,28 735,25 742,27 
770,77 778,01 785,29 792,62 800,00 807,42 814,89 
845,26 852,97 860,72 868,53 876,39 884,30 892,25 
924,57 932,78 941,03 949,34 957,69 966,10 974,56 

1008,90 1017,62 1026,39 1035,21 1044,09 1053,01 1061,99 
1098,45 1107,70 1117,00 1126,36 1135,77 1145,24 1154,76 
1193,41 1203,21 1213,07 1222,98 1232,96 1242,98 1253,07 
1293,99 1304,37 1314,80 1325,30 1335,85 1346,46 1357,14 
1400,43 1411,40 1422,44 1433,53 1444,69 1455,91 1467,19 

1512,94 1524,54 1536,19 1547,91 1559,70 1571,55 1583,46 
1631,76 1644,00 1656,30 1668,67 1681,11 1693,61 1706,18 

K. Mendelssohn: Progress in Cryogenics Vol. 2. London Heywood u. Company LTP 1960, Seite 124. 
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DE i~ERSTE EXPERIMENTEN 

1ste "run (29/10-'70). 

Het stromingsschema van de opstelling is gegeven in figuur 1 

op de vorige bladzijde. 

Het gehele systeem wordt vacuum gepompt m.b.v. de ES-200 

rotatie-pomp en de grote olie-diffusie-pomp tot een druk 
van~ 10-4 torr (de mengkoeler zelf tot 10-5 torr). 

Daarna wordt het He-3 uit het verpakkingsflesje in het 10 1 

vat van de opstelling overgepompt (druk 340 torr). 

Hierna wordt het gehele systeem voor de laatste maal lek 

getest met de NRC leak detector (tot lekken van 10-10 torr 

liter/sec). 
We stoken het zeoliet van de koelval goed uit waardoor de 
druk tot 10-3 torr oploopt. Bij afkoeling van het zeoliet 

wordt de druk tot 10-4 torr terug gepompt. 

We spoelen het systeem zonder mengkoeler tweemaal met zuiver 

He-gas. 
Hierna wordt de kryostaat in orde gebracht. 
Het stikstofvat wordt gevuld met vloeibaar stikstof en is 

ongeveer nà 2 uur tot onderaan afgekoeld. In figuur 2 (op 
de volgende bladzijde), is het verloop van de thermospannin

gen van het thermokoppel onderaan het stralingsscherm als 

funktie van de tijd weergegeven. 

In figuur 3 is de thermospanning als functie van de tempera

tuur gegeven. 
We zijn op de vooravond van de 1ste"run". 

Er wordt een plasje stikstof op de bodem van het helium-vat 
gegooid waarna kontaktgas in de vacuÜm-kamer wordt gelaten. 

Om 7.00 uur s'morgens is het stikstofvat koud, omdat de 

nacht ervoor een klokschakelaar voor automatische bijvulling 
heeft gezorgd. 

Het He-vat geeft verdamping aan, wat beduidt dat er nog 

vloeibare stikstof in het vat aanwezig is. 
De druk in de vacuÜm-kamer bedraagt 0,21 torr. 

Door moeilijkheden met het srnoorkraantje in de kryostaat is 
het He-vat pas om 2 uur s'rniddags gevuld. Om half drie wordt 
het kontaktgas uit de vacuÜrn-karner weggepompt. We testen 

het 1 K bad. Dit werkt goed: wanneer er helium bijgevuld 

wordt stijgt de temperatuur plotseling mäar d~alt weer snel 

wanneer de helium-toevoer gestopt is. 
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Door de druk in het 1 K bad te controleren zien we, wanneer 

er weer helium uit het heliumvat in het 1 K bad bijgevuld 

moet worden. 

Om kwart over drie wordt He-4 gas ingecondenseerd aan de 

constrictie-zijde van de mengkoeler. Om half drie waren 

de weerstandswaarden van de verschillende temperatuurmeet

weerstanden gestabaliseerd, 
mengkoeler tot op ongeveer 

zodat we aannamen dat de gehele 

4 K afgekoeld was. 

Door het incondenseren van het He-4 daalt de mengkoeler ge
leidelijk in temperatuur. We condenseren ongeveer 4 normaal

liter He-4 gas in. 
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Daarna wordt ook He-3 uit het 10 litervat in de mengkoeler 

ingelaten. In totaal tot de druk in het 10 litervat 200 torr 

bedraagt. 

Dus we hebben totaal 2,3 liter van 735 torr gebruikt. 

Het incondenseren via de constrictie gaat moeizaam: om 

drie uurs' morgens besluiten we het mengsel He-3/He-4 in 

het 40 litervat op te slaan en de 1ste run te beeindigen. 

2e run (4-11-'70). 

De dag tevoren dezelfde voorbereidingen getroffen als bij 

de 1e run. 

We hebben besloten ook aan de verdamper-zijde van de meng

koeler in te condenseren (pompbuis maakt immers thermisch 

kontakt met het 1 K bad). 

Om half vier s'middags kunnen we in condenseren. Eerst het 

mengsel in het 40 litervat. We besluiten de totale hoeveel

heid He-3 (5 normaal liter) ook in te condenseren. Dit gaat 

uitstekend aan de verdamperzijde. De temperatuur-weerstand 

van de verdamper geeft een fikse temperatuursdaling aan 

nadat we gas in de pomppijp inlaten. 

Daarna wachten we tot de druk boven de verdamper gestabili

seerd is tot de condensatie-druk. Dan gaan we voorzichtig 

rondpompen met de ES-200 rotatiepomp. Hiermee "drukken" we 

het resterende niet gecondenseerde gasmengsel boven de ver

damper via de uitgang van de pomp tegen de constrictie. 

Hierbij laten we de druk in de "backing-zijde" van de rotatie

pomp 1 atmosfeer niet overschrijden. 

Daarna laten we nog meer He-4 gas incondenseren (rotatie 

stoppen; incondenseren in de verdamper) tot een totaal van 

10 normaal liter He-4 gas. We bezitten nu dus een mengsel 

van 5 liter He-3 en 10 liter He-4 gas. 

De mengkoeler daalt gestaag in temperatuur door het vermengen 

van He-3 en He-4 en gaat over in een soort van temperatuurs

resonantie. 

Dit gaat als volgt: 

De temperatuur van de bovenste w.w. daalt scherp, waarna de 

4e t/m 1ste warmtewisselaar volgt. 

Hierna geeft de mengkamer een scherpe temperatuursdaling te 

zien, maar "warmt" daarnc1 weer snel op. 

Vlak daarop C± 5 sec) geeft de drukmeter boven de verdamper 

een groter "dampstoot" te zien. 
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Het verschijnsel reproduceert om de 10 minuten. 

Daar dit verschijnsel 2 uur aanhield is het mengsel door ons 

om 4 uur s'morgens in de twee voorraad vaten opgeslagen en 

beeindigden we hiermee de 2e "run". Zie hiervoor figuur 4. 

Bij informatie bij de Heer Das van het Kamerlingh Onnes 
Laboratorium te Leiden bleek dat de mengkoeler dit verschijn

sel altijd laat zien bij het starten. Een verklaring heeft 

nog niemand kunnen geven. De Heer Das dacht zelf aan het 

zich zelf "instellen" van de mengkoeler d.w.z. het transpor

teren van het He-3 naar de"verdunde zijde" en het He-4 naar 
de "geconcentreerde" zijdeo 


