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Inleiding. 

Bij het lopende 011derzoek in de werkgroep N.M.R. naar de 

magnetische struktuur van verschillende zouten in de anti

ferroma£netische toestand is de behoefte naar voren gekomen 

het voor onderzoek beschikbare temperatuurgebied naar beneden 

ui t te breiden. De laagst bereikbare temperatuur was~ 1,1 K, 

bereikt door het afpompen van vloeibaar 4He. 

Een aantal onderzochte zouten (bv. cs 2cocl
4 

en cs
3
cocl

5
) 

vertoonde tot 1,1 Keen paramagHetisch gedrae;. Onderzoek naar 

eeu eventuele overgang naar een antiferrornagnetische toestand 

bij lagere temperatuur leek wenselijk en zinvol. 

Bij een aantal andere zouten (bv. MnC1 2 .4H2o, CsMnc1
3

.2H2o, 
en KMnc1 3.2H 20J lag de Ne~l-temperatuur weliswaar boven 1,1 K, 

doch was de magnetische ordening bij die temperatuur nog niet 

volledig[1]. 

Dit verslac beschrijft een opstelling waarmee het tempera

tuurgebied tot ongeveer 0,35 K is uitgebreid. 
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Hoofdstuk I. Untwerp en bouw van de 3-He opstelling. 

I.l lnleiding. 

De fundamentele gedachte bij het ontweq, en de bouw van de 
op8tell.i.n~ is steeds eeweest, dat de opstelling bestemd was 
voor het verrichten van N.M.H. metingen beneden 1,1 K. 

LJiL had als algemene konsekwenties: 
- de opstelling moet gebruikt kunnen warden door perso

nen zonder ervaring op cryogeen eebied; 
- tijdens de N.r•l.H. illecingen moet de opstelling van de 

ccbruikerls) zo min mogelijk aandacht vragen; 
- de temperatuur moet kontinu instelbaar zijn in het te 

bestrijken temperatuurgebied; 
- afkoeling d.m.v. adiabatische demagnetisatie is onmoge

lijk. Men moet i.v.m. de N.M.R. metingen vrij zijn in het 
al dan niet aanbrengen van een mae;neetveld van gewenste 
grootte. 

Mede i.v.m. de geringe cryogene ervaring in de sektie is 
gekozen voor een 3-He opstelling. De laaest bereikbare tem~era
tuur bedraagt bij een dergelijke opstelling 0,30- 0,35 ~ ~J• 
Het aldus verkregen temperatuurbereik van 0,35 - 1,1 K biedt 
voldoende ruirnte voor uitbreiding van het N.~.R. onderzoek. 

I.~, l:-rincipe. 

De temperatuurdaling van 1,1 K naar 0,)5 K wordt verkre
c;en door het afpompen van een in thermodynamisch evenwicht 
verkerend ceisoleerd j-He vloeistof-dampsysteem. Door toepas
sing van hetzelfde principe wordt bij een 4-He cryostaat een 
temperatuurdaling bereikt van 4,2 K na~r 1,2 K. 

De voordelen van het gebruik van 3-He in vergelijking met 
4-He zijn: 

- in het p-T-diagram ligt de dampspanningslijn voor 3-He 
aanzienl.i.jk hoger dan voor 4-He [2J. Zie figuur 1-1; 

- 3-He vertoont geen superfluiditeit[2]. Superlek en film
kruip, dit laatste gepaard gaande met extra verdam
ring, treden dus niet op. 

De nadelen van het gebruik van 3-He in vergelijking met 
4-He zijn: 

de ho6e kosten van aanschaf en van voorzieni11gen tegen 
verlie; en veron treiniging van 3-He; 

- de grote zorgvuldigheid vereist bij het werken met een 
beperkte hoeveelheid 3-He. 

De te volgen procedure is als volgt:(zie figuur I-2) 
- brenc vloeibaar 4-He in de heliumcryostaat(T=4,2 K); 
- b1~ng 4-He-cas in de kontaktgasruimte voor het tot stand 

brengen van warmtekontakt tussen de heliumcryostaat en de 
3-He cryostaat; 

- la, t 3-He-eas in de vakuUmgepompte 3-He cryostaat; 
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figuur l-1. 
'J-T-diagram voor 3IIe en 4He. [ 2] 

a 

-

I 

I 

...__ --

}'iguur I-2. 
Principeschets van een 
3-He cryostaat. 
I 3-He cryostaat. 
II kontaktgasruimte. 
III 4-He cryostaat •• 
IV stikstofcryostaat. 

- pomp het 4-He-bad af tot de laagste temperatuur(-1,1 K); 
het 3-He zal dan kondenseren; 

- pomp het kontaktgas wee; 
- pomp aan de ~-He cryostaat; de temperatuur van het 3-He 

zal dalen; 
- het evenwicht tussen de verdamping van het 3-He-bad 

t. g. v. de warmtelek na,~r di t 3-He-bad en de weggepompte 
hoeveelheid 3-He bepaalt de druk boven en daarmee de tem
peratuur van het 3-He-bad. 

Dezc r,rocedure is de "one shot" -methode. Het 3-He wordt 
eenma&l gekondenseerd en daarna wordt het 3-He-bad afgepompt 
tot al het 3-He is verdampt. Daa1·tegenover staat de "recycling"
me thode. Het weegerompt 3-He wordt konstant teruggevoerd naar de 
3-He cryostaat, na te zijn voorgekoeld in het 4-He-bad. De 
laagst bereikbare temperatuur wordt hierdoor hoger(- 0,05 K) 
dan bij de ''one shot"- methode. Gekozen is voor de "one shot"
rnethode, omdat te verwachten was dat het 3-He-bad voldoende 
langza~,Jn zou verdampen om een meettijd van 5-6 uur mogelijk te 
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I 

maken. Deze limiet van 5-6 uur wordt gesteld door het ver-
dawpen van het 4-He-bad. De technische kornplika.ties van een 
"recycling"- methode konden aldus worden vermeden. 

I.) Eisen. 

De eisen zijn te verdelen in vier kategorieen: 
i\. Eisen samenhangend met de te verrichten N.M.R. metingen: 

- het kristal moet in een bekende, gefixeerde en kontro
lecrbare positie kunnen worden aangebracht; 

- de meettijd rnoet tenrnillste vier a vijf uur bedrat3en; 
het 3-He-bad mag dus niet binnen deze tijd geheel ver
dampt zijn; 

- het N.M.R. spoeltje rnoet rechtstreeks om het kristal 
cewikkeld worden om een zo groot mogelijke vulfaktor 
te verkrijgen. In de cryostaat moeten d·..i.s twee draadjes 
naur het kristal leiden; 

- de 3-He cryostaat dient te worden ingebouwd 1n de bestaan
de heliumcryostaten, zodat plaatsing tussen de magneet 
mogelijk is. 

B. c1sen van eenvoud: 
- Je kristallen moeten eenvoudig en snel verwisseld 

kunuen warden; 
- de bediening van het ~ehele systeem moet eenvoudig zijn; 
- de ~~-He cryostaat moet eenvoudig te maken en te wijzi-

0en zijn. 
C. Sisen omtrent de temperatuuri 

de temperatuur moet zo laag mopelijk z1Jn; 
- de temperatuur moet regelba~r zijn; dit komt neer op 

een variubele pompcapaciteit; 
- de ternperatuur moet te meten zijn met een nauwkeurig

heid van ±0,01 K. Voor N.i"i.R. metingen is een grotere 
uauwkeurigheid. doo rgaans niet in terest:an t. 

D. Sisen verband houdend met het gebruik van 3-He: 
- er moeten voorzieningen getroffen worden om verlies en 

verontreiniging van 3-He tegen te gaan; de cryostaat, 
die immers in het superfluide 4-He komt te hangen,moet 
dus goed lekdicht zijn. 

I.4 De warmtelek, kwalitatief. 

ln I.2 is gesproken van een ge!soleerd vloeistof-damp
systeem. Ueze isolatie zal nooit voliedig kunnen zijn. De 
boeveclheid enere;ie,die ondanks de te treffen maatregelen het 
3-He-bad bereikt\de warmtelek), bepaalt de verdampinc; van het 
-~-He-bad. De verdamping bepaal t de tijdsduur waarin het 3-He 
bad zal verdampen en daarmede de experimenteertijd. Samen met 
de pompcapaciteit be~aalt de verdamping de laagst bere1k-
bare temperatuur. Gestreefd zal moeten warden naar een zo 
e;ering mogelijke verdamrc;ing, dus een zo gering mogelijke 
warmtelek. Een overzicht van de verschillende vormen van warmte
lek en de manieren waarop deze kunnen worden tegengegaan, vindt 
men in tabel I-1. 
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Tabel 1-1 Overzicht van de verschillende vormen en bronnen 
van warmtelek in een 3-He cryostaat en de manieren 
waarop deze kunnen worden tegengegaan. 

Vorm van warmtelek: 

~traligg 

-van het ornrin.zende 4-He-bad, 
via de kontaktgasruimte; 

-van bovenaf; 
-bij een Glazen cryostaat~ 

van het stikstofbad en van 
buiten de stikstofcryostaat. 

QeJ:eiding 

-via vaste verbindingen,zo
als de wand van de cryo
staat, de draadjes naar het 
N.M.R. spoeltje en overige 

verbindingen. 
-via het resterende kon

taktgas. 

Qi~Sl:_P§:tl:_e 

-1!1 de draadjcf; van en naar 
rjet N.Jli.R. spoeltje; 

-overiee elektrische dissi
patie. 

Irilligg~ege£gie 
-trillingen van de cryo
staat; 

-trillingen van delen in 
de cryostaat. 

Tegengaan door het gebruik van: 

-schermpjes op T~l,l K( in therm
isch kontakt met het 4-He-bad), 
die de straling van bovenaf 
wegvangen; 

-een nauwe 3-He cryostaat en kon
taktgasruimtelalthans het bo
venste gedeelte,waardoor ge
pompt word t); 

-stralingsbochten in de 3-He 
cryostaat en kontaktgasruimte; 

-slecht reflekterende wanden~ 
-zilverspiegels op tegenover 

elkaar gelegen wanden van 
verschillende temperatuur. 

-slechte geleiders; 
-dunne verbindingen; 
-lange verbindingen; 
-thermische kontakten met het 

4-He-bad; het temperatuur¢ver
schil tussen het warme en het 
koude uiteinde van de verbin
ding wordt dan slechts 0,8 K~ 

-een lage druk in de kontaktgas
ruimte. 

-kleine stromen; 
-goede elektrische geleiders; 
-dunne en korte draden. 

-trillingsarme pompen; 
-trildempers. 

ln de volgende paragraaf zullen we dit overzicht kunnen ee
bruiken bij de beoordeling van de overwogen alternatieven voor 
een 3-He cryo[;taat. In 1.6 zullen we de bijdragen tot de warmte
luk 1n d8 ontworpen 3-Hc cryostaat kwantitatief benaderen. 
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1.5 De 3-He cryostaat. 

Een aantal overwogen alternatieven voor een 3-He cryosta&t 
kan beoordeeld worden naar de eisen zoals geformuleerd in 1.3. 

Een eerste rnogelijkheid[3] is een geheel glazen cryostaat, 
waarbij de 3-He, cryostaat en de kontaktgasruimte voorzien zijn 
van stralingsbochten. Het N.M.H. spoeltje bevindt zich buiten 
om de kontaktcasruimte. Het kristal laat men in de cryostaat 
vallen in de hoop dat het enigszins de bedoelde orientatie 
aanncemt. De bezwaren tegen dit alternatief zijn de slechte vul
r,~ktor en de "onrnocelijkheid" een kristal in de gewenste orien
tatie aan te brengen. 

Een tweede mogelijkheid is een geheel metalen cryostaat met 
straling~~;schermen die zich op 1,1 K bevinden[4]. ue eis dat men 
een kristal met spoeltje gemakkelijk in de cryostaat moet kun
nen aanbrengen, brengt met zich mee, dat deze stralingsscher
rnen nie,i aan de cryostaat vast mogen zitten, maar geheel of 
eedeeltelijk uitneembaar moeten zijn. Men krijgt zo direkt toe
Oing tot de gehele cryos taa t [5]. Bij eEon dergeli jk on twerp kan 
zeer goed warden voldaan aan de eis dat men het kristal in een 
eewenste positie moet kunnen aanbrengen. Men kan immers kristal 
en stralingsschermen bevestigen aan een slecht warmte5.lcictencte 
sta;..f of buis , die men in zijn geheel in d1.; cryostaat kan la
ten zakken tot de stralingcschermen komen te rusten op of in 
een passend deel van de cryostaatwand. Thermisch kontakt van de 
elektrische toey-0erdraden met de stralingsschermen kan worden 
verkregen m.b.v. elektrisch isolerende doch goed warrntegelei
dende lakken[,J. Bezwaren tegen een dergelijke 3-He cryostaat 
zij n, da t een metal en cryos ta..:. t rnoeili jker te maken en te wi j zi
gen is dan een glazen cryostaat en dat men niet in staat is het 
kristal en het 3-He vloeistofniveau te zien. Overwogen is acm 
ciit laatste bezwaar tegemoet te komen door een metaalglasover
eane aan te brengen juist onder de stralingsschermen. De metaal
~lasovergangen hebben echter weer het bezwaar gemakkelijk lekken 
te vertonen in vloeibaar 4-He. 

Nagenoeg alle bezwaren zijn ondervangen in het uiteindelijke 
ontwerp. De )-He cryostaat en de kontaktgasruimte zijn geheel 
van glas vervaardigd. In de afpompbuis van de kontaktgasruimte 
bevindt zich een stralingsbocht. Verder is het idee van de uit
neembare stralingsschermen toegepast. Warmtekontakt met het 4-
He-bad wordt tot stand gebracht door een zestal metaaldoor
voeren in de glaswand. Vier van deze doorvoeren zijn in de 3-He 
cryostaat verbonden met de toevoerdraden naar een weerstands
thermometer; ze zijn dus tevens als elektrische doorvoeren ge
bruikt. Twee doorvoeren zijn bestemd om thermisch en elektrisch 
kontakt te maken met twee elektrisch van elkaar ge!soieerde 
uitneembare stralingsschermen. De elektrische kontakten worden 
gebruikL voor de hoog-frekwent voeding van het N.1~1.R. spoeltje. 
Ue uitneembare stralingsschermen en het kristal worden beves
tigd aan een roestvrijstalen buisje, dat in verbinding staat 
rnet 8nkele manometers om de druk juist boven hct 3-He bad te 
meten. 
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Verschillend(; L,i tvoeringen z1Jn geprobetcrd, waarbij het ver
schil voornamelijk Gelegen was in de wijze waarop het uitneemba
re deel van de stralingsschermen in thermisch en elektrisch 
kontakt stond met het 4-He-bad. 

Een eerste uitvoeringlfiguur I-3-a) bevatte aan de wand van 
de 3-He cryostaat twee glazen bakjes, waarin de doorvoer naar 
het 4-He-bad uitkwam. Een uitsteeksel aan de stralingsscherillen 
zou in dat bakje komen te rusten, waarna kontakt gemaakt zou 
worden door middel van Woodsmetaal, een bij ongeve~r 70°C smel
tendebismuthlegering. Bij stollcn zct Woodsmetaal echter uif~ 
wLlurdoor het clas barst. Overwogen is nog het Woodsmetaal te 
vervangen door kwik. Hiervan is afgezien,omdat kwik gemakkelijk 
V8rontreinigd raakt, waardoor het elektrisch en thermisch kon
takt verslechtert en omdat w~n bij kamertemperatijur niet hard 
aan kwik kan pompen (de dampdruk is ongeveer 10-J Torr). 

dij een tweede uitvoering(figuur I-3-b) waren de doorvoeren 
op hun uiteinde voorzien van vlakke plaatjes. De bedoeling was 
dat de stralingsschermen hierop zouden komen te rusten, waarna 
Woodsmctaal het kontakt mechanisch zou verstevigen. Het bleek 
moeilijk het Woodsmetaal goed te laten vloeien vooral als het 
enigszins verontreinigd raakte. Bovendien bestond het bezwaar 
,dat men de 3-He cryostaat ter plaatse van de doorvoeren llloe2t 
verwarmen. 

Gekozen is tenslotte voor de uitvoering getekend in figuur 
1-3-c (meer in detail in appendix E). Op de uitEinden van de 
doorvoeren z1jn koperen ringen gesoldeerd. Hierop komen de stra
lingsschermen te rusten. Het kontakt wordt mechanisch verste
vied door een schroefveroinding. Tut;sen de 01,pervlakken word t 
cen bt:e t j e Api ezon aanGebracb L voo r verb et ering van he t warm te
kon tak t [5]. Het enie;e bezwa,Jr tegen deze ui tvoering is dat het 
loeo en vast draaien van de schroefjes enige handigheid vereist, 
omdat deze schroefjer; zich onceveer 80 cm diep in de cryostaat 

bevinden. 
De uiteindelijk vervaardigde cryostaat is weergegeven in fi

guur I-4. 

koper 

a. u. c. 
r'it;uur 1-:5 Ver.schillende uitvoeringsvormen van het thermisch 

kontakt tussen de stralingsschermen en de metaal
doorvoeren naar het 4-He-bad. 
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uitneembaar gedeelte van de 
cryostaat • 
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I.6 De warmtelek, kwantitatief. 

Bij de berekening van de warmtelek zullen we uitgaan van de 
volgende veronderstellingen: 

- de stralingsschermen bevinden zich op 1,1 K m.a.w. we 
veronderstellen de warmteafvoer via de schroefkontakten 
en c; (' doorvoeren ideaal; 

- de tem 1;eratuur van het 3-He-bad is O, 3 K. 
We zullen de verschillende bronnen van warmtelek behandelen 
, ,. d(:; volgorde van tabel I-1. Vooropgesteld kan word en dat 
::.;le ch t[_; warmtelekken van O, 5 f' W of groter van belang zijn. 

~t1:a1,igg.:. 

Voor de warmte uitgestraald per oppervlakte-eenheid door 
een volkomen zwart lichaam op temperatuur T eeldt: 

, -12 4 2 E t = 5, 7 .10 . T W/ cm ( I-1) zwar 
- DLralinc; afkomstig van oppervlakken op 1,1 K Kunnen we 

verwaarlozen. 

- stralinc van bovenaf. Gepoogd is deze weg te vangen door 
het acJ.nbrene;en van een stralingsbocht in de kontakte;asleiding 
en door het plaatsen van de stralingsschermen in de 3-He cryo
staat. De door de wanden en stralingsschermen geabsorbeerde 
enereie wordt overeedragen op het 4-l!c-b~d. In hoeverre evcntue
le resterende r:tralinc bijdra~gt tot de warmtelek kunnen we 
slechtr: zeer benaderend berekenim. We onderscheidcn: 
a. r;Lralint invallend via de kontaktgas-afpompleidinc. We kun
ncn s tell en: de leidi. ,e is over 1=30 cm op T= 1, 1 K; daarboven 
i::: 1=3UU K; de doorsnede d=0,6 cm en de glaswand if, zwart voor 
di? betreffende straling r6]. (I-1) levert dan een warmtelek 
1.J=2,o}'W. Een faktor TTd1/2nlc in de berekening brengt tot uit
drukking dat, gezien het niet reflekterende karakter van de 
.:_'la::~wand ( de reflek t ~e-coeff i ci en t P =0), slech ts s traline bin
nen de ruimtehoek 7TdL/1 2 tot beneden doordringt [6]. Als men 
bovendien noe in rekening brengt,dat er een stralingsbocht is 
aansebracht, dat de leidint:; v66r de stralingsbocht van d=0,6 
overgaat in d=0,3 cm en dat slechts een gedeelte van de dan nog 
resterende straling door de wand van de 3-He cryostaat geabsor
beerd zal worden, dan kan men wel stellen, dat de stralingswarm
telek via de kontaktgasleiding verwaarloosbaar is. 
b. straline invallend via de 3-He cryostaatbuis. Onder dezelfde 
aannamen als onder a. en met d=2,0 cm vinden we hier Q=345pW. 
Orndat de stralingsschermen de gehele doorsnede van de cryostaat 
afdekken, kan men stellen dat ze alle opvallende straling re
flekteren of absorberen. Maar nu wordt van belang, dat de glas
wand n~et helemaal als een zwart oppervlak beschouwd mag worden. 
De reflektiecoefficient p zal ongelijk nul zijn. Blijkens de 
litteratuur is e=o,l een maximale waarde voor glas voor de be
treffende straling. T.g.v. reflekties zal het nu mogelijk zijn 
, dat een gedeelte van de straling tussen de stralingsscher
men door gaat. Een berekeninc aan een ~~ndimensionaal model, 
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waarbij reflekties met e>=o,l worden meegenomen, levert W.=20JJ,W. 
Als we in rekening brengen, dat de stralingschermen meer dan 
halfrond zijn, wordt de invalshoek, nodig voor passage van de 
stralingsschermen,sterk vergroot. Dit betekent ook een sterke 
toename van het aantal reflekties tegen de wand van de cryo
staatbuis; de stralingswarmtelek wordt teruggebracht tot-0,lpW. 
c. sLraling invallend via het drukopnamebuisje. Ook hier is 
gepoogd de straling weg te vangen door het aanbrengen van kleine 
stralingsschermen. Voor roe.stvrij staal ise=0,9[6]. Een bere-
k ,:ning, waarin reflektief; met f> =0, 9 worden meegenornen, levert 
een warmtelek van minstens 40pW. Door de grote waarde van de 
reflektiecoefficient zal namelijk veel gereflekteerde straling 
tus<,en de stralingsschermen door gaan. Door de binnenzijde van 
het buisje te zwarten m.b.v. Dag 504 is e hopenlijk 0,1 geworden. 
[9]. Een berekening leert,dat de warmtelek nu ongeveer 0,2pW 
zal bedragen. 

- straling invallend via het open gedeelte van de 3-He 
cryostaat (figuur I-4). Deze is afkomstig van stikstoftempera
tuur( via een kijkspleet in de heliu.mcryostaat), van kamertemr,e
ratuur( via kijkspleten in helium- en stikstofcryostaat) en van 
licht. Om deze straling weg te vangen is in het 4-He-bad een 
ophac.,lbaar schermpje van ...... 2 mm dik hardvezel geplaatst. De 
praktijk zal rnoeten uitwijzen of eventueel extra maatregelen 
noodzakelijk zijn. 

::.;a,menvatLend kan men slechts stellen, dat gepoogd is rnaat
regelen te treffen om stralingswarmtelekken tegen te gaan en 
dat ruwe berekeningen aantonen dat deze maatregelen waarschijn
lijk afdoende zijn • 

.Q.e1_el_d_int:. 

-voor vaste verbindingen geldt: 

Q 
(j 

·T/'T2 A dT = l 1 
m.b.v. 1 /T2 A T2 - T ~ dT 

1 Tl 
gaat (l-2) over in: 

0 
~ (T2-Tl) w = 1 . 

In bovenstaandeformules is: 
Q _ warm tetransport in Watt. 

2 a= de doorsnede van de verbinding in cm. 
1 = de le11gte van de verbinding in cm. 

(I-2) 

( I-3) 

(I-4) 

T~ = de ternperatuur van het warme uiteinde = 1,1 K. 
L 

r 1 = de temperatuur van het koude uiteinde = o,~ K. 
\ .. -1 -1 
A= de warmtegeleidingscoefl'icignt in WaLt cm K • 

~= de cemiddelde warmtegeleidingscoefficient in Watt cm-lK-1 • 

in alle nu te noemen gevallen is 1 = 20 cm, behalve voor de kon-
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stantaundraadjes, waarvoor 1 = 8 cm. 
a. via de glazen wand van de cryostaat en l1et glazen buisje, 
waarin de toevoerdraadjes naar de weerstandsthermometer lopen: 
Voor glas: A1 =l K = ~.10-4 Watt cm-1 K-1(7]} 

1 

_ 

0 = 0 , 4 5 cm~ J - 3 ' 6 fl' '-II 

b. via het roestvrij stalen buisje: 
Voor roestvrij staal: AT =2 K = 0,001 

0 = 0,03 cm 2 

c. via de konstantaandraadjes: 

Watt -1 cm 

Voor konstantaan~ AT 4 K = 0,002.T \ Watt cm-l K-1 [6] } 
G = 0, 003 cm2 Q = O, 4,uW 

' 

d. via de draadjes naar het N.M.R. spoeltje. Aangezien deze 
bran van warmtelek sterk samenhangt met de h.f. dissipatie in 
deze draadjes, zullen beide bronnen van warmtelek later samen be
handeld warden. 

- via het resterende kontaktgas: 
Voor twee planparallelle oppervlakken, wasrtussen zich 4-He gas 
van voldoend lage druk bevind t, geld t [6] : 

Q = 0,028.a
0

.(T 2-T1 ).0.p Watt (I-5) 

Hierin 
a = een kons tm1 te, afhankelijk van de aard van de op iJervlakken, 

0 maximaal en in ons geval = 1. 
T2-T1 = het temperatuurverschil tussen de oppervlakken i.e. 

O,d K. 
D-= het oppervlak van de planparallelle platen. we kunnen 

onze concentrische vlakken gezien hun ceringe onderlinge 
afGtand(-2 mm) ~el als twee planparallelle vlakken beschou
wen. 0 = 120 cm • 

. , = de druk van het heliumgas in Torr. 
Ue druk pis echter nauwelijks bekend, omdat we de druk slechts 
bi j kamertemperatuur kunnen me ten en de af1;ompleiding lang en 
dun ii:. Verdcr wordt de druk in de kontaktgar:ruimte sterk bepaald 
door adsorptie van 4-He aan de wand bij daling van temperatuur[4]. 
lndien we het kontaktgas wegpompen na kondensatie van het 3-He 
bij 1,1 Ken we verlagen vervolgens de temperatuur van het 3-He
bad en daarmee ook van de wand, dan zal een hocveclheid 4-He 
0 ead~;orlJeerd warden aan die koude wand. De druk zal daardoor da
len en daardoor de warmtelek. Hoe groat de reuterende warmtelek 
i~ valt due niet te bereKenen. 'Teneinde een noe beter vakuUm te 
krijeen is voorgesteld liet kontaktgas reeds bij 4,2 K af te pom
pen. Bij het dalen van de temperatuur van het 4-He-bad zal het 
restgas dan reeds geadsorbeerd warden aan de wand tusseJ:l kontakt
gasruimte en 4-He-bad• Uit metingen is gebleken, dat noch de 
warmtelek noch de gemeten druk lager was dan bij de experimenten 
waarbij het kontaktgas pas bij 1,1 K werd afgepornp'E. De laatste 
ruethode is aan te bevelen, daar de kondensatie van het 3-He 
in di t geval :~neller verloopt door een beter warmtekontakt met 
het 4-He-bact. 
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- dissipatie in de toevoerdraadjes na&r de weerstands
thermorneter: 

i 
kons tan tai. .. n: 

dissipatie in 

= 10-
6 

Amp. J Q Orde(lu-9) \vatt 
= 44.10-G Ohm cm = 

de weerstandsthermometer: 

i = 10-6 Amp. } 
H = 104 Ohm ,]max. = Orde ( 10-8) Watt 

max. 

- diE,::ipatie in de draadjes van en naar het N.M.R. spoeltje: 
;wal~; reeds verweld staat deze bron van warrntelek ( Q1) in nauw 
verband met de warmtelek door geleiding via deze draadjes (Q2). 

i 2. p. ( 21 + l') 2 r 1, 1 \ 
1,1 = Q1 +t..i

2 
= ------ + -~.c:,. ✓ /\(T) dT (I-6) 

c, 1 o, 3 

l!ierin is: 
l ~ de lengte van de drac:tdjes van de stralingsschermen nac,r 

het 3-He-bad in cm. 
l';_:_ de lenete van de dra&d van het spoeltje in cm. 
0 = de doorsnede van de draad in cm 2 

i - de stroom in Ampere. 
p = de specifieke weerstand van het te gebruiken materiaal 
\ bi j l K in U hrn cm . 
AlT) = d~ specifieke warmtegeleidings~~~ffici~nt van het te 

gebruiken materiaal in Watt cm K-1 . 
In (I-GJ liggen 1,1', pen A(T) vrijwel vast voor een bepaald ma
teriaal. i is clechts in ordegrootte bekend. Geschat wordt, dat 
rte occilLator op een spanning van enkele Volts oscilleert. Bij 
een spoeltje van-1_,uH en een frekwentie van-10 Mc betekent dit 
een stroom van de ordegrootte 10-2 Amp. 
Om de optimale doorsnede ongeveer te bepalen, maken we de volgende 
aannamen: 

l1 i t 
Git 

- we nemen de doorsnede van toevoerdraadjes en spoel
draadjes even groot; 
we zien af van het feit, dat de wannte gedirsipeerd in 
de toevoerdraadjes uog via deze toevoerdraadjes naar 
het 3-He-bad moet worden afgevoerd. 

diffcrentiatie van (I-6) voli..;t dat Q minimaal is als 1..\1 = W2• 
wordt bereikt voor: 

~ 1(21 + l') 
0,:: = 

optimaal 
.2 

.l • 1 1 \ 
./" ' ,l\(T) dT O,J 

(I-7) 
2 

Voor koper (A= l,7~i.T Watt crn-lK-1 [8], p = 1,5.10-8 Ohm 9m(9}) 
wordt de laatste faktor in (I-7): 1,5. 10-8 Ohm cm2 Watt-1 . 
(I-7) levert dan (voor i = 2.10-2 Amp, 1 = 30 cm en l' = 20 cm): 

J ~ 0.1 mm. optimaal 

Voor de warmtelek berekenen we met d = O 1 • optimaal ' mm. 
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Q = 2Q1 = 12,µWatt. 

lndien echter grotere stromen optreden wordt Q1 aanzienlijk 
grater. Voor i = 4.10-2 Amp. is Q reeds 3U p.W. 
We hebben nu berekend, hoe dik de draadjes ongeveer moeten zijn. 
~latuurlijk zal men voor het spoeltje zo dik mogelijke draad ge
oruiken, omdat deze draadjes geen rul spelen in de warmtelek 
door geleidine. Als men nietLemin een te grate waarde voor Q1 

vindt, kan men bij een volgend experiment voor de toevoerdraden 
<lraad van een ietn grotere diameter gebruiken. 

1rillingsenergie. 

ueze bijdrage tot de warmtelek is niet te schatten. White[6] 
spreekt van maximaal 1 a 2,,44W. We kunnen slechts proberen zo 
veel mocelijk maatregelen te treffen om trillingen van en in de 
cryostaat te voorkomen; dit is ook gewenst i.v.m. de ~.M.R. me
tin0en. 

De getroffen maatregelen ziJn: 
- het buisje wauraan zich het kristal bevindt wordt op twee 

plaat[:en m.b.v. teflonringe~jes tege~ de wanci p;esteund; 
-de roterende pompen(zie I.6) zijn mechanisch geisoleerd 

opgesteld en slechts met rubberslangen of balgen met de 
rest van de opstelling verbonden. 

Als we alle bijdragen tot de warmtelek optellen, komen we tot 
ecn totaal van ongeveer 13pW, als er geen h.f.dissipatie is. 

Dt! in werkelijkheid optredende warmtelek kan warden bepaald 
uiL du hoeveelheid teruggepompt 3-He per tijdseenheid. Bij een 
temperatuur T (0,3 < T < 1,1 KJ en een warmtelek Q (in Watt) is 
de verdampine Q/L(T) mol/sec, waarin L(T) de molaire verdampings
warmtc in J/mol bij de temperatuur Tis. Het verdampte 3-He 
word L \oJe 1~,_ cpompt en opgeslaeen in het voorraadvat, waar de druk 
dientengevolge stijgt volgens: 

Hierin 
.AP 
6t 

AP 
At 

; C, • ·"'· 

= 
Q 22 

.760.60 
L(TJ volume 

. -1 - de drukstijeinc in Torr min. 

Torr/minuut (I-10) 

~=de warmtele~ in Watt. 
L(T) = de vcrdampingswarmte van 3-He in J Illol- 1 • 
Volumt~ = het volume van het voorraadvat ink1Uf3ief leidin

gen in li terr,. 
Dit volume bedrauct ongeveer 3,2 liter(2,5 liter 
van het voorraadvat, 0,25 liter van de drukmeter, 
u,45 liter van de hogedrukzijde van de pomp en de 
leidingen). 

(l-10) kan dan warden geschreven als: 
~p 

Q = 3 , 3 . 1 ( T ) • At ,PW . ( I-11 ) 
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.ue relatie is met 1' als parameter weergegeven in figuur 1-5. 
Een vergelijking tuEisen de berekende en gemeten w.:1.rrntelck zal 
plaatsvinden in II.2. 

Q 

140 

µw 
1 2 0 

100 

80 

60 

40 

20 

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1 ,2 1 ,4 

Torr/min. 

Figuur 1-5. De warmtelek Q als funktie van ~p/.6t, de drukstijging 
in het voorraadvat, voor verschillende waarden van 
de temperatuur T van het 3-He-bad. 
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I.7 De pompen en het opslagsysteem. 

Zoals blijkt uit de principebeschrijving in I.2, zijn twee 
pompsystemen noodzakelijk. ten systeem voor het afpompen van 
het 3-He-bad, waarbij het weggepompte 3-He dient te worden op
geslagen. Een tweede pompsysteem voor het leegpompen van de kon
taktgasruimte. Dit pompsysteem wordt tevens gebruikt voor het 
lecgpompen van de 3-He cr1ostaat, alvorens hier het 3-He in te 
laten. In de literatuur[2Jwordt bij de bespreKing van 3-He cryo
staten ge::;;,roken over het gebru.ik van roterende pomµen, diffu
r,iepompen, een kornbinatie van ro terende- en diffu.sie 1,ompen en van 
ad::.,orptiepompen [1u] • De voordelen van laatstgenoernde pompen zijn: 
er zijn geen pompleidingen nodig, het geheel is vrij van tril
lingen en er zijn .:een moeilijkheden met de afdichtingen van 
rotel'endc pornpen. Daartegenover staat, dat ze ingewikkelder van 
kanstruktie zijn, niet eenvoudig in gebruik en dater hier geen 
enkele ervaring met dit saart pompen is. Gekozen is dan aok voor 
een kombinatie van een raterende pomp met een aliediffusiepomp 
t voar beide powpsystemen). Vaor het 3-He pompsyste8m heeft de 
kambinatie als vaordelen t.a.v. het gebruik van slechts een van 
beide pampen, dat m.b.v. de raterende pomp snel een lage druk 
(temperatuurJ kan worden bereikt, waarna de diffusiepamp met 
zijn gratere pompcapaciteit de druk (temperatuur) nag verder kan 
verlagen. In figuur I-6 (zie valgende pagina) is een enigszins 
vereenvaudigd schema van de apstelling weereegeven. Een uitge
breider schema vindt men in appendix B. 

Er1ige taelichting bij de essentiele anderdelen van de apstel-
1 in~: is gewens t: 
B. de verbindine; tussen het :1-Le t•ompsysteem en de 3-He cryo

□ taut is kort en dik uitgevaerd,teneinde een zo groot moge
lijke _,au1pcapaci tei t te bereiken. 

b. de verbindigen aan de hogedru.k-zijde van de 3-He pomp zijn 
kort, en dun uiLgevoerd, teneinde het verlies aan 3-He bij 
cventuele noodzakelijke demontage van de pomp te beperken. 
0eze mautregel werd echter tenietgeda~n daordat het schade
lijk volume van de pomp nogal graot blec:k te zijn (-0,45 l.). 

c. hc,L bufJ'crvaL hueft de voleende funktie: na het terugpompen 
van het, '5-He blijft een gedeelte achter tu~;~,en de pomp en 
afslu.i tkrar1en van het apslagsysteem ( 34 en 36;. Teneinde het 
verlies aan 3-He bij eventuele naadzakelijke demontage van 
de pomp tP beperken, is het mogelijk (door het apenen van de 
kranen 33 en 3G) een gede,·l te van het ach tergebleven 3-He 
or, Le slaan in het vakuUmgepampte buffervat. Bij een valgend 
experimenL kan deze hoeveclheid 5-He weer bij de kondensatie 
warden betrokken en het buffervat o:,nieuw vakulim gei,ompt 
warden ( zie ap:,endix Ii). 

ct. Je kranen J\1Kl en MK2 zijn elektromagneti~;ch gekoppeld(zie 
ap1,endix E). L,e zijn zo geschakeld dat ze niet gelijktijdig 
open kunnen zijn. Het is dus niet mogelijk het grootste deel 
van het 3-Ile in de cryostaat in te laten, als de verbinding 
met de ko11taktgasruimte of de 4-He pomp nog niet is gesloten. 

e. deze kraan 52 (een "needle valve") heeft de volgende funktie: 
teneinde stabiele temperaturen tusEen 1,1 en 0,3 te verkrij-
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figuur I-6. Vereenvoudigd schema van de 3He opstelling. 

De letters at/me verwijzen naar toelichtingen 
in de tekst op pagina 16 en 18. 
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gen is h(jt noodzakelijk, dat we dt:: pompcapaciteit kunncn regelen. 
Hiervoor zijn twee methoden in gebruik: 

- regelen m.b.v. kranen in de pompleiding; 
- regelen door een gedeelte van het terugeepompte 3-He· 

te leiden naar de pompopening[4]. 
Gekozen is voor de laatste methode, omdat de et:rste moeilijk 
uitvoerbaar is. Een goede regelkraan heeft narnelijk zelden een 
crote pompcapaciteit, hetgeen immers ook een van onze eisen is. 

Van groot belang is de lekdichtheid van de gehel0 opstelling. 
Bij het nu volgende is uitgegaan van: 

- een hoeveelheid 3-He gas van 2,5 liter bij 1 atrn. Nen kan 
deze hoeveelheid in dit verband erg zinvol uitdrukken in 
Torr l bij 300 K (war1neer we in het vervolg deze eenheid 
zullen gebruiken, zullen we verder de aanduiding "bij 
300 K" steeds weglaten); bovenstaande hoevcelheid komt dan 
overeen met 1900 Torr l; 

- lekken worden uitgedrukt in Torr 1 /sec; 
- een toegestane 4-He vero11 treiniging Vu.1, U, 1 % per jaar; 
- een toegestaan verlies aan 3-He van 2% per jaar en wel 1% 

door weglekken en 1% door achterblijven 1n ·de cryostaat 
na afloop van een experiment. 
De onder de laatste twee punten genoemde percentages zijn 
gebaseerd op de volgende overweging: na 5 jaar zijn de 
verontreir1igin[ en het verlies nog binnen redelijke per
ken; men kan verwachten dater voor het verstrijken van die 
5 jaar wel ooit iets zal zijn voorgevallen waardoor ver
vangen van 3-He zonder rneer noodzakelijk is (breuk o.i.d.); 

- maxima;-:l 100 experimenten per jaar van maximaal 10 uur. 

a. 4-lle 1nlek in de )-He cryostaat. Dit is van het erootste be
lang, orndat we niet in staat zijn 4-He van -•i-He te sche.iden. 
Bovenstaande norm komt neer op een lek van maximaal 5.10-7 
Torr 1 /sec. Na aanvankelijk enige moeilijkheden met de rnetaal
do.:rvoeren te hebben ondervonden, is een lek van< 2.10-8 Torrl/sec 
gemeten, ook als de 3-He cryostaat zich in superfluide 4-He 
bevond. 
b. Luchtinlek in het 3-He gedeelte van de opstelling (inklusief 
de cryor,ta,,t) is niet erg bezwaarlijk. De lucht is steeds te 
verwijderen door ui tvriezen bij heliumternperaturen. Aa.11ge~1en 
we echter niet het risiko willen lopen van te grotc afzetting 
van vloeibare lucht in de cryostaat of het drukopnamebuisje en 
we ons verder liever helemaal niet om die luchtinlek willen be
komweren, hebben we ook hier de vrij strenge eis gesteld van 1% 
luchtinlek per jaar. Git komt neer op egn l~k van---6.10-7 Torr 
1/ sec voor het opslag[-;ysteem en ..- 5 .10- 'l'orrl/ sec voor de cryo
staat met pompleidinc en drukmeeteenheid. Aan de laatste eis is 
voldaan volgeno het ee~3telde 9nder a .. Voor het opolagsysteem 
is ceri lek geme ten van <7. lu- Torrl/ sec. 
c. 3-He weglek geschiedt langs dezelfde weeen als de luchtinlek 
( rieze werken elkaar bovendien ter;er1 j. De weglek van 3-He zal 
dus minder dan 1% per jaar bedragen. 
d. Luchtinlek in de kontaktgasruimte i~ niet zo belarrgrijk. Ge-
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zorgd is, dat het lek zo klcin is dat een voldoend lage druk 
gehaald kan warden. 

Van belang zijn ook de volgende fiktieve leKken: 
a. Na afloop van een experiment zal he t 3-He word en weggepompt 
naar het opslagsysteem. Op een zeker ogenblik zal men hiermee 
willen Etoppen. Het verlies aan 3-He wordt bepaald door het 
volw,1e, de temperatuur en de druk van het achterblijvende 3-He 
gas. Volgens bovenstaande norm zal per experiment maxirna~l 0,2 
Torrl verlor~n rnogen gaan. Aan de hand van tabel I-2 kan men 
bepalen beneden welke drukken men genoemde delen van de op
stelline kan afsluiten. 

Tabel I-2. Verliezen aan j-He bij be~indigine van e~n experi
ment. 

Ruimte Volume Temperatuur JViaximale druk Verlies in 
in liter. in K. bij sluite11, Torr 1. 

in Torr. 
W & T 0,01 300 0,1 0,001 

Mc1eod 0,6 300 0,05 0,03 
Koelval 0,25 75 0,05 0,05 
Cryostaat 0,1 1 0,002 0,06 

Totaal: 0,14 < 0,2 

b. lndien men de 3-He cryo~taat v66r e8n experiment leeepompt, 
nadat dcze gehe(:l of gedeel telijk op stikstoftemperatuur(-75K) 
is gebracht, mag men de cryo~taat niet boven deze ternperatuur 
orwarmen, voordat men eestopt is met het terugpowpen van het 
'•;-lie. Men gaat dan namelijk vecl lucht uit de wand pompen. 

1.8 Temperatuurmeting; theorie. 

label 1-3 geeft een overzicht van mogelijke rnethoden voor 
de Lernperatuurmeting in een 3-He cryostaat. 

Tabel I-3 Nogelijke methoden voor temperatuurmeting in het 
3-He gebied met de voor- en nadelen van de respek
tievelijke methoden. 

Voordelen Nadelen 

I2arn_p.9.r~k!£e!igg. [2), [3], [ 4] , [5] , [10] , (11] . 
-eenvoudig; -er moeten korrekties warden 
-kan tijdens de N.M.H. toegepast voor het thermomole-

~ 

metingen plaatsvinden; kulair drukverschil; 
-goedkoop; -indien de verontreiniging met 
-cet·n extra warm telek. 4-He toeneem t zi jn geen korrek-

----
ties hiervuor meer mogelijk, 
omdat de mate van verontreini
ging onbekend zal zijn. 

--vervolg op pagina 20-
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-
Su[;ceptibili tei tsmetint; van een parrunagnetioch zouL; f,poel tjes 
buiten om de cryor;taatL2J.[4].[11],[1?). 

-/';cH.:d re prod ucerend; 
-ceen extra warmtelek. 

[oQ.l![c~rQ_t~nQ_ [;].[~!], [13]. 

-redelijk eenvoudig te 
meten; 

-benodigde ap~>aratuur 
aanwezig. 

Germaniumweerstand [12]. 

-redelijk eenvoudig te 
rneten; 

-benodigde ap;1aratuur 
aanwezig; 

-goed reproducerend; 
-geijkt verkrijgbaar. 

.Qu.12.e £C.QlQ i g_ e r.s ,2r2.nt::11~n1 eg [14] • 

_..c:een" 

-gekowpli ccL nJ, zow<; I wa L be
treft konstruktie van de cryo
staat als wat betreft de metine; 

-de suscepLibiliteit is afkaunke
lijk van het aanwezige magneet
veld; 

-men moet zelf de ijkine uit
voeren; 

-de benodigde apparatuur is niet 
aanwezig;de aanschaf is duur. 

-slecht reproducerend; 
-men moet zelf de ijking uit-

voeren; 
-invloed van het magneetveld op 

de weerstandswaarde; 
-(kleine) warmtelek via de toe

voerdraden. 

-invloed van het magneetveld op 
de weerstandswaarde; 

-(kleineJ warmtelek via de toe-
voerdraden; 

Daar blijkt later nog bij te komen: 
-invloed van het rnodulatieveld; 
-invloed van het h.f.veld • 

-alleen Cd heeft een voldoend 
nauwkeurig reproducerend en 
scherp sprongpunt. 

(;ekozen is voor de dampdrukmeting en de germaniumweerstand. 
De weerstandsmeting is weliswaar niet mogelijk tijdens de N.M R. 
meti11gen, maar kan gebruikt worden om de dampdrukmeting te veti
fieren. De dampdrukmeting is een weinig gekompliceerde methode 
en bovendien de eniee methode om de temperatuur tijdens de 
N.M.H. rneLinc; te bepalen. Bovendien kan met de drukmeting een
voudig worden geKonstateerd: 

-of de kondensatie voltoo1d is; 
-of de inges telde tempera tuur reeds s tabi el is ( voor p > 1 Torr); 
-wanneer kan worden overge.schakeld op de diffusiepomp. 

Dampdrukmeting. 

Voor de bepaling van de temperatuur uit de dampdruk wordt 
lli tgegaan van de T62 schaal voor 3-He [15] . r;en tab el vind t men iL 
a1): •end ix 1\; een tab,: llet j e met ~ T = 0, 1 K vind t men in Tabel I-4. 
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J.'abel I-4. Dampdruk tabel voor 3-Hc volgem' de r62 schaal (15] . 

T p in lo-3 ·rorr. T p in Torr. 

u,2 0,0121 u,8 2,892 
0,3 1,877 U,9 5,3u4 
u,4 28,115 l,u 8,842 
0,5 159,2 1,1 13,?25 
u,o 544, 5 1,2 2u,16"3 
u,7 lj82 1,3 28,j60 

De volgende korrekties moeten worden toegepast: 

'l'hermoruolekulaire korrektiCf~ [17], [1s]. 

Voor de bepaling van de temperatuur van het vloeibaar 3-He 
uit de dampdruk zouden we deze dampdruk moeten meten bij die 
betreffende temperatuur, dus juist boven het vloeistofoppervlak. 
In de praktijk meten we echter de druk bij karnertemperatuur. De 
drukmeters zijn via een recht buisje met een inwendige diameter 
van 4 mm verbonden met de damp juist boven het 3-He-bad. T.g.v. 
de temperatuurgradient in dit buisje treedt thermiEche trancpi
ratic op. Het gevolg hiervan is een drukverschil~p =: Pwarm
Pkoud , tu~;:,en de hogere druk aan het warme einde var1 de buis 
(PwarmJ en de druk aan het koude einde(Pkoud)·6P heet het ther
mowolekulair drukverschil en L:: afhankelijk van: 

-Pkoud; 
-de diameter van het uuisje; 
-de soort gat;; 
-he:t watPria,,l Vhll buicw~nd [1s] , [1J] . 

Ile korn:k tiu:: warden gegeven door de weber-;]chmid t vereelijking 
voor heliUlLl [r1], [1s]: 
, Pk 

1 
Tk Yk + 0,1878 

LOC- =: ;,log-y-- +0,18131.log y + 0,lS7S + 0,41284 • 
PW w w 

Hierin in: 
y 

k,w 

Yk + 1,8311 Yk + 4,~93 
locyw + 1,8311 - u,15823.log yw + 4,ggp 

~ (2; 3 , l ) 1 , 14 7 

t k, w 

r.pk ,w 
13, 42 

. --"i 
waarin r in cw en p 1n 10 ·· Torr. 

Door iiobertu en Sydoriak [17] zijn met een inconel buis van 

(I-12) 

(I-13) 

r=2,l mm ge~n afwijkingen van de Weber-Jchmidt vergelijking ge
vonden. Door Watkins e.a. [1aj werd voor ecn roestvrijstalen 
uui r: van r=l, 4 mm r~lech ts een afwi jkinc gevonden tus:, en O, 3 en 
~),u K , ,:.et een maximum T, .. b 3 ~ ·at-T . t 1 van +3 mK. 

v'i e er- c1un1 exper1men eEc 
\~'c zullen dan ook afwijkine;en van de Weber-;~chmidt vergelijking 
verwa~.rlozen. Jij de berekening van de noodzakelijke korrekties 
waken wr: r.cbruik van de tabellen in referr_;ntie (17]. 
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Tabel I-5. Thermomolekulaire korrekties voor 3-He bij een buis
diameter van 4,U mm en Twarm = 20°c. 

Pwarm in pkoud Pkoud in T ongekorr. AT =T ongek. -T gek. 
7 

10-3 Torr. in K. in mK. lll- J Torr. Pwarm 

jlOO U, (_J'J!l(_J ·5u')6, tJ O,dll 0 
2UOO u,9·J75 ltJ9~"i,O 0,747 0 
l; ,rJll U,'J'J4U L.'4 ;,, 1) U, U..H3 l 
800 u, '3869 78'-J, :i 0,638 1,5 
500 0,972ll 486,U 0,592 3 
·nu o, ')4 35 292,4c3 0,551 5 
?00 0,9008 ldO,lb 0,516 7 
125 0,8336 104,20 0,484 12 
80 0,7500 60,00 0,456 17 
ljU o,6468 32, 34 0,429 22 
31 0,5356 16,60 0,405 21:) 

2u O, 4 364 8,728 0,384 34 
l?, :1 U,3396 4,245 0, 364 39 

8 0, 2608 2,086 o, 34 7 44 

in het vloeibare 

l!ierin is: 
P3 ~ 3-He dampdruK bij temperatuur T; 
Px = dampdruk van het "mengsel"; 

(1.-14) 

x = molaire 1l:'aktie 3-He in de vloeistof (x>0,9J. 
Voor d~ waarden vanld ln Px/d x)T x=l als fuktie van T, zie 
appendix A. ' 

De molaire verontreiniging in het geleverde 3-He gas bedraagt 
0,81. Na kondensatie zal de koncentratie van het 4-He in de 
vlocii,Lof aanmerkelijk hoger zijn dan in de damp (Wet van Ra
oul t; [1 :i] , [21] ) . Aangezien slecn ts ongeveer de helft van het 
aanwezige 3-He kondenseert ( I. 9 J, kan men de koncentratie 4-He 
in de vloeistof op 1,6% stellen. ~ij het afpompen van het 3-He
bad zal het percentage 4-He in de vloeistof stijgenJ omdat het 
3-He t. g. v. zi jn hogere dampdruk eerder verdampt [16 • Bi j een 
normaal experiment zal ongeveer 2/3 van de vloeiEtof verdampen, 
waardoor de koncentratie 4-He stijgt tot rnaximaal 4,8%. Voor 
de bijbehorende korrekties, zie tabel I-6 op pagina 23. 

!iYQ.rQ.s1a1i£che_kQ_r£e~tie£ [15] • 

;.,_;.v. het gewicht van de 3-He dampkolom boven het 3-He-bad 
zal de druk boven de vloeistof hoger zijn dan boven in de 3-He 
dampkolom, waar we de druk meten. M.b.v. appendix A en uitgaan
de van een kolomhoogte var. ,0 cm, is te berekenen, dat bij 1,1 K 
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Tabel I-6. Druk- en telliperatuurkorrektiec voor een 4-He veront
reinigin£ van 4,8 mol% in de 3-He vloeistof bij 3-He 
dampdruk-temperatuurmeting. 

T in K. PX in Torr. P=P 3 - Px ~T=T 7 -T ~ T -T 
X ; x gekorr. ongek. 

in Torr. in ml<. 

u, --;u 0,00188 o,uooo32 u,5 
0,40 0,02812 0,000634 l,U 
U,:>O O,ll_>922 U,004471 2,0 
0,60 O, 54 4 5 O,Gl82') 3,1 
U,70 1,381 0,0497 4,4 
O,AO ?,892 0,122 6,2 
0,90 5,304 0,229 7,7 
1,00 8,842 0,390 9,2 
1,10 13,725 0,606 10,7 
l,?O 20,163 0,890 12,0 

de kor responderende korrektiet.T = Tgekorr -T 0 n eko:n;,_ O, 6 mK be
draagt. Voor lagcre temperaturen wordt het dru~verschil voorname
lijk bepauld door de 3-He dampkolom op die temperatuur (ma:ximaal 
20 cm). De korresponderende temperatuurkorrekties zijn kleiner 
dan O, 5 mK. Deze korrekties kunnen dus verwac,.rloosd word en. 

Zwaartekrachtkorrekties [15] . 
be drukkorrekties voor hcL verschil tussen de standaard

zwaurtckracht en de lokale zwaartekracht (980,665/981,2) korres
pornknm llll:L Z.l:lr kleint: temperatuurkorrektie::, maximflal 0,15 mK 
bij 1,1 K. Deze korrekties kunnen dus verwaarloosd warden. 

Ht fic;uur I-7 op pac;ina 24 zijn de resultaten van de tabellen 
1-6 en I-7 wePrgegeven. Aangezien de korrekties klein zijn en 
zc Lovendien in verschillende temperatuurgebieden hun maxima.le 
invloed doen gelden, is het toegestaan de korrekties zonder 
meer op te tellen. 

Willen we de temperatuur rneten met een nauwkeurigheid van 
+0,01 K, dan betekent dit voor de drukmeting een nauwkeurigheid 
;olpens tabel I-7 Cvergelijk appendix A). 

Tabel I-7. Vereiste nauwkeurigheden in de drukmeting van 3-He 
voor een temperatuurnauwkeurigheid van± 0,01 K. 

Tin K. p in Torr 6p in Torr APIP in % 

1,1 13,72 U,'J7 4,1 

0' '::J 5,30 0,3U 5,6 

u' '/ 1,38 0,12 8,7 
0,5 0,180 0,02 1:i.,o 
U,4 0,045 0,001 16 
0,35 0,020 O,U035 17,5 
o,:,u U,008 0.0015 19 

ln deze tabel zijn de thermomolekulaire korrekties reeds verwerkt. 



T gekorrigeerd 

1 ,1 .------r----r-..------r---r-..-----r---r-~-,--~~---r-
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K 

1 ,0 

0,9 

0,01 K 
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O,L. 
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/ 
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0,3~_,__-'----'------'------L-,.______.____.__~__.___.._____._..__~-_.J 

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

T o~korrigeerd 

r'iV,lur I-7. Korrektiegrafiek voor de temperatuurbepaling uit 
de 3-He dampdruk. 

1 ,1 

K 

- --. gekorrigeerd voor het therrnomolekulair 
drukverschil over een buis van 4,0 mm diameter. 

- - - -. gekorrie;eerd voor bet therrnomolekulair 
drukverschil over een buis van 4,0 mm diameter 
en voor een 4-He verontreiniging van 4,8%. 
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Voor de drukmeting wordt gebruik gemaakt van: 
a. een mechanische vercchildrukmeter (Wallace & Tiernan) met een 
meetbcreik van O tot 18 Torr en een nauwkeurigheid van± 0,1 Torr. 
De referentiezijde wordt konstant vakuUm gehouden. Deze meter 
kan volgens tabel I-7 met de ge~iste nauwkeurigheid worden ge
bruikt tot ecn druk van-1,4 Torr d.w.z. een temperatuur van 
--0,7 K. 
b. een VicLeod [2u], geijkt tegen een McLeod van Consolidated 
Vacuum Corporation. Ve McLeod heeft twee meetbereiken: 
- el·n lineaire schaal (p=ccbJ van O tot 2, 5 Torr met een lengte 
van 33 cm. Op de ijkpunten is ecn lineaire regressie toege
past. De maximale afwijking van de ijkpunten t.o.v. de regres
sierechte bedroeg 0,03 Torr. De nauwkeurigheidsgrens6T= ±0,01 K 
wordt dan bereikt bij-0,3 Torr. De afleesonnauwkeurigheid be
draagt ± 1 mm~== 0,008 Torr) en valt dus ruim binnen de ijknauw-
keurigheid. . 2 . 
- een kwadrat1Bche schaal (p=fU ) van O tot u, 3 Torr met een 
lengte van 29 cm. Op de ijkpunten, uitgezet in een grafiek van 
p tecen 12, is een lineaire regressie toegepast. Voor geen enkele 
druk > 25.10-3 Torr was de afwijking van de ijkpunten t.o.v. de 
recres: ierecbte irote3 dan de eestelde nauwkeurigheidseisen. 
Voor drukken < 2:;i. 10- Torr zijn gi::en ijkingen verrich t en is de 
schaal door extrapolatie bepaald. 

De laatste jaren is naar voren gekomen, dat bij drukmeting 
m. b. v. een McLeod fouten gema,1.k t kunnen word en door kwikdiffusie 
van het reservoir naar de koelval op vloeibarestikst~ftemperatuur 
(hei Ichy-effektJ. De fouten Kunnen in ongunstige gevallen oplo
pen tot meer dan 10% te lace drukken. Aangezien bij de ijking 
van de referentie-J\llcLeod zeer waarschijnlijk geen rekening is 
c;ehouden met dit effekt, zou het aan te bevelen zijn de NcLeod 
te herijken tec;en een McLeod van de sektie Molekuulfysica, waar
bij dit effekt, dankzij een speciale konstruktie, geen rol speelt. 

weerstandsmeting. 

Gebruikt wordt een gemaniumweerstand van Scientific lnstru
men u~ lnc. l type 4 :_:-He3) geij kt op 18 temperctu.ren ( voleens de 
T6 2 i:3Chac:1l) tus2,en u, 365 en ), 2 K. De opgec;even ijknauwkeu.rig
he id if, .± O, U05 l<... De i jks troom bedroeg ljrnmp. voor tempera turen 
beneden 1,6 Ken lUµAmp. voor tempenturen bovcn 1,6 K. I•1.b.v. 
cen best-fitcomputerprogramrnnl programma Hermaster8 van Ir.A. 
HerweijerJ is een R-I tabel berekend van T=0,3G tot T=4,29 K 
wet stappen van O,Ul K (appendix C). De grootste afwijking van 
dti ijk 1,unten t.o.v. de berekende beut-fit krmnrne was :-5,5 mK. 

ue weerstandswaarde loopt van 44 Ohm bij 3,2 K via 225 Ohm 
bij l,C K tot 4250 Uhm bij U,365 K. lJe rel&tieve gevoeligheid 
1/rt • dR/dT is-2/K bij 1,0 K en-12/K bij 0, 37 K. 

ue weersta:ind dient gemeten te warden vole;ens de vierpunts
me Lhode ( f iguur 1-3), met de aanslui tingen zoals gec:,peci fi ceerd 
door de faibrikanqafgezien van het teken). M. b. v. de comllluta
tor i~; hot mogelijk de stroom door de e;en,,aniumweerst~d om te 
keren(men moet dan ook de potentiometer ompolen). ~odoende kan 
rnr·11 korrieeren voor eventueel voorkomende thermospainningen. 
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Immers RGerrnaniumweerstand =(R+ + R_)/2. 'l'hermosparmingen in het 
meetcircuit bleken niet aanwezig. 

De normaalweerstand en de referentiespanning F zijn zo geko
zen, dat op de potentiometer rechtstreeks de te meten weerstands
waarde is af te lezen. 

tand F=l m 

Normaal 
weerstan 

l-1:1 

D 
1000 Uhm 

POTENTIOMETER 
H 

Li Sl h2 Gal ano 
Rl \ / S2 

Germanium ' / 
1,5 Volt weerstand H2 -Batterij 

3troomcircuit. Meetcircuit. 

Figuur I-8. Jchema van de weerstandsmeting van de germanium
weerstandsthermometer 

1.9 Procesverwachtingen. 

A. Qe_h2_eye~l.he.id_v_!o.§_iQa§:r_3=H~ wordt bepaald door: 

- de hoeveelheid 3-He; deze is 2,5 1 NTP = 0,111 mol; 
- de temperatuur van het omringende 4-He-bad. Deze is 

eter 

in morrnale gevallen -1, 12 K, doch indien ook aan and ere 
4-lle cryostaten gepompt wordt, kan deze temperatuur op
lopen tot----1,26 K; 

- het volume van de 3-He cryostaat, voorzover op 4-He
temperatuur. Dit volume is geschat op 170 cc; 

- het volume van het opslagsysteew en de leidingen. Bij 
kondensatie staat dit volume in open verbinding met de 
cryostaat. Dit volume is geschat op ongeveur 5600 cc. 

De hoeveelheid vloeibaar 3-He volgt dan uit: 
170 5,6 p 

X = 0,111 - - - (I-15) 
22 76U 

l!ier·in L,: 
x = aantal mol vloe1baar 3-He; 
Vd = ,uolair volume van de 3-lle damp bij T K in cc/rnol; 

p = de dampdruk behonmd bij T K in Torr. 
Vuor h8L volume van het, vloeibaar 3-He(V) geldt: 

(l-16) 



llier in i:'.: 
V :::. molai r volume van he t vloei bare j-lll: bi j 'l' K i11 c,:/ mol. 

vl 
Vour d8 wac1rdcn van p, Vden vv1 : zie appendix A. 

ln ficuur I-Y zijn x en V uitgezet als funktie van de te~peratuur 
T van het omringende 4-He-bad. Bij de temperatuur 1,12 K betekent 
dit v == 2,:J cc. Dit betekent, dat het vloeibaar 3-'.Ie'--"'18 mm 
hoog staat(het volume onder het teflonringetje, fieuur I-4, is ge
schat op o,~ ccJ. 

vj 
cc-..----..-----,---.---.---.--, MOL 

3 

2 

1 

0 
1,0 1, 1 1,2 1,3 

0,08 

,06 

O,OL. 

0,0 2 

0 
1,4 1,5 K 

T4He-bad 

lx 

.r'iguur 1-:;J. Hoeveelt1eid vloei baar 3-He ui tgedruk t in cc ( V) en 
in mol (xJ als funktie van de temperatuur van het 
4-He-bad. 

L3. !2_e_d~u£. yag g_e_e2£p_§_r_irn_§_n_i,eg wordt bepaald door: 

- de warmtelek ... ; deze is weer afhankelijk van 
a. de temperatu(u)r(enJ, waarbij met meet; 
b. de dissipatie in het N.M.R. spoeltje; 
c. de hoogte van het 4-He-bad. Als het nivo daalt tot 

\er beneden de uiteinden van de metaaldoorvoeren, 
begint de warmtelek te stijgen. 

- de verdamping:c;warmte L(T; van het 3-He (appendix A); 
- de oorspronkelijke hoeveelheid vloeibaur 3-He; 
- de vorm en het volume van het kristal. Hierdoor wordt 

bepaald, wanneer het kr1stal zich niet meer voldoende 
VE;r in de 3-He vloe1stof zal bevinden. 

Liit(!;ai..illde van een beginsituatie vam. 2,5 cc vloeibaar 3-He en 
rekenend met de vcrdampingswarmte bij O, ·: K, is in figuur I-10 
de hoeve~lheid vloeibaar 3-He ~itgezet als funktie van de tijd, 
wet de warmtelek ,~ als paramet1::;r. 
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2.5 
cc 
2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

□ L--~-...L----L-....L----+-1-_,.___.__ __ ........,.____.__...____.__...,____. _ _...___ 

0 2 4 6 8 10 12 14 

tijd uur 
Figuur I-10. Hoeveelheid vloeibaar 3-He (V) als funktie van 

de tijd bij een temperatuur van 0,3 Ken een 
warm tclek Q. 

',Jc KUrllien echter niet rneten tot alle 3-He is verdampt, omdat 
hct kriAtal dan niet meer dezelfde temperatuur zal hebben als 
de nog resterende 3-He vloeistof. Steeds blijft ...... Q,5 cc achter 
beneden het teflonringetje. Als men het kristal zo diep mogelijk 
plaatst, zal het verder van de afmetingen van het kristal af
hangen, welke hoeveelheid vloeibaar 3-He zich nog rend het kris
tal moet bevinden. Zelfs met een warmtelek van 60µ.W moet het 
mogelijk zijn ±5 uur te meten bij de laagste temperatuur. 

C. Qe_l~ags1 Qe~eikQa~e_t~rnQe~a1u~r hangt af van: 

- de warmtelek w; 
- de effektieve pompcapaciteit boven het 3-He-bad: C. 

De dichtheid van de 3-He damp bij l K is zo veel grater dan 
bij -:a;uo K, dat de drukval over het gedeelte van de pompleiding 
op l verwaarloosd kan worden. De effektieve pompcapaciteit 
woraL uan bepaald door de pornpcapaciteit van de diffusiepomp 
('-""' luO 1/uec. voor 3-He) en het gedeelte van de pompleiding op 
kamerternperatuur. _

2 Voor elm ronde buis wordt bij voldoend lage drukken (< 10 
Torr) de pornpcapaciteit gegeven door[20]: 

16 



Hierin is: 
C = de pompcapaciteit in liters; 
T - de temperatuur van het gas in K; 
M = het molekuulgewicht van het gas; 
R = de straal van de buis in mm; 
L = de lengte van de buis in mm. 

(I-17) 

De pompleiding op kamertemperatuur kan ruwweg in twee stukken 
worden verdecld: 

- het gedeelte van de pomp naar de cryostaatopening: 
H 19 mm, L 600 mm --- c1 = 34 1/sec 

- het bovenste gedeelte van de cryostaatbuis: 
K 10 mm, L 300 mm --- c2 = 10 1/sec. 

Voor de totale pompcapaciteit vinden we dan (20]: 

l 1 1 1 c - c + c + c ( I-18) 
1 2 pomp 

Dus: C = 8 1/sec. 
Bij een warmtelek van Q Watt, een verdampingswarmte L(T) J/mol 
en een pompcapaciteit C 1/sec wordt de druk p(Torr) boven het 
3-He-bad gegeven door: 

' 
J? = _g__ .'160.22.~ (I-19) 

L(T) 

(De faktor 760.22 dient om de mol om te rekenen in Torr l) 
Aangezien 1( T J blijkens appl;endi:z A slechts een langzaam ver
lopende funktie van Tis en we slechts een klein temperatuur
gebied bekijken, is het zinvol 1 konstant te nemen: 26,5 J/mol. 
( I-19) gac~ t dan over( voor C = 8 1/ sec) in: 

P1aagst = 0,079.Q 
Hicrin is: 

Q = de warmtelek in W; 
Plaa Qt= de laagst bereikbare 

f,o in l0-3 Torr. 

( I-20) 

druk boven het 3-He-bad 

Door de dampspanningsfunktie p(T) is ook de laagst bereikbare 
temperatuur T1aagst vastgelegd. Het verband tussen Wen T1aagst 
~s voor C = t3 1/sec weegegeven in figuur II-4, waarin ook de 
~emeten resultaten zijn vermeld. 



-30-

Hoofdstuk II. Gebruik van de 3-He opstelling. 

II.l lnleidinc;. 

De procedure, die bij een experiment met de 3-He opstellinc 
gevol~d moet warden, is reeds in grate trekken beschreven in I.2; 
dit betreft echter alleen de essentiele onderdelen van het expe
riment.De dag v66r het experiment moeten reeds een aantal nood
zakelijke voorbereidineen worden getroffen. Wil men verder een 
volgend experiment met een ander kristal uitvoeren, dan zal 
men een dag tussen beide experimenten moeten hebben om de cryo
staat weer op kamertemperatuur te laten komen, het kristal te 
verwisselen en weer voorbereidingen voor het volgende experim6nt 
te treffen. Dit alles brengt met zich mee, dat het uitvoeren 
van een experiment met de 3-He opstelling aanzienlijk tijdrovender 
en gekompliceerder is dan een experiment bij 4-He temperaturen 
(1,1 - 4,2 K). Een zo goed mogelijke plannine van de tijdens cen 
3-He experiment te verrichten N.M.R. metingen is dan ook nood
zakelijk, teneinde de rneettijd zo effektief mogelijk te benutten. 

Een uitvoerige gebruiksaanwijzing vindt men in appendix B. 
Deze gebruiksaanwijzing is naar zijn uiteindelijke vorm gegroeid 
in de loop van de eerste vijftien - twintie experimenten. 
Bij deze experimenten zijn een aantal variaties op de in I.2 
beschreven proceuure beproefd en zijn een aantal "kinderziekbes" 
naar voren cekomen. 

Een eerDte belangrijke ervaring betreft het moment waarop het 
3-He in de cryo8taat wordt gelaten. Bij de eerste experimenten 
wilden we verifi~ren of de 3-He cryostaat lekdicht bleef als 
iie t, 4-He bad tot beneden he t )I. - punt werd af gepompt. lliertoe 
rnoest het inlaten van het 3-He warden uitgesteld tot het ~- punt 
5e 1ia~;seerd was. Di t betekende da t er ti jdens het vullen van de 
4-He cryostaat onvoldoende warmtekontakt was tussen de wand van 
de 3-He cryostaat en b.v. het kristal, de weerstand en het druk
opnamebuisje; deze onderdelen koelden dus niet vlug af tot 4,2,K. 
Daarorn duurde het zeer lang voordat het 4-He bad rustig werd, 
tcrwijl er bovendien nog 4-He verdampte als het 3-He bij 1,1 K 
wcrd incelaten. Erop vertrouwende, dat de cryostaat in de toekomst 
lekc:icht zou uli,iven beneden het ~- r-iunt, al:2 hij bij 4,2 K 
lekdicht b8vonden was, hebben we bij alle latere experimenten 
het 3-He bij 4,2 K ingelat0n. 

Een tweede ervaring betreic. het moment waarop het kontaktgas 
moet warden wege;e1)ompt. Zoali:· ·::ieschreven in I .6 kan di t het best 
bij 1,1 K geschieden. 

Een laatste belangrijke ervaring betreft het simultaan afpom
pen van weerdere 4-He cryostaten. Indien reeds aan een tweede 
4-He cryostaat wordt geporupt bij de kondensatie van het 3-He, 
dan zal i,lechts weinic 3-He kondenseren, omdat de temperatuur 
van hut 4-He bad dan 1,26 K zal bedragen(I.9). Deze situatie 
woet due verrneden warden. Indien men aan een tweede 4-He cryostaat 
gaat pompen terwijl de 3-He cryostaat reeds is afgepompt, dan 
zal slechts de warmtelek een beetje stijgen. Tegen deze situatie 
bestaat dan ook geen bezwaar. 
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In de vole;cnde paragrafen zull1:;n dt: expcI'llllt;lltt:le rL•:._:ul ta ten 
(vo(>t' zov1ir dt·ze ni1d, de N.1•1.H. mcLiup;en bt,trefJ'en) besproken 
wordcn. llierbij dient te wordt1n OJJgemerkt, dc.1.t de gL:t_:;event-, over 
deze ( cryogene) ai:pekten vaak onvolledig en gebrekkig zijn, omdat 
de aandachL voornamelijk is uitgegaan naar de N.M.H. resultaten. 

i 

II.? LJe warmtelek; praktijk. 

Een overzicht van onder verschillende omstandigheden eemeten 
warmtelekken Q vindt men in tabel 11-1. De onnauw.K:eurigheid in 
Q loopt ster.K: uiteen (1-10 i), veroorzaakt door de grote verschil
len in tijdsduur waarover in de verschillende omstandigheden 
d, ze warmtelekken zijn bepaald. Tevens io er een onnauwkeurigheid 
van enkele 1)rocen ten in het volt1me van de opslagruimte. 

Vergelijken we eerst de warmtelek zonder h.f. dissipatie 
(--30~W) met de in 1.6 voor deze situatie berekende warmtelek 
(--1·'.IJ,AW). Als mogelijke oorzaak van de discrepantie zie ik Ol) de 
eer~te plaats, dat bij de berekening van de stralingswarmtelek 
te grote simplifikaties in het gebruikte model zijn ingevoerd, 

Tabel 11-1. Under verschillende omstandigheden gemeten warmte-

Datum. 
l<J7U 

h-4 

L----- - --

l'/-1.; 
28-5 

lekken Q. De opgegeven temperaturen zijn bepaald 
uit de darnpdruk (zie ook II.3). 

umstandi,q:heden. ,,/, zonder ,, met .,,,, 

Krif, tal T Diameter Dummy h.f.diss. h.f.diss. p dra(;,d spoel 
K t~poeltje µW /J,W 

n.v.L. U,2')-U,3U f l,,lm.n n.v.t. 2~ --
uude cryostaat, zonder weerotands-
thermometer en bijbehorende toe-
voerdraden: kontaktgas weg bi.i 1.1 K. 
C,;Mnc;l,,2H:;:il P,32-U,3:i 0,1 ja -- 57 
n.v.t: O, 30 10,1 I n.v.t. 30 --

IJieuwe cryostaat, met weer stands-
the rrnome t e 1 · eu to evft;drad en; kon-

- taktga0 wee bij 4, 2 K ---IT 
L)-6 l•inCl24H~O I0,40-0,42 U,l ja -- 66 

Als 28- : kontakt~as we~ bi 1.1 K. 
17-G 1v;nCl ~>4ll 2U 0,34 u,l n.v.t. 31 --

U, 34-0, 4_':!_ _ Q1l- __ _j_~--. -- 54 
~---o- FeC1?4H?O U,37 0,1 ja -- 90 

7-7 n.v.t. U,36-0,40 u,l n.v.t. 41 --
U. 4 2 0.1 n.v.t. 40 --- --

-~u-1 FeC1 24H 2u u,36 u,25 neen -- 157 
u, 3LJ 5 U,25 ja -- 72 

31-7 FeCl24H20 ? U,25 neLn -- 148 
0, )4 u,25 ja -- 58 
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waardoor de berekening te gunstig is uitgevallen. Een tweede 
mogelijke oorzaak is de schuin van opzij invallende straling 
vanuit het stikstofbad en van buiten de stikstofcryostaat. 
Een derde mogelijke oorzaak is, dat de temperatuur van de stra
lings['chermen hoger is dan die van het 4-He-bad, omdat de warm
teafvoer via de metaaldoorvoeren niet ideaal is. Verder kunnen 
trillineen, blij1,ens het N.M.H. signaal in overvloed aanwezie, 
e~n grotere bijdrage leveren dan is geschat. 

ivlen zou over de oorzaak van het verschil meer te weten kunnen 
komen als men de warmtelek zou bepalen bij bv. 1,05 K. De warm
telek t.£.V. gelciding zou dan aanzienlijk kleiner zijn, terwijl 
de warmtelekken t.g.v. straling en trillingen gelijk zouden zijn 
gebleven. · 

Gezien het feit, dat de warmtelek t.g.v. de h.f. diusipatie 
een aw1zienlijk belangrijkere rbl blijkt te spelen in de totale 
warmtelek, is voorlopig afgezien van een nader onderzoek van de 
warmtelek zonder h.f. dissipatie en van eventueel te treffen 
maatrecelen om d~ze warmtelek te verkleinen. 

~tellen we in het vervolg de warmtelek zonder h.f. dissipa
tie op 30 JJ-W, dan blijkt, dat de h. f. dissipatie varieert van 
24 tot 127 p. W. Deze grate verschillen hangen natuurlijk samen 
met de grate verschillen in de h. f. stroomsterkte Deze ver
schillen zijn op hun beurt weer het gevolg van: 

- ver8chillen in h.f. oscillatieniveau; 
- ver~chillen in de zelfinduktie van de spaeltjes bij ver-

schillende kristallen; 
- het al dan niet gebruiken van een dumll,ysroel in de oscil-

latiekring, die een eedeEolte van het h.f. vermogen opneemt. 
~en duidelijKe illustratie van de invloed van het gebruik van 
een dwnu,yspoel op de warrntelek vind t men in figuur II-1, welke 
figuur tcvens duidelijk maakt, hoe de warmtelek wordt bepaald 
(I.6;. 

Gezien de discre1Jantie tussen de geschat te h. f. dissipatie 
(l> pW) en de gemeten h.f. dissipatie (24-127 JAW) moeten we kon
kluderen, dat de (als optirnaal) berekende diameter van de draad
jeu vau en naar het spoeltje te klein is. Uit de formules in 
1.6 kunnen we konkluderen: 

Hieri~ is: db k d = 0,1 mm; ere en 

dissipatie,gemeten \-¼ (II-l) 

diss,ipa tie, berekena) 

Wh.f. dissi~atie, berekend 

..1h. f. dis:,ipatie, gemeten 

= 6f'W; 

= 24-127JJ-W • 

1v e vinden dus: 

d t· 1 = 0,14-0,21 mm. op imaa 
~et d = U,2U mm zouden de totale warmtelekken ~5 - 80 pW ziJn 
gewecst. Loals gesteld in 1.~ is het rnogelijk bij deze warmte
lek ~ - ~ uur te meten. Cp de meettijd zal in II.4 nader worden 
terueeekomen. 
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11. j 'l'emperatuurmeting; praktijk. 

We zullen eLrst enige aspekten bespreken van de temperatuur
metinc: volgens beide methoden (dampdruk en germaniumweerntand) 
afzonderlijk, waarna een vergelijking tus:,en deze beide methoden 
~cmaakt zal warden ~n de discrepanties besrroken zul1en warden . 

.!:!_~pfr~k_!!!e_1if!C· 

ueZl~ leverdc weinil_'.' probleuwn. Bij het gebruik van een J\JcLeod 
word t. door Jherrnan e. a. [1~] aanbevolen de kra;_,n tus~.,en McLeod en 
cryostaat te sluiten bij het uitvoeren van een meting; dit om te 
voorkomen, dat een hoeveelheid warm 3-He gas naar de cryostaat 
ntroomt, waardoor het evenwicht in de cryostaat verstoord zou 
worden. Omdat het telkens sluiten en openen van deze kraan be
zwaarlijk is en omdat het zich instellen van de druk in de McLeod 
vertraagd wordt doordat de McLeod telkens enkele minuten van de 
cryo~taut wordt afge~loten, is nagegaan, wat de invloed van het 
stijgcn en d~len van het kwik in de McLeod is op de temperatuur 
van het 3-He-bad. Daartoe is de oscillatiefrekwentie ingesteld 
op de top van een protom;igna,,l in MnC1 2 • 4H 2o biJ een stabielc 
Lemperatuur: 0,44 K. De gevoeligheid voor temperatuursvariaties 
vour dit protonsienaal bij deze temperatuur is ongeveer 20 kc/ 
0,01 K (zie III.3). Bij het stijgen van het kwik werd in het ge
heel geen verschuiving gekonstateerd; bij het ere plotseling da
len werd tijdelijk, gedurende ongeveer ~~n minuut, een tempera
tuursverandering vru1 maximaal u,003 K gekonstate~rd. Zeker als 
rnei1 he t kw ik rus tig laa t zak.K en, ka11 men de kraan tusr;en f,1cLeod 
(:n cryo~:taaL otien lat.en, zondcr grote fouten te maken. 

\;e bleken i[:;, da L de weers tandsmet ing ern::: t ig word t beinv loed 
lJIJIJf': 

- heL modulatieveld; 
- hel hoogfrekwent veld. De invloed hiervan is duidelijk af-

harl.Keli jk van het oscillatieni veau, dus van dE groo t te 
van het hoogfrekwent veld. De verschuiving in de gemeten 
welcrstandswaarde is niet het gevolg Vall'l opwarming van het 
3-He-bad t.g.v. de h.f. disHipatie. Dit blijkt uit: 

- de onmiddelijke B; rongsgewijze reaKtie van de weerstand 
op het in- en uitschakelen van de oscillator; 

- llel, gro·,, · "temperatuurver.schil" bv. 1,44 K i.pl.v. 
1~22 K; 

- het feit, dut de 3-He druk nauwelijks verandert bij 
het inschakelen van de oscillator. 

Deze invloeden maken het onmogelijk de weerstandsmeting te ge
bruiken tijdens N.M.H. metingen. Het is imiliers ondoenlijk telkens 
de oi·,:ilJator en heL ,nodulatieveld in- en uit- te ~;chakelen. 
Govendien iG de invloed van de h.f. disbipatie op de temperatuur 
nie L cehef-•l verwaarloosbaar, zodat men met de weerstand een an-
d En~ Lempcraluur zal meten, dan er tijden,; de N.M.H. meting 
he, n: L. 
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Er zijn Lot nu toe weinig goede metingen met de germanium
wcerstand verricht, omdat aanvankelijk niet is cekorrigeerd voor 
eventuele thermospanningen. Slechts bij een experiment is ac.:n
dacht aan de thermospanningen besteed. De gemeten thermospan
ningen en de da,armec korresronderende "temperatuurverschillen" 
zi Jn in 1' i{~uu.r 1 I-2 als funk tie van de wee rs tand s temvera tuur 
'l'h weerceceven. De optredende tr1ermospanningen zijn dus niet 
vcrwaarloosbaar. Aangezien geen zekerheid bestaat over net re
p:oducerend karakter van deze thermospanning8n, zijn alle andere 
verrichte weerstandLrnetingen onbetrouwba&r. 

Yeig£llj~i~g_t~s~eQ ~e_d§:Ill£dru~t£ID£era1u~r_TP £Il_d£ ~e~r~t§!lds-
1e~p£rgt~ur 1\c 

8lechts bij een experrument (7-7-1970) zijn vergelijkende 
metingen Bedaan en is bovendien gekorrigeerd voor de bij de weer
standsmeting optredende thermospanningen. De resultaten zijn 
weercegeven in fieuur II-3. Uit deze geringe hoeveelheid infor
matie is het moeilijk konklusies te trekken over de mogelijke 
oorza~aJk(en) van het grote temperatuurverschil. We zullen achter
eenvolgens alle gesugcereerde mogelijke fouten in beide methoden 
bespreken. 
l!ampdrukmetinc;: hierbij nemer. we aan, dat de.. weerstandstempera

tuur TR juist is; we zouden dus te lage tempe
raturen T meten. 

l. Liij de thermomolekulai~e korrekties zou te wei11ig rekening 
gehouden zijn met mogelijke afwijkingen t.o.v. de Weber-0chmidt 
vergelijking (I~B). 

(Jp de eerste plaats kan word en opgemerk t, da t de door ons 
eevo11den afw1jkingen (-37 tot -68 mK) een ander teken hebben 
en bovendien een faktor 10 a 20 groter zijn dan de afwijkin
gen gevonden door Watkins e. a. [18]. Op de tweede plaats is de 
ai~ijkinc bij IR= 0,83 K nog steeds -50 mK, terwijl blijkens 
tabel 1-5 de thermomolekulaire korrektie bij die temperatuur 
tota~l geLn rol meer speelt. 
2. Ondanks de gekonstateerde lekdichtheid van de cryostaat zou 
a~ vero11treiniging van het 3-He door 4-He zijn toegenomen. 

We meten dan inderdaad te lage drukken. De afwijkingen zou
den dan echter veel meer temperatu~rafhankelijkheid moeten ver
tonen (tabel I-6). 
j. De druk, die onder in het drukopnamebuisje heerst zou t.g.v. 
heL pompen aan de cryostaat lae:er zijn dan de dampdruk juist 
boven de vloeistof. 

lJ 1J de e8rste plaatr:i kan verwezen worden na&r referentie [4], 
wa:r de dampdruk eemeten wordt bovenin de cryostaat en waar dan 
noc gt~n korrektie~ warden toegepast boven 0,5 K. Verd~r zijn 
b1j 1'lnCl- .4H?O protonresonanties cemeten als funktie van de 
dampdrukiemp~ratuu.r fp, terwijl er niet aan de cryostaat werd 
eepompt. vergelijking van dcze resonantiefrekwenties met die 
gemeten onder omstandigeden, waarbij wel aan bet 3-He-bad werd 
gepompt, levert ee11 maxima~l .~ernperatuu~vers~hil fp,p9mpend -
Tp,niel- powpfmd van -10 mK (figuur llI-:,). D1t versch1l kan dan 
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T p,R 
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r'iguur J 1.-·'.;. Vergel1jkinc:; tut,Len de dampdruktemperatuur 1'. 
en de w1:erstand:..,temperatuur TE.Datum 7-7-l':J10. 

o: temreratuur gemeten tijdens het afpompen van bet 
j-lle-bad. 

+: stabiel ingestelde temperaturen. 

: Tp; -- - - -: rH tiJdens afpompen;- -: TR stabiel. 
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wellicht nae word8n verklaard uit het naijlen van de tewpera
tuur van het kristal t.o.v. de temperatuur van het 3-He-bad. 
4. De drukken bepaald m.b.v. de McLeod zouden te laag zijn t.g.v. 
het lchy-effekt (I.8) en eventuele andere onvolkomenheden van 
de J\ic1eod. 

De fout echter, die we gernaakt zouden moeten hebben om het 
gekonstateerde ternperatuurverschil te verklaren bedraagt -27% 
(=- o,67 Torr) bij Tu= 0,777 K (p= 2,47 Torr) en -57% (= 0,00:-36 
forrJ bij TR= 0,4d6 K (p= 0,015 Torr). Deze fouten zijn onwaar
:,chiJnlijk hoog. Bovendien is bij het meetpunt ltld:.T in figuur 
11-, de druk bepac.ld met de Wallace & Tiernan, waar deze rnoge
lijke fout niet kan optreden. Oak bij dit punt werd een veel te 
laee druk gemeten. 

,v'een:; tandrnne L 1ng: hierbij nernen we aan, da t de dampdruk tempe
ra tuur Tp de juiste is; we zouden dus te hoge 
temperaturen TR meten. 

1. bij de weerstandsmeting zouden fouten gemaakt warden door het 
gebruik van een foute normaalweerstand en/of poLentiometer. Ver
vanginr; van de norrnaalweerstand (van 1000 Ohm) door andere van 
respektievelijk 1000 en 100 Ohm leverde geen a1·wijkingen. Meting 
van een lvO en 1000 Ohm normaalweerstand bewees, dat de potentio
meter tot op 1 promille juist aanwees. 
2. Ue weerstand zou warden opgewarmd, doordat de warrnte, die via 
de toevoerdraden wordt aangevoerd, onvoldoende kan warden afge
vof:::rd naar he t ~ -He-bad ( de weers tand word t gel eve rd met --15 cm 
Lange dunne koperdraden, voorzie11 van teflonisolatieJ. 

T~ en TH zouden dan moeten overeenstemmen bij de kondensatie
ternpcratuur. Er ir; rlan imu1er.s geen warmtelek door geleiding van 
de do,,rvoeren naar de weerstand. Uitvoeriger vergelijkende metin
gen in het gehele ternperatuurcebied tus~en 1,15 en 0,3 K zouden 
dus eewenst zijn. 
·7,. De ijking van de gerrnaniumweerstand zou verstoord zijn. 

Docurnentatie van de leverancier betoggt, dat de weerstands
waarde z~~r goed reproducerend is, oak bij herhaaldelijk afkoelen 
en opwarmen. De ijking kan slechts verstoord warden door mecha
nif,ch geweld (hier0nder moet vallen niet gerekend worden) en 
dour verhitLing boven 110°c. Wat dit laatste betreft: we kunnen 
c·r n1et geheel zeker van zijn, dat deze tem_peratuur bij montage 
niet is overschreden. De doorvoeren zijn namelijk ingesmolten, 
nadat de weliflwaar lange en dunne draadjes naar de weerstand 
reLd[3 aa11 de doorvoeren waren gepuntlas~. 

Het geheel overziend, Wl- ~k konkluderen, dat aangaande de 
j ui~, theici van de a.ampdruk tempera tuur minder twi j felE, res teren 
dan aung~ande de juistheid van de ~eerstandstemperatuur. Als ar
gu.menten v66r de juistheid van de dar.:pdruktemperatuur kunnen 
verder nog warden ~~ngevoerd: 
l. JN protonresonanties aan 1vinCl2-4H20 (figuur 111-3). 
Ue gemeten resonantiefrekwenties, ui tgez·et als funktie van Tp 
t3lui ten ui tstekend aan bij de rneetpunten van Spence e.a. [23). 
2. De laagst bereikbare dampdruktemperatuur Tp.laagst komt blij-
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effektieve ponq,cu1,aciteit C (zie I-19). 
+: met de dampdruktemperatuur gemeten resultaten. 
Er kan noe wordcn opgemerkt: 
25-6 en 10-6: gemeten toen 4-He al ver op was: C laag 
3CJ-7('.~=157 1:J): t:emeten toen er nog veel 4-He was: C hoog. 
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ken~ figuur II-4 aanzienlijk beter overeen met de verwachtin
gen, dan e~n weerstandstemperatuur TR, die 60 a 70 mK hoger 
ligt. Zie ook II.4. 

uit alles brengt ons tot de konklusie, dat: 
- nadere vergelijkende rnetingen in het gehele 3-He tem

peratuurgebied noodzakelijk zijn; 
- meting van de 35-Cl resonanties in MnC1 2 .4H2o als funktie 

van de ternperatuur en vergelijking met de resultaten van 
.Spence [23] , [24] wellicht opheldering kan brengen; 

- een herijkint; van de germaniUlliweerstand wellicht nood
zakelijk is. 

Gezien de moeilijkheden bij de meting van de weerstands
tempera tuur,' zal in het vervolg van di t verslag slech ts gespro
ken worden over de dampdruktemperatuur Tp. 

II.4 Procesgegevens. 

A. Ho~v~e!h~i~ ylQe!b~aK ]-fie.(zie ook I.~AJ 

Ueze kan niet exakt gemeten worden, doch een ruwe verifika
tie van de verwachtingen is op twee~rlei wijze mogelijk. Op de 
eerste plaats hebben we gezien, dat het vloeibaar 3-He na kon
densatie --19 mm hoog stond (vergelijk de verwachtte 18 mm). Op 
de tweede plaats kunnen we uit de teruggepompte hoeveelheid 
3- He na bv. 15 minuten (als de darnpdruk en darnpdichtheid al 
erg laag zijn) een schatting maken omtrent de hoeveelheid vloei
baar 3-He op dat moment en aldus een minimumgrens bepalen voor 
d( hoevet lheid vloeibaar 3-He na kondenfoatie. Hoewel deze teru.g
r;epompte hoeveelheid 3-He van experiment tot experiment enigs
zins verschilde (afhankelijk van a. de precieze 4-He tempera
tuur; b. de houe;te van het 4-He-bad; c. de gevolgde procedure), 
kan worden ge:Jteld, dat de druk in het voorraadvat na ongeveer 
15 minuten gemiddeld 310 Torr bedraagt tegen een gemiddelde 
van 650 Torr na terugpompen van al het 3-He. Na die 15 minuten 
waE dus nog -- 0, 058 mol vloei baar; di t is in redelijke overeen-
s temming met de verwachtingen (figuur I-10). 

B. Qu~r_v~n_d~ ~X£e~~~egt~n (zie ook I.9B). 

Het einde va~ :en experiment zal over het algemeen worden 
bepaald door het verdampen van het 3-He (al dan niet veroor
za, :t door het leegraken van dE 4-He cryostaat). Er kan onge
Vt;l., 0 emeten worden tot 2/3 var. de oorspronkelijk gekondenseer
de :10eveelheid 3-He (- 0, 06 raol) is verdampt. Daarna zal het 
kristal langzamerhand uit de vloeibare 3-He raken. Voor tempe
raturen tot ruwweg u,5 K betekent dit, dater gemeten kan wor
den tot de druk in het voorraadvat ongeveer 560 Torr is. Voor 
hogere temperaturen is van belang hoeveel 3-Ile nog in de darnp
vorm in :,,.: cryostaat aanwezic is. Di t zal afhangen van de tem
peratuur van het 3-He-bad en van de temperatuur van het boven
ste gedeelte van de 3-He cryosta~t. Experimenteel zijn nog geen 
ceg~vens bekenc geworden over de druk in het voorraadvat op 
het moment dat, bij hogere 3-He temperaturen, 2/3 van de 3-He 
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vloci:;t,of ib verdampt. Deze druk zal echter in iedL:r geval 
kleiner zijn Jan de voor lagere temperaturen e;enoemde j6U Torr. 

Van de tot nu toe verrichte experimenten z1jn er slechts een 
viertal representatief voor in de toekomst te verwachten experi
mentPn. Bij alle andL:re deden zich moeilijkheden of bijzondere 
omstandigheden voor. Twee experimenten ( 16-7 en 17-7) van deze 
vier moesten worden beeindigd (na respektievelijk 6h2U en 4h45) 
terwijl het · -He nug in voldoende hoeveelheid vloeibaar was. lhj 
rlr· 0x11erimenten van '3U-7 en 31-7 werd de meettijd duidelijk be
per·k t (na n::;pekticveliJk 4hUU en jh)u) door het opraken van het 
vloeibaar 3-He. Dit hangt samen met de in tabel II-1 vermeldde 
uitzonderlijk .warmtelekken. De onder II.2 beschreven maatregel 

I ' 

zal in deze situatie uitkomst moeten bieden. 

C. Qe_l~ags! QeLeikQare_tQmQera!u~r (zie ook I.9C). 

ln fi 0uur 11-4 is het theoretische afgeleide verband tussen 
de warmtelek Q en de laagst bereikbare temperatuur T1 tweer
gegeven voor vier verschillende waarden van de effekt~~~~ pomp
capaciteit C, namelijk 2.4.8 en 16 1/sec, waarbij de waarde 8 
1/sec de berekende waarde is. Van de experimenten, waaro1j zo
wel •...! als de laagst bereikbare dampdruktemperatuur TP zijn ge
me Leri, is he 1., re:-- ul ta"" t weergegeven in dezelfde figuur. Vie zien 
e~n redelijKe oyereenste~uing met de verwachtingen, vooral als 
we rekeninc; houden met de invloed van het 4-He niveau. Immers 
hoe langer het warrue stuk van de 3-He cryo~taat, des te lager 
de pompcapaciteit C. 

revens blijkt uit deze fieuur, dat de werkelijke temperatuur 
van het 3-He-bad beter zal worden benaderd door de dampdruktem
peratuur T~ dan door een weerstandstemperatuur TR, die 70 mK 
hoger ligt. 

J. Be! ~fQo~pQn_v~n_hQt_3=HQ. 

In figuur II-'.:i is de temperatuur van het j-He-bad als funktie 
van de tijd gegeven voor twee experimenten. Je konkluderen: 

teneinde zo snel mogelijk de laagste temperatuur te berei
kcn, ic het aan te bevelen de oscillator zo laat mogelijk 
in te 8Chakelen; 

- na OllGeVet,r l? minuten Kan worden overgeschakeld op de 
diflusiepomp; 
zo11der h. f. dissipatie kan in ongeveer ll: minu ten et:n tem
peratuur van u,6 Ken in 15 minuten een temperatuur van 
O,4~ K worden bereikt. 

L Qe_ tQm.£era!u~rrege!,iQg. 

De temperatuurregeling geschiedt voornamelijk met de regel
kraan (3~ in figuur I-6), waarmee een variabele hoeveelheid 3-He 
naar de pompopening kan worden teruggevoerd. Bij drukken boven 
ongeveer ~ ~ 6 Torr moet men echter de kranen in de tompleiding 
slechts gedeeltelijk openen, wa~rna verdere regeling met de re
gelkraan mogelijk is. Bij drukken kleiner dan ongeveEr 2,5 Torr 
zal men niet moeten proberen precies eEn c;ewenste temperatuur 
(en uus drukJ in te stellen. Men dient de regelkraan een beetje 
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stand K32 
Fieuur JI-6. Temperatuurregeline van het j-He-bad m.b.v. regel

kraan 32. 
x: 23-6-1 lJ?O; 
@: 7-7-1970; 
A: : i-'/-l '.)70. 
BiJ elk meetpunt is de momentane druk in het voorraad
vat vermeld. Je richting van het pijltje geeft de richt
in[ aan, waarin de kra&n is verdraaid om het betreffendi 
punt te bereiken. 
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iemperatuurstabilisatie van het 3-He-bad, na ver-
anderinc van de stand van regelkraan32.Datum: 7-7-'70. 
TusHeD haakjes staat in deze volgorde vermeld: 
lstand kraan 32; druk in het voorraadvat in Torr). 
i: tijdstip, waarna in de daaropvolgende vijf mi-

nuten de tcmperatuur maxima~l 2 mK verliep. 
-•--: ruw verloop van de insteltijd volgens de in 
de vorige zin tTegeven "defini tie". 
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te verdraaien en te wachten tot de temperaLuur is gestabiliseerd. 
Ue praktijk zal moeten leren, hoe de temperatuur reagecrt op 
de stand van de recelkraan. l•ien moet hierbij bedenken, dat de 
temperatuur niet e~nduidig wordt bepaald door de stand van de 
reeelkraan, rn&ar dat ook de druk in het voorraadvat en de warm
telE;k medebepalende faktoren zijn. Enige gecevens over de tem
peratuurregeline zijn opgenomen in figuur II-6. We merken hier
bij op, dat wel.1icht s1;rake kan zijn van een zekere hysterese 
rond f.:tand 2,00 van de regelkraan, zodat het zinvol is bij staps
gewijze verhogine van de temperatuur, uitgaande van een geheel 
gesloten rec;elkraan, de kraan even te openen tot 2,5CJ en dan 
we~r dicht te draaien tot de vermoedelijk juiste stand. Met de 
temperatuur~egeline beneden ongeveer 0,42 K, dus bij gebruik van 
de diffusiepomp, is nog geen ervaring opgedaan, maar aangenomen 
mag warden, dat het regelsysteem hier evenzo zal funktioneren, 
al zal men rekening moeten houden met langere insteltijden naar
mate men lagere temperaturen wil instellen. f•letingen aan de 
temperatuurstabilisatie na verdraaiing van de regelkraan bij 
3-He temperaturen boven 0,4~ K wijzen duidelijk in die richting. 
Zie hiervoor fi 5uur II-7. Tevens vindt men daar een richtlijn 
voor de vereiste insteltijden. Men meet hierbij wel bedenken, 
dat de insteltijd van de druk (dat is wat we in feite gemeten 
hebben) en de insteltijd van de temperatuur van het kristal 
niet noodzakelerwijs met elkaar hoeven overeen te stemllien. De 
drukinstelling kan vertraagd warden doordat de meters via een 
lange en dunne leidint, met de cryostaat verbonden zijn. De tem
peratuurinstelling van het kristal kan vertraagd warden door een 
slechte warmteoverdracht tussen kristal en 3-He-bad. De tempera
tuurrtabili.satie van het kristal na verdraaiing van de regelkraan 
zou bv. geed gevolgd kunnei1 warden door de protonresonantiefre:_ 
kwentie in MnCl2.4H 2o als funktie van de tijd te volgen. Een 
dergelijk onderzoek is nog niet verricht. 
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Hoofdstuk III. N.M.R. metingen aan een aantal antiferromagne
tische zouten in het temperatuurgebied van 0,35 
1,2 K. 

III.l Inleiding. 

De N.M.R. metingen kunnen op de gebruikelijke w1Jzen worden 
uitgevoerd. I-let waarnemen van resonantiesignalen rechtstreeks 
op de of;cilloscoop wordt echter bernoeilijkt door het 01)treden 
van trillingen, die zich uiten in een sterk bewegend beeld op 
de oscilloscoop. Er zijn reeds enige maatregelen genomen ter 
bes trijding van deze trillingen ( zie I. 6), doch deze maatregelen 
blijken nog onvoldoende te zijn. Het zoeken naar verdere maat
regelen ter bestrijding van trillingen is dan ook noodzakelijk. 

ln di 3-He cryostaat kunnen kristallen worden aangebracht 
tot een maximale dwarsafmeting d (inkl. spoeltJe) van 9 mm 
(figuur III-1). In principe zijn aan de hoogte van een kristal 
geen eisen gesteld. Kristallen hoger dan 1 cm zijn in die zin 
ongunstig, dat ze spoedig gedeeltelijk boven het vloeibare 
3-He uit zullen steken, vooral als de dwarsafm~ting gering is. 

montagetafeltje 
44----

n: normaal op het moutagevlak; 

h h: hoogte van het kristal, 
krcsfec( l"----1---_.L.- in principe Vrij. 

d: dwarsafmeting van het kristal, 
maximab.l 9 .mm. 

Figuur 111-1. fositie en maximale afmetingen van een kristal 
in de 3-He cryostaat. 

Ve orientatie van het kristal is op een rotatie na bepaald 
door de normaal op het vlak, dat tegen het montagetafeltje 
wordL bevestigd. Deze normaal staat loodrecht op het modulatie
veld en het eventuecl aangebrachte magneetveld en valt samen 
met de as waarom deze velden geroteerd kunnen worden. Het is 
dus mogelijK draaidiagrammen op te nemen in een vlak. Voor het 
opnernen van een draaidiagram in een ander vlak moet men het 
kr-if;tal anden, monteren. 

lII.2 CsMnc1
3

.2H20. 

Van CsMnCl3.2H20 zijn de protonresonanties gemeten als funk
tie van de temperatuur; zie figuur III-2. Smith en Friedberg[25] 
konkluderen op grond van het gemeten anomale gedrag van de sus
ceptibiliteit beneden-0,8 K tot ecn mogelijke faseovergang be
neden 0,35 K. Doel van onze metingen was dan ook na te gaan of 
ook het interne veld op de protonen beneden-0,8 K enig afwijkend 
gedrag zou vertonen. Hiervan is tot 0,42 K echter niets gebleken. 
Wel is uit het temperatuurverloop van de resonantiefrekwentie 
gebleken, dat de door de Jonge[l]gemaakte extrapolatie van de 
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~.rotonresonantiefrekwentie bij O K te hoog is ui tgevallen. 
l.pl.v. een door extrapolatie vanaf 1,4 K geschatte waarde van 
12,100 MHz, moet op grand van de nieuwste met1ngen tot een re
sanantiefrekwentie van 11,943 MHz. bij OK warden beslaten. Dit 
betekent, dat ( l -Y/V0 ) bij temperaturen beneden 1,1 Kan
geveer volgens r4,3 verloopt. 

111.3 MnC1 2.4H2o. 

0mdat de resonantiefrekwentics van CsMnCl~.2H20 beneden 1,1 K 
i.t.t. de verwachtingen vrijwel geen verloop m8er vertoande, 
kwam het vermaeden naar varen, dat het kristal mogelijkerwijs 
niet dezelfde temperatuur zou hebben als het omringende 3-He
bad. De behoefte antstanu dauram aan een staf met duidelijk 
temperatuurafhankelijke (praton)resonantiefrekwenties. MnCl2. 
4H20 voldoet aan deze behoefte [23]. De pratonresonantie met de 
hoogste frekwentie is gerueten als funktie van de temperatuur 
(figuur III-3 en III-4). Tussen 0,55 en 1,15 K reproduceren de 
metingen uitstekend. Zelfs de meetpunten, die zijn gemeten bij 
vaste frekwentie en oplapende temperatuur vertanen afwijkingen 
van minder dan 0,01 K. MnCl2-4H2o biedt dan aok een goede moee
lijkhcid het reproducerend karakter van de dampdruktemperatuur
meting op lange termijn te onderzaeken. De meetpunten beneden 
u,5j K vertonen een aanzienlijke spreiding. Hierbij kan warden 
opgemerkt, dat: 

- de pun ten a, b, c cc,emeten zijn kort nadat de oscillator 
was aangezet; het kr1stal kan wellicht nag kouder geweest 
zijn dan de dampdruk van het 3-He aanwees; 

- tegen de punten d,e,f bestaat bezwaar, omdat ze in deze 
volgorde (dus 0,39 K, 0,355 Ken U,40 K) zijn gemeten:-
nadat een kraan in de pompleiding verder dicht was gezet; 

- met de ternperatuurregeling was ten tijde van deze met1n
gl·n not, weinie; ervarinc; opgedaan; er is o. a. gepro bee rd 
of het mogelijk was de temperatuur te regelen met de kra
nen in de pampleiding; dit bleek erg maeilijk te zijn. 

Hernieuwde metingen in het temperatuurgebied beneden 0,55 K 
zouden aan te bevelen zijn. 

111.4 ¥eC1 2 .4H 20. 

Dij FeCl2.4H2U heeft Spence [26]beneden 0,7 Keen antiferro
magnetisch gedrag gekonstateerd en de magne.tische ruimtegrae1=1 
bepaald ( ra 21/c). Boven -1,1 K heeft hij een param~gnetisch 
gedrag gekonstateerd. De Neeltemperatuur moet dus volgens 
;3pence tus.sen 0,7 en 1,1 K liggen. Op grand van susceptibili
teitsmetingen komen Schriempf en Friedberg(27] tot een Neeltem
peratuur van ongeveer 1 K. FeCl2.4H20 is dan ook in het onder
zoek betrokken teneinde de Neeltemperatuur nader te bepalen. 
De bij U,35 - 0,37 K voar verschillende kristallen gemeten re
sonar1tiefrekwenties zijn opgenomen in tabel III-1. 
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Tabel 111-1. Hesonantiefrekwenties in FeL1 2 .4H~O bij tempera

turen van 0,35 - 0,40 K. 

a. Lijnen met een lijnbreedter~40 kHz en opgesplitst met 
een opspli tsing f1::::2:S a 30 kHz. 

Kristal I 11/ Ill lV 
Datum 19/ 23/ 25-6-' 7U 10-7/13-8-'70 30-7-'7U 
Temperatuur ..,,. 0, 37 K -o. 36 K -o, 35 K 
Toestand Enkele rnaan- Direkt uit ~·:nkele maan-
kris tal v661 den oud; oplos:...· ing; den oud; 
experiment. p.;roen. groenblauw. e;roen. 
ldem na i3uitenkant ge- Als v66r. Als v66r. 
experiment oxideerd; 

ontwaterd. 
Kwaliteit Zeer goed. Nogal slecht. Goed tot 
sie;nalen zefr goed. 

1v1 MHz ( 7,800) -- ( 7,800) 
\)2 17,854 7,86 7,863 

lv-3 ( c3, '536 J -- ( 8, '.::23) 
v- ~,405 I 8,)8 8,378 I 4 

10,~21) B~f 10,9:i 10,956} 1ool~~ rv\ 
v6 11,067 97 · 1 -- 11, (J'/7 20 

{v7 11,354180 -- 11, ',6',} 10~ 
Vs 11,487 6 )s 11,46 11,470 45 

b. Lijnen met een lijnbrt:!~dtert::P1 a 20 kHz. 

Kristal I II IV 
v,3 MHz 10,325 -- 10,343 
V10 9,49 -- 9,487 
\/11 9,02 -- 9,023 
"'12 8,615 -- 8,621 

De lijnen V g, v11 , v12 
zijn dubbel met een A =-10 a.20 kHz. 

Spence/11] 
1964 

0,40 K 
--

--

"rather 
weak" 

--
7,860 
--
8,378 
10,936 
--
--
11,449 

De resonantielijnen V2,V4 t/mV8 (tabel a.J moeten, gezien hun 
lijnbreedte en hun opsplitsing als protonlijnen warden beschouwd. 
Het in een aantal gevallen voorkomen van meer lijnen dan door 
Spence gevonden zijn en het sterk wisselen der relatieve intensi
teiten zal zeer waarschijnlijk samenhangen met de verschillende 
toestanden waarin de kristallen zich bevondcn. Opgemerkt kan 
warden, dat naarmate de kristallen nieuwer zijn en naarmate ze 
beter zijn behandeld, hun resonantiepatroon, zowel naar frekwen
tie als naar intensiteit, beter met de resultaten van Spence 
overeenkornt. Het oxideren van de kristallen brengt zowel extra 
lijnen als een aanzienlijke verbetering van de intensiteit van 
allL lijnen met zich mee. Het onderzoek naar de invloed van de 
toestand van het kristal op het aantal en de intensiteit der 
protonlijnen wordt voortgezet. 



-52-

11,5~~:::::c==:::::;;;::::,-~--r-------.----,----.--, 

MHz 

10,5 

1op.__ _ __,, __ ~--~------~--------'-------
o,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0.,8 

T 

.figuur 1 Ll-5. Pro tonresonan ties in FeC1
2

• 4 H
2
o. 

(Tem11crat,uren bepa;__1ld lAit de 3-lie 
damp ct ruk. J 

0: l;J-6-1:)70. 
~: 23-6-1'37U. 

0.9 
K 



De temperatuurafhankelijkheid van de proton~ignalen is tot 
nu toe ~;lechtc gemuten bij het '3lechte kristal nr. I. Zie li
guur 111-~. Dankzij de grotere intensiteit hebben we de proton
sitnalen tot hogere temperaturen kunnen volgen dan Spencel2~, 
narn8lijk tot O,d4 K. Over de Nefltemperatuur kan dus nog slechts 
word8n opeomerkt, dat d0ze boven u,84 K zal ligcen. 

De re~onantielijnen uit tabel b. moeten gezien hun lijn
breedte chloorresonanties zijn. Het voorkomen van dubbele sig
nalen houdt misschien verband met het voorkomen van dubbelL: 
protonsigrn.i.len (llJ,V6-en v7,\J3). Het nader onderzoeken van de 
chloorsicnalen is uitgesteld tot meer duidelijkheid zal zijn ge
bracht inzake de achtergrond van het optreden van de extra re
sonantiesignalen. 

JVlijn dank gaat uit naar alle, die aan dit werk met raad en/of 
daad hebben bijgedragen, met name: 
- lr. A. Herweijer. 
- de tcchnici van de sektie NL, met name C. v.d. Steen. 
- de glasblazerij, met name F. v.d. Broek. 
- de medewerkers van de afdelingswerkplaats. 
- M. Hoddenbagh, voor het lektesten van de cryostaat. 
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Tabel I-1. 3He dampdruKKen volgens de T62-schaal voor 3He[15]. 

Temperaturen in K; drukken in 10-3 Torr voor T< 0,67 K en in Torr voor T ~0,67 K. 
~ 

T 0,00 G,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 
0,20 o,012j 0,024 0,046 0,084 o, 14Ll. 0,239 0,382 0,592 0,891

1 
1,308. 

0,30 1,877' 2,636 3,633 4,921 6,561 8,619 11,173 14,304 18,105 22,673 
0,40 28,ll 

; 

34,54 42,08 I 50 ,eG , 61,01 72,68 86,U2 101,17 :118,31 ,137,61 
I 

0,50 159,2 183,3 210,1 239,8 272,5 308,5 347,9 
I 

391,1 ,438,0 489,1 
O,EO 54 4, 4 604,3 668,9 738,4 813,0 893,0 ,978,7 1,070 1,168 l,all 

0,70 1,381 1,498 1,622 1,735 1,892 
I 

2,038 1 
I 

2,192 2,355 2,525 2,704 
0,80 2,892 3,089 3,2951 3,511 3,736 3,971; 4,216 4,472[ 4, 739 : 5,016 

I 
0,90 5,304 5,603 5,914 6,237 6,572 6,91.8/ 7,277 7,649 8,034 8,431 

I 

1,00 8,842 9,267 9,704 10,156 10,622 11,1021 11,597 12,106 12,631 13,170 
1,10 13,725 14,295 14,881 15,484 16,102 16,737 17,388 18,056 18,741 19,443 
1,20 20,163 20,900 21,655 22,428 23,220 24,029 24,857 25,704 26,571 27,456 
1,30 28,360 29,285 30,229 31,193 32,177 33,181 34,206: 35,252 36,319: 37,407 
1,40 38,516 39,646 4U,7991 41,973 43,1691 44,388 45,6291 46,893· 48,179 49,489 

I 

(t) 

< 
(t) 

::s 
m . 

I 
IJ1 
\Jl 
I 
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Tabel A-2. Thermodynamische eigenschappen van 3He, in overeen
stemming met de T62-schaal voor 3He [15] . 

(: 
ln pi T p Vd Vvl L "vloeist. [22) 
X ,x=l 

K lo-3Torr cc/mol cc/mol J/mol mW/cm K 

0 -- 0 -- 36,835 20,56 --
u,2 0,012 0,23 103.107 36,781 24,39 . --
0,4 28,115 0,47 887.10 3 36,720 27,97 0,07 

0,6 544,49 0,70 683.10 2 36,720 31,42 --
0,8 2892,5 0,88 169.102 36,785 34,61 --
1,0 8842;4 0,92 6776,6 36,907 37, 51 0,1 

1,2 20163 0,92 3476,7 37,090 40,08 --
1,4 38516 0,91 2060,7 37,352 4 2, 29 --
1,6 65467 G,8'.1 1 ·_::,35, 9 37,71:, 44,07 --

' 


