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Samenvatting. 

De warmte-uitwisseling in discrete warmtewisselaars van een 3He-circulerende 

mengkoeler wordt tot nu toe slecht begrepen. Het warmte-uitwisselend vermogen 

blijkt experimenteel slechter te zijn dan men theoretisch mag verwachten. 

Bij lage temperaturen wordt de warmte-uitwisseling belemmerd door een warmte

weerstand. Om de discrepantie tussen experiment en theorie te onderzoeken 

werd de warmteweerstand tussen metaal en stromend helium direct gemeten en 

vergeleken met de theoretische waarde. Dit onderzoek leverde geen bevredi

gende verklaring op voor de bestaande discrepantie, wel kon men concluderen 

dat boven 30mK de totale warmteweerstand nagenoeg geheel bepaald werd door 

de warmtegeleiding van het 3He in de porien van de sinterlaag. Dit legt een 

eis op aan de maximaal toelaatbare dikte van de sinterlaag. Metingen aan een 

warmtewisselaar, die ontworpen was conform deze eis, staafde indirect boven

staande conclusie daar de discrepantie tussen experiment en theorie afnam. 

Het accent lag bij dit onderzoek op een hydrodynamische analyse voor de 

vloeistoffen in een warmtewisselaar. De beste temperatuurreductie in een 

warmtewisselaar wordt behaald als het warmtetransport door geleiding in de 

vloeistof mag worden verwaarloosd. Op deze wijze wordt een maximaal tempe

ratuurverschil tussen vloeistof en warmtewisselaarwand gecreerd. Mits er 

geen superfluide 4He aan de geconcentreerde zijde voorkomt. Het is echter 

mogelijk dat er superfluide 4He aan deze zijde voorkomt in de vorm van een 

superfluide plug of als een laagje op de wand van het stromingskanaal. Dit 

heeft dan tot gevolg dat de vloeistof stroom over het geconcentreerde kanaal 

thermisch wordt kortgesloten. 

Teneinde na te gaan of er inderdaad sprake is van superfluide 4He aan de 

geconcentreerde zijde, werd een experiment met een warmtewisselaar opgezet 

om aan te tonen of dit ja dan nee het geval is. De eerste resultaten van 

dit experiment duiden op de aanwezigheid van superfluide 4He. 
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· Symbolenlij st. 

A oppervlakte 

C molaire warmtecapaciteit 

d korreldiameter 

-o-

E efficiency van een warmtewisselaar 

f vulfactor 

H molaire enthalpie 

I electrische stroomsterkte 

1 gemiddelde vrije weglengte 

L lengte (karakteristieke systeemafmeting) 

n flow 

P druk 

q oppervlakteverhouding . 
Q warmtestroom 

R warmteweerstand, 

temperatuurreductie 

T absolute temperatuur 

U electrische spanning 

V molaire volume 

Z stromingsimpedantie 

a Kapitzaconstante 

K warmtegeleidingscoeff icient 

n viscositeit 

8 Curietemperatuur 
c 

µ thermodynamische potentiaal 

p soortelijke massa 

x magnetische susceptibiliteit 

(m2) 

(J/molK) 

(m) 

(J/mol) 

(C/sec) 

(m) 

(m) 

(mol/sec) 

(N/m
2

) 

(J/sec) 

(Ksec/J) 

(K) 

(V) 

(m3/mol) 

(m-3) 

(K4m2sec/J) 

(J/Kmsec) 

(Nsec/m2) 

(K) 

(J) 

(kg/m3) 
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Hoofdstuk I. Inleiding. 

Een koelmachine die in staat is om constante temperaturen in het millikelvin

gebied (3-300m.K) te verschaffen is de zogenaamde mengkoeler. Met methoden als 

adiabatische demagn:tisatie en Pomeranchuckkoeling zijn dezelfde of nog lagere 

temperaturen haalbaar. Deze leveren echter in de tijd geen constante tempera

turen op, het zijn "single-shot"-methoden. De koeling wordt eenmalig tot stand 

gebracht, waarna door de altijd optredende warmtelekken de temperatuur weer 

toeneemt. De mengkoeler daarentegen zorgt voor een continue koeling door middel 

van een kringloopprocede. Het is hierdoor mogelijk om een eenmaal behaalde 

temperatuur voor onbepaalde tijd te handhaven. 

1. 1. De mengkoeler. 

In een mengkoeler maakt men gebruik van het verschijnsel dat mengsels van 3He 
4 & He beneden 0,87 K kunnen opspitsen in twee fasen. Het fasediagram van deze 

mengsels is weergegeven in figuur I.I . De geconcentreerde fase, die rijk is 
3 3 3 aan He ( 0 K; ~100% He ) drijft boven op de verdunde fase ( 0 K; ~6,4% He). 

Bij een bepaalde temperatuur is de enthalpie van een mol 3He in de geconcen

treerde fase lager dan in de verdunde fase. Dientengevolge zal 3He uit de gecon

centreerde fase warmte moeten opnemen bij het overschrijden van de fasegrens 
3 naar de verdunde fase. Door nu constant een hoeveelheid He de f asegrens te 

laten overschrijden verkrijgt men een continue koeling. 

tS 

T(K) 

superfiuide '1-le 

o.s 

0 ODM Q2 

niet superflui'de •He 

0.4 0.8 1.D 

Figuur 1.1 

Het fasediagra.m van 3He-4He-mengsels. 

x3 = n3/(n 3+n4J de 3He-concentratie; 

nx is het aantal molen xHe. 

Om dit proces te realiseren heeft de mengkoeler een configuratie zoals die 

schematisch in figuur 1.2 is weergegeven. Het koudste punt van de mengkoeler 

is de mengkamer, waarin zich de fasegrens bevindt. 
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Voor de mengkamer volgt uit de eerste hoofdwet van de thermodynamica voor een 

open systeem de enthalpiebalans 

I. I 

waarin Qm 

ri3 = 

H 

de aan de mengkamer per seconde toegevoerde warmte. 

c 

het aantal molen 3He dat per seconde de fasegrens overschrijdt. 

de molaire enthalpie van 3He in de geconcentreerde fase. 

Hco= 
d 

de molaire enthalpie van 3He in de verdunde fase, die in evenwicht 

is met de geconcentreerde fase. 

= de mengkamertemperatuur. T 
m 

T. 
i 

de temperatuur van het, in de mengkamer intredende, 3He. 

POMP T " 300 K 

Condensor"' 1,3 K 

Constrictie 

Verdamper, 0,7 K 

Wanntewisselaars 

H (T.) 
c l. 

He3 

Mengkamer 
He4 - • 

6.4 %He3 • • Fasegrens 

co ( .-.-.- T- ; Hd T ) 
--~~-..~_, m m 

Figuur 1. 2 

Configuratie van een 

mengkoeler. 

Voor T<40m.K geldt volgens /1/: 

Hc 0 (T) = 96.T2+H 
d 0 

I. 2 

H (T) 12.T
2+H 

c 0 
I. 3 

Substitutie in 1.1 geeft 

ti 3 .{96.T2-I2.T~} m i 
1. 4 

In het geval van een thermisch perfect 

geisoleerde mengkamer, dat wil zeggen 

~=O, geldt voor de minimum mengkamer

temperatuur 

T . = T. !/8 min i 1. 5 

Als T =T. dan wordt voor constante T. 
m i i 

het maximale koelvermogen van de meng-

koeler bereikt. Dit is het geval bij een 

grote warmte-input op de mengkamer. Dan 

geldt volgens 1.4 voor het koelvermogen: 

I. 6 

Voor een uitgebreide beschrijving van 

de werking van een mengkoeler verwijzen 

we naar /2/. In dit werk zullen we hier 

niet verder op ingaan. 



-3-

1.2. De functie van warmtewisselaars. 

Zoals we uit 1.5 op kunnen maken is de minimumtemperatuur van de mengkoeler 

direct afhankelijk van de temperatuur T. van het, de mengkamer instromende 
3 i 

geconcentreerde He. Het ligt dan ook voor de hand om de minimumtemperatuur te 

verlagen door de "warme" geconcentreerde stroom af te koelen met de "koude" 

verdunde stroom. Deze warmte-uitwisseling vindt plaats in het blok warmtewisse

laars boven de mengkamer (zie figuur 1.2). Naarmate deze warmte-uitwisseling 

efficienter geschiedt zal de behaalde minimumtemperatuur lager zijn. 

Fi[':l_UY' 1 • ,3 

Continue waY'IT!te

wisse laar. 

Bij hoge temperaturen (T>100mK) maakt men gebruik van continue warmtewisse

laars (figuur 1.3). De benaming van·deze warmtewisselaar duidt op de continue 

temperatuurdaling van de geconcentreerde vloeistof stroom. Deze warmtewisse

laars bestaan uit twee in elkaar geschoven dunwandige cu~Ni-buisjes met een 

lengte van een tot twee meter. Door deze constructie en het feit dat Cu-Ni 

een slechte warmtegeleider is, realiseert men een warmtegeleiding in de axiale 

richting die veel kleiner is dan die in de radiale richting. De wanddikte van 

de geconcentreerde stromings~uis is namelijk circa O,Imm zodat de warmtegelei

ding in radiale richting goed te noemen is. 

verdund ~e 

Figuur 1.4 Discrete warmtewisselaar. 

Voor temperaturen beneden 100mK wordt de warmte-overdracht echter in toenemende 

mate bemoeilijkt door een thermische weerstand tussen vloeistof en metaal. Voor 

deze zogenaamde Kapitza-weerstand geldt : 

Ct. i.7 ~=-
A.T3 ' 
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waarin a ; de Kapitza-coefficient. 

A = het warmte-uitwisselend oppervlak van de warmtewisselaar. 

T = de gemiddelde temperatuur ter plaatse. 

Om deze weerstand bij lage temperaturen binnen de perken te houden moet men 

het warmte-uitwisselend oppervlak van de warmtewisselaar vergroten. Men gaat 

dan over op discrete warmtewisselaars (figuur 1.4). Deze bestaan uit een ko

peren huis, waarin zich twee kanalen met een lage stromingimpedantie bevinden. 

De wanden van deze kanalen zijn bedekt met een laag gesinterd metaalpoeder. De 

gesinterde laag vormt een metalen spons waardoor het oppervlak een factor 102 

4 tot 10 vergroot kan worden. De temperatuur van de geconcentreerde vloeistof-

stroom wordt (meestal) in een stap verlaagd. Het huis van de discrete warmte

wisselaar heeft een bepaalde temperatuur, daar koper een zeer goede warmtege

leider is. Het huis van een continue warmtewisselaar bezit daarentegen een 

temperatuurgradient in de axiale richting. 

Op welke wijze de warmte·-uitwisseling in een discrete warmtewisselaar plaats

vindt en welke factoren hierbij een belangrijke rol spelen wordt tot nu toe 

slecht begrepen. Uit eerdere onderzoeken (/3/,/4/) bij de groep Kryogene tech

nieken is gebleken dat het warmte-uitwisselend vermogen van discrete warmte

wisselaars een factor 10 slechter is dan men op grond van berekeningen zou 
4 verwachten. Ook de eventuele aanwezigheid van superfluide He aan de gecon-

centreerde zijde en het effect hiervan op de warmte-uitwisseling zo~3t voor 

de nodige vraagtekens. 

Het doel van dit onderzoek was, door middel van experimenten en uitwerking 

van de theorie, een beter inzicht te verschaffen in het warmte-uitwisseling

proces zeals zich dat in een discrete warmtewisselaar afspeelt. Hierbij lag 

de nadruk vooral op het aspect van superf luide 4He aan de geconcentreerde 

zijde. 
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Hoofdstuk 2. Discrete warmtewisselaars. 

Het koelend vermogen van een mengkoeler wordt gegeven door ziJn koelcurve, dit 

is het Tm versus ~ verband. De mengkamertemperatuur is mede afhankelijk van 

de efficiency van de warmtewisselaars. Het gedrag van het blok discrete warmte

wisselaars is dan oak mede bepalend voor de koelcurve van een mengkoeler. 

2.1. Het gedrag van een set discrete warmtewisselaars. 

Voor de koelcurve van een mengkoeler gaan we nu een 

theoretisch verband afleiden. We veronderstellen het 

limiet geval dat elke discrete warmtewisselaar ideaal 

functioneerd. Dat wil zeggen dat er een perfect 

warmtecontact ontstaat tussen de geconcentreerde en 

de verdunde vloeistofstroom van een warmtewisselaar, 

wat tot gevolg heeft dat beide stromen bij het ver

laten van de warmtewisselaar een gelijke temperatuur 

bezitten. Een ideale discrete warmtewisselaar kunnen 

we voorstellen als zijnde een warmtewisselaar met een 

oneindig groat oppervlak en volume. 

Beneden 40mK geldt volgens /3/ : 

- voor de molaire enthalpie van geconcentreerd 3He 

H (':') = 12.T2 
c 

J/mol 

--.-:ioor de molaire enthalpie van verdund 3He bij 

constante osmotische druk (rr) 

J/mol 

2. I 

2.2 

De enthalpiebalansen van de n-warmtewisselaars warden 

dan gegeven door 

2.3 

12,(Tn2_1 -T2) = (T 2-T
2 

) n n n+I 

Met 1.4 wordt de enthalpiebalans voor de mengkamer : 

2.4 

Eliminatie van T1 t/m Tn geeft voor de mengkamertemperatuur 

To 

1 

~ 

2 

T. 

Tn-1 

n 
I 

i 

lrn 
I 

Tm 

Figuur 2.1 

Het blok discrete 

warmtewisselaars. 
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T = T m n+I [

{on+l_l}' 
0
'm. + {o-1}.T~]! 

= I 2.n3 

on+I + a - 8 

2.5 

met o = 54/12 = 4,5 

Voor n>2 mag men de volgende benadering toepassen 

_{ o---~ _}T-~-1 ! 
7.on+I 

2.6 

Als ~=O clan is de mengkamertemperatuur gelijk aan de minimumtemperatuur, zodat 

we voor 2.6 ook kunnen schrijven : 

T = [ ~ + T2. r m ~ min 
J 

2.7 

T . - [ 0-1 ]\ min 7.on+I 
2.8 

De koelcurve van 2.6 hebben we voor enige waarden van n in figuur 2.2 weerge

geven. We kunnen hieruit opmaken dat voor een grote warmtebelasting op de 

mengkamer de koelcurve het "limiterend" koelvermogen van de mengkoeler bereikt. 

Vergelijk hiervoor ook 2.7 met 1.6, waarbij men clan de T2 . -term in 2.7 verwaar-min 
loost. Voor kleine waarden van ~ nadert de koelcurve naar de minimumtemperatuur. 

Het toevoegen van een extra discrete warmtewisselaar heeft tot gevolg dat de 

minimumtemperatuur van de keeler een factor 2,1 daalt. Ook zien we uit figuur 

2.2 dat de koelcurve clan eerder het "limiterend" koelvermogen zal bereiken. 

Men moet niet uit het oog verliezen dat we in de zojuist geschetste situatie 

uit ziJn gegaan van ideaal functionerende warmtewisselaars. In realiteit zullen 

discrete warmtewisselaars zich verre van ideaal gedragen. Bovendien zijn 2.1 

en 2.2 boven 40mK weliswaar redelijke maar toch benaderingen voor de molaire 

enthalpien van 3He. In de praktijk bijvoorbeeld blijkt de minimumtemperatuur 

afhankelijk te ziJn van de 3He-flow n
3

• Deze afhankelijkheid vinden we in 2.8 

in zijn geheel niet terug. 

Men definieert de temperatuurreductie R. in de j-de warmtewisselaar als 
J 

R. = [ Tj-1 ] · 
J ~ ~=0 

2.9 



20 

'r 1 "' 

5 J 
I 

0 
10"3 
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r0 =1 oo mK 

n=2 

n=3 

n=4 

10·2 
2 5 

,., 
~ 5 

. . 2 
----Q =84.n .T 

m 3 m 

5 
am (µWatt) 

,~o 
.u 2 

-5 Theoretische koeZcurves voor n3=4.10 molls en T
0
=100mK. 

Voor een set ideaal functionerende warmtewisselaars volgt, met behulp van 2.1 

t/m 2.4, de recurrente betrekking: 

R = 2, I 
n 

I 2. 10 

(1 + &.{J-Rj~ 1 l ]' R. = 
J 

De efficiency van een warmtewisselaar in de praktijk ten opzichte van een 

ideale warmtewisselaar definieren we als zijnde de verhouding : 

Eideaal = 
R k . 'k pra tl.J 
R.d i eaal 

waarbij de ideale temperatuurreductie R.d 1 door 2.10 gegeven wordt. i eaa 

2. I I 

2.2. Een eenvoudig model voor de warmte-overdracht in een warmtewisselaar. 

Tijdens dit onderzoek ziJn metingen verricht aan de laatste discrete warmte

wisselaar, die zich boven de mengkamer bevindt (warmtewisselaar n in figuur 

2.1). Ideale warmtewisselaars zoals beschreven in de vorige paragraaf zijn 

niet realiseerbaar. Alleen al· omdat een perfect warmtecontact tussen verdunde 

en geconcentreerde stroom, gezien de Kapitza-weerstand, een oneindig groot 
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oppervlak vereist. Om deze reden gaan we nu een theoretisch temperatuurreductie 

R . voor de laatste warmtewisselaar bepalen, waarna we deze verder als 
theorie 

maatstaf voor de efficiency van een warmtewisselaar in de praktijk gebruiken 

Epraktijk = 
R k . 'k pra tiJ 
Rh . t eorie 

2. 12 

Voor de theoretische temperatuurreductie geldt natuurlijk Rth . <R.d 1 • eorie i eaa 
Radebaug~ en Siegwarth (/5/) hebben het temperatuurprofiel van de vloeistof-

stromen in een discrete warmtewisselaar berekend. Zij gaan er van uit dat in 

de stromende vloeistof in radiale richting de temperatuur constant is en dat 

het profiel alleen van de coordinaat in de axiale richting afhankelijk is. In 

hoofdstuk 4 zullen we dieper op dit onderwerp ingaan. Het blijkt dat de voor

naamste temperatuurverandering, tengevolge van de warmte-uitwisseling, in de 

vloeistof stromen al plaatsvindt voordat deze de warmtewisselaar binnentreden. 

In het model (figuur 2.3) gaan we er dan ook vanuit dat de twee stromen een 

constante temperatuur in de warmtewisselaar bezitten en wel die temperatuur 

van de uittredende stromen (zie ook figuur 4.2). De warmtegeleiding in het 

warmtewisselaarlichaam is zo goed dat we hiervoor een temperatuur Tb aannemen. 

Als bekend warden verondersteld de flow n
3

, de temperatuur van de intredende 

geconcentreerde stroom T . en de oppervlakten aan de geconcentreerde en ver-ci 
dunde zijde van de warmtewisselaar respectievelijk A en A d' Verder definieren 

SC S 

we de oppervlakte-verhouding als : 

q - A /A 
- SC sd 2. 13 

De eerste hoofdwet van de thermodynamica voor een open systeem levert de en

thalpiebalans voor de warmtewisselaar op 

= 12.n3.{T
2

.-T
2 

} ~ 54.n3,{T~ -Td
2

.} 
Cl. CO t!O · l. 2. 14 

De overgedragen warmte in de warmtewisselaar ~ is, zeals we in het volgende 

hoofdstuk zien, oak uit te drukken in termen die samenhangen met de Kapitza

weerstand. Het is de algemene gangbare mening dat de Kapitza-weerstand de 

bepalende weerstand is voor de warmte-overdracht in de warmtewisselaar. Dit 

levert de vergelijkingen : 

A A 
-- sc. {T4 -T4} ~ ~ rr4-T4 } 

~ 4Ci co b - 4a' ' b do 

Uit de enthalpiebalans voor de mengkamer volgt 

T m = T /-fS co 

2 .15 

2. 16 
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Voor de theoretische temperatuurreductie (hier R) vinden we na uitwerking van 

de vergelijkingen 2.14 t/m 2.16 : 

R [ 5135 l l 2. 17 = 
({112+y} 2+5135.{2.y+256})!-112-y 

124416.{q+l}.n3.a 
2. 18 met y = 2 q.A .T . 

SC Cl. 

De temperaturen worden dan 

T = T . /R co Cl. 

Tdi T ./{1$.R} 
Cl. 

Tdo = ( -Zr T 16-7.R 
ci · 72 2. 19 

I 

Tb 
T [5233.R-4-224.R-

2
+256]' = ci' 10368 

Uit 2.17 volgt dat het vergroten van de temperatuurreductie inhoudt dat y 

kleiner moet worden, oftewel men moet het oppervlak vergroten. Dat oppervlak 

vergroting een gunstig effect op de warmte-uitwisseling heeft spreekt voor 

zich, daar men dan de ideale warmtewisselaar d~chter benadert. Op het eerste 

gezicht kan men y ook verkleinen door n3 te verkleinen. Men dient er wel 

T,io 

e-vvormt 
W<!>Sek:Ja r 

Tm 

'" 
TC' 

,i,. ' 

I 

I I 

Qh_ I 

! 
I 

i 

Tb 
I 

I 

I 

I 
I 

I\ ·~ Teo 

Tm 
rT1engkomer 

rekening mee te houden dat dan 

ook T . kleiner wordt, zoals uit 
Cl. 

metingen is ge~leken. 

Figuur 2.3 

Mengkamer en de laatste 

warmtewisse laar. 
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2.3. De eisen,te stellen aan een discrete warmtewisselaar. 

Bij het ontwerpen van een discrete warmtewisselaar client deze aan een aantal 

eisen te voldoen om goed te kunnen functioneren. We laten deze eisen nu in 

het kort de revue passeren. De hierbij verstrekte gegevens en eisen hebben 

allen betrekking op een warmtewisselaar die in een temperatuurgebied tussen 

10 en 30mK moet opereren. 

- Een eerste vereiste is dat visceuze opwarming in de warmtewisselaar veel 

kleiner is dan de enthalpiestroom er door. Dit leidt volgens Coops (/6/), 

voor respectievelijk de geconcentreerde en verdunde zijde, tot de voor

waarden : 

z . n (T ) • n.
3
2

, v2 
« 1 2. n.

3
. T2

c c c c me 2.20 

waarin n de temperatuurafhankelijke viscositeit en V . het molaire volume i mi 
van 3He is. De numerieke waarden hiervan zijn in tabel 4,1 weergegeven. De 

temperaturen Tc en Td geeft men een voor de desbetreffende warmtewisselaar 

karakteristieke waarde. In het geval van een Poisseuille-stroming wordt de 

stromingimpedantie Z voor een ronde buis met lengte 1 en straal r 

z = 8.1 --4-' 
1T, r 

en voor een rechthoekige buis met lengte 1, breedte b en hoogte h 

z 12.1 
= h.b3 

2.21 

2.22 

Bij lage temperaturen wordt de warmtegeleiding in de porien van de sinter

laag voornamelijk verzorgd door de zogenaamde 3He-quasideeltjes. De hieraan 

gerelateerde 3He-quasideeltjesweerstand kan in sommige gevallen groter zijn 

dan de Kapitza-weerstand. Men schept dan, uitgaande van de dimensies van een 

sinterlaag, een situatie waarbij de resulterende thermische weerstand een 

minimum waarde bezit en dus de warmte-overdracht maximaal zal zijn. Dit 

mondt uit in een karakteristieke sinterlaagdikte 

waarin f 

K (T) 
q 

p 

-{ _1 --~-}-, a._._K i.,...(_T_) l ! ' 
f.o.A .T . sp 

de vulfactor van het sinterpoeder. 

2.23 

de temperatuurafhankelijke 3He-quasideeltje warmtegeleidings

coefficient. 

de soortelijke massa van het sinterpoeder, 
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A = het specifieke oppervlak van het sinterpoeder per massa
sp 

eenheid. 

Tabel 2.1 geeft enkele waarden van de karakteristieke laagdikte D voor 
0 

fijn koperpoeder met een korreldiameter van 0,1 um. 

- De totale warmtecapaciteit van een warmtewisselaar 

client klein te zijn om de tijdconstante van de 

mengkoeler niet te groot te maken. De warmtewisse

laar moet daarom een geringe inhoud hebben. Ook 

financieele overwegingen spelen hierbij een rol, 

de prijs van 3He is namelijk !600,-/liter ntp. 

- De beschikbare ruimte in de mengkoeler stelt een 

voorwaarde aan de maximale afmetingen van de warmte

wisselaar. Mengkoeler III laat een maximaal volume 

van 3Xl,5Xlcm3 toe. 

- Binnen de grenzen van bovenstaande eisen kiest men 

nu een zodanige dimensionering van de warmtewisse

laar, <lat de oppervlakte van de sinterlaag maximaal 

is. Omdat dan de Kapitza-weerstand, die omgekeerd 

evenredig met het oppervlak is, minimaal zal zijn. 

Voor een uitgebreide beschrijving van de eisen te 

stellen aan een discrete warmtewisselaar verwijzen 

we naar van der Linden (/4/). 

2,4, Het sinteren van fijne metaalpoeders. 

T(m.K) n0 (mm) 

4 2,2 

6 1,5 

8 I , I 

IO 0,89 

12 0,74 

15 0,59 

20 0,43 

25 0,34 

TaheZ 2.1 

De karakteristieke 

Zaagdikte D
0 

voor 

fijn koperpoeder. 

Zoals we al eerder gezien hebben client het warmte-uitwisselend oppervlak, in 

verband met de Kapitza-weerstand, bij discrete warmtewisselaars groot te zijn 

met name veel groter dan de wandoppervlakte van de stromingskanalen. Men 

realiseert het benodigde oppervlak door een laag gesinterd poeder op de wand 

van de stromingskanalen aan te brengen. 

Tijdens het sinteren wordt een los metaalpoeder, beneden zijn smeltpunt, om

gevormd tot een stevige metaalspons. Hierbij is het belangrijk <lat de porien 

in de sinterlaag met elkaar in verbinding blijven staan. Van Dongen (/3/) 

geeft enkele eigenschappen van gesinterde metaalpoeders (tabel 2.2). In ons 

geval is er altijd gebruik gemaakt van fijn koperpoeder als sintermateriaal. 

Van alle op het kryogene laboratorium voorhanden zijnde metaalpoeders bezit 

het fijne koperpoeder namelijk het grootste specifieke oppervlak. 

Het sinterprocede vindt op de volgende wijze plaats : allereerst wordt het 

fijne koperpoeder los gesinterd bij een temperatuur van 220°c, om de oxide

huidjes op de metaalkorrels te reduceren. Bij <lit zogenaamde voorsinteren 
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-
naam korreldiameter n vulfactor sintercondities specifieke specifieke 

bepaald uit f oppervlakte oppervlakte 

elektronenmicro- 10911e poeders gesinterde 

scoopfoto ().lm) (m)'l'O) poeders 

:·L koperpoeder 4x2x2 0,34 1 uur 320°c 0,22 0,22 

~i jn koperpoeder 0, 1 0,47 1 uur los bij 220°C 5,8 1,5 

1 uur bij 320°c met 

Teflon vulprop 

aangedrukt 

! r.J.:i.::i zilver !OxlOxO ,z 0,60 1 uur 320°c met 1,3 0,37 

I 
Teflon vulprop 

japdlU zilver 
I 

0,07 0,40 1 uur 320°c met 1,6 0,22 

I Teflon vulprop 
-

Tabel 2.2 Eigenschappen van losse en gesinterde metaalpoeders. 

wordt het sample in de ovenbuis van de sinteropstelling (figuur 2.4) geplaatst. 

Waarna er enkele uren aan deze buis wordt &epompt zodat nagenoeg alle zuurstof 

uit het sample verwijderd is. Vervolgens wordt er formeergas (90% N
2

,IO% H
2

) 

over het sample geleidt en de gewenste temperatuur ingesteld. Na het voorsinteren 

wordt het sample in het koudere gedeelte van de ovenbuis geplaatst. Ook dan wordt 

er nog continu formeergas over het sample geleid. 

Na het voorsinteren wordt het losse metaalpoeder in de warmtewisselaar aange

bracht. Gedurende het sinteren neemt het metaalpoeder in volume af. Om deze 

reden wordt de sinterlaag tijdens het sinteren aangedrukt door een teflon vul

prop. Teflon bezit namelijk een veel grotere uitzettingscoefficient dan het 

fijne koperpoeder. De warmtewisselaar ondergaat nu hetzelfde proces als bij het 
0 voorsinteren, echter bij een temperatuur van 320 C gedurende uur. Wel moet er 

rekening gehouden worden met het smeltpunt van teflon (327°C). De temperatuur 

in de ovenbuis wordt dan ook nauwkeurig bepaald door een thermokoppel (90% Pt, 

10% Rd-Pt).Het resultaat van dit sinterprocede is een stevige sinterlaag met 

voldoende grote en met elkaar in verbinding staande porien. 

,/ 
i vacuumd1chre 

\~ .~~~~~~~~--' iove~rex) 

\. ventilotcrov '" 

Figuur 2.4 De sinteropstelling. 

I 
11 

''1 ~~ 
waterslot 

pomp 
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Hoofdstuk 3. De warmte-overdracht tussen vloeibaar helium en koper. 

De warmte-overdracht van vloeibaar helium naar een metaal, door middel van een 
laag gesinterd metaalpoeder, is een complex geheel van een aantal verschillende 

mechanismen. Deze overdracht van warmte geschiedt via de weg bulkvloeistof, 

vloeistof in de sinterporien, sintermetaal en als laatste het bulkmetaal. 

3.1. Warmte-overdrachtmechanisme. 

In heliummengsels kunnen de 3He-deeltjes volgens Landau's theorie beschouwd 

warden als een ideaal fermi-gas van 3He-quasideeltjes. De invloed van het 
4

He 

komt dan tot uitdrukking in de effectieve massa van de 3He-quasideeltjes 

m'=2,34.m
3 

voor x3~o tot m'=2,S.m
3 

voor x
3
=0,064 . 

De dominante excitaties in vloeibaar helium en metaal zijn repectievelijk de 

excitaties van 
3
He-quasideeltjes (q) en de electronen (e). De directe warmte

uitwisseling tussen deze twee systemen onderling is te verwaarlozen. Bij het 

scheidingsvlak van vloeistof en metaal geschiedt de warmte-overdracht door 

middel van interacties tussen He-fononen (p') en metaalfononen (p). De hierbij 

t d d t t d . d Ka "t t d R. H 1 d 3He-op re en e warm eweers an is e pi za-weers an __ k. oewe e systemen 

quasideeltjes en He-fononen niet ruimtelijk gescheiden zijn kunnen ze tot op 

zekere hoogte afzonderlijk beschouwd worden met temperaturen die niet gelijk 

hoeven te zijn. Hetzelfde geldt voor de systemen metaalfononen en electronen. 

Binnen elk systeem is warmtetransport mogelijk met een eindige warmteweerstand. 

Ook de warmte-overdracht van het ene systeem naar het andere wordt beschreven 

door een warmteweerstand. In figuur 3.1 is het vervangingsschema van Radebaugh 

en Siegwarth (/7/) weergegeven voor de dominante warmteweerstanden bij de 

warmte-overdracht van 
3
He-quasideeltjes in het bulk-helium naar de electronen 

in het bulkmetaal. 

D d h 3 .d 1 . k . e warmte-over rac t van He-quasi ee tJes in het bul -helium naar de He-fono-

nen in de porien van de sinterlaag geschiedt volgens twee wegen : 

- warmtegeleiding door 3He-quasideeltjes van de bulk naar de porien 

na de warmte overgedragen wordt aan de He-fononen (R , ), 
p -q 

(R ), waar
q 

- warmte-overdracht naar de He-fononen in de bulk (R( , ) ), waarna door de p -q 
He-fononen de warmte van de bulk naar de porien geleid w8rdt (R ,). 

p 
De He-fononen in de porien dragen nu de warmte over aan de metaalfononen in de 

sinter (~). Warmte-overdracht van sinter naar bulkmetaal geschiedt wederom 

via twee wegen : 

- warmtegeleiding door metaalfononen van sinter naar bulkmetaal (R ),waarna 
p 

de warmte overgedragen wordt aan de electronen (R(p-e) ), 

- warmte-overdracht naar de electronen in de sinter (R b), waarna door de 
p-e 

electronen de warmte van de sinter naar het bulkmetaal geleid wordt (R ), 
e 



3ee in 

bulk 

.(p'-<iJ., 

helium-

fononen in I 
bulk I 
vloeisto£ 

helium-

bulk 

.(p'-qlb 

bulk helium! 

3
ae in 

sinterlaaq I 
I 

II 
I 

Rp'-q I 
I 

helium~ I 
fononen in I "x 

I 

I elek.tronen 

R 
p-e 

heli\.lll-

fononen in [ "x 1 in qesinterd 

sinterlaaq 

helium in sinterlaa~ metaal- gesinterd 
· vloeistof meta.al 

oppervlak 

3.2. Warmtegeleiding. 

• p 

R 
p 

-14-

In het bulkmetaal zelf wordt 

de warmtegeleiding hoofdzake-

lijk bepaald door de electronen 

(R(e\). In een warmtewisselaar 

zojuist beschreven wordt de 

"route" voor warmte-overdracht 

R(p-e)b twee maal doorlopen, hetgeen 

ook in figuur 3.1 is weergegeven. 

R(e)b 

Figuur 3.1 

De warmteweerstanden die een roi 

spelen bij de Wal'mte-overdracht 

mtaal 
in een warmtewisselaar. 

I bulk metaal 

Binnen een systeem van deeltjes kan er warmtegeleiding optreden. De bijbehorende 

warmteweerstand wordt dan gegeven door 

R := L 3. I 
Q A."K 

waarin ~T het temperatuurverschil is over de punten waartussen de warmtestroom 

Q plaatsvindt. Verder zijn L en A respectievelijk de karakteristieke lengte en 

de karakteristieke doorsnede van het "kanaal" waardoor de warmte wordt getrans

porteerd. De warmtegeleidingscoefficient 1<- is temperatuurafhankelijk, om deze 

reden wordt in 3. I de over de temperatuur gemiddelde waarde iC genomen. 

Als de "kanaal" afmetingen kleiner zijn dan de gemiddelde vrije weglengte 1 
0 

van de desbetreffende deeltjes moet men hiervoor correcties aanbrengen. Dit 

zal in paragraaf 3.4 ter sprake komen. De warmtegeleidingscoefficienten van 

de relevante deeltjes staan weergegeven in tabel 3.1. De hierin gegeven waar-
3 4 den gelden (/3/) beneden IOOmK voor het metaal koper en voor een He- He-

mengsel met x
3
=0,05. Verder staan in deze tabel ook de bijbehorende gemiddelde 

vrije weglengten vermeld. 



Deeltjessysteem K (Watt/Km) 

Electronen 104.T 

Metaalfononen 
3 S,J.10 .L 

He-f ononen I ,OS. T 

3 "d 1 . He-quasi ee tJeS 
-4 2,4. IO /T 

3.3. Warmteweerstanden. 
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1 (m) 
0 

2.10-6 

L 

10-6/T2,5 

s.10-10/T2 

Tabel 3.1 
De wa1'17ltegeZeidingscoefficienten 

en de gemiddeZde vrije weglengten 

van de reZevante deeltjessystemen. 

Bij de warmte-overdracht van het ene deeltjessysteem naar het andere treedt een 

warmteweerstand op. Zoals we in paragraaf 3.1 gezien hebben treden er bij de 

warmte-uitwisseling in een warmtewisselaar drie soorten warmteweerstanden op 

tussen deeltjessystemen, te weten : 

- He-fonon-metaalfononweerstand of Kapitza-weerstand 

- He-fonon-3He-quasideeltjeweerstand (Rp'-q)' 
- electron-metaalfononweerstand (R ). p-e 

(~)' 

Beneden 100mK is de Kapitza-weerstand in het algemeen de dominante warmteweer-

stand. De meest eenvoudige theorie omtrent deze weerstand is ontwikkeld door 

Khalatnikov (/8/) en berust op de totale reflectie van bijna alle fononen op 

het scheidingsvlak (oppervlakte A) van koper en helium. Volgens deze theorie 

is de netto-warmtestroom door het scheidingsvlak : 

3.2 

waarin Ts de temperatuur van het koper en T
1 

de temperatuur van het heliun is. 

De Kapitzaconstante heeft de praktijkwaarde: 

4 2 a = 0,02 K m /Watt. 3 .. 3 

Als geldt 6T=(T1-Ts)<<T
1

, volgt uit 3.2 met behulp van de definitie van de 

warmteweerstand 

T 3,4 a 
= 

A.T3 ~= . 
Q 

We verwijzen naar van der Linden (/3/) voor een uitgebreide afleiding voor de 

drie warmteweerstanden. Hij geeft voor respectievelijk de He-fonon-3He-quasi

deeltj eweerstand en de electron-metaalfononweerstand de uitdrukkingen : 

I,4.I0- 12 

v.Ts,s 
en R = p-e 

2.10- 10 

V.T
4 

waarin V het volume is waar de warmte-uitwisseling plaatsvindt. 

3.5 + 3.6 
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3.4. De effecten van systeemafmetingen. 

De karakteristieke afmeting L van de porien in de sinterlaag of het sintermetaal 

zelf kunnen bij zeer lage temperaturen kleiner zijn dan de gemiddelde vrije weg

lengte van de deeltjes. Doet dit geval zich voor dan moet men hiervoor corrigeren. 

De warmtegeleidingscoefficienten van electronen,fononen en 3He-quasideeltjes ziJn 

evenredig met de gemiddelde vriJe weglengte van deze deeltjes. De gecorrigeerde 

warmtegeleidingscoefficient wordt 

K car 3.7 

waarin leff de effectieve vriJe weglengte is, die gegeven wordt door 

-I -I 
L +l 

0 
3.8 

Ook in de afleiding voor de He-fonon-3He-quasideeltjeweerstand en de electron

metaalfononweerstand moet men indien 1 <L hiervoor corrigeren. 
0 

Er bestaat een hypothese dat men de fononen-energiedichtheid moet corrigeren 

voor systemen met zeer kleine afmetingen. Deze correctie heeft betrekking op de 

He-fonon-3He-quasideeltjeweerstand, electron-metaalfononweerstand en de Kapitza

weerstand. Van der Linden geeft voor dit effect een schatting in het ongunstigste 

geval. Wij volstaan hier met het geven van de resultaten van deze schatting in 

figuur 3.2, waarin de verhouding van de voor de systeemafmetingen gecorrigeerde 

weerstand R en de weerstand R tegen de temperatuur staan uitgezet voor enkele 
cor 

waarden van de korreldiameter van het sinterpoeder. 

100r-

Rc ... ': , __ , 
R .. 

! 

\ 

\ 
\ 

\ \ I I 

\ C::i,Jrn' \ \ \ \ , I 

. \2 \" ~ \2 .I ~ 

\ \ \ \ i 

<~~~ 
100 

' '. 

Figuur 3.2 

De verhouding Rc
0

y/R als func

tie van de terrrperatuur voor 

enkele ~aarden van de korrel

diameter d van het sinterpoeder. 
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Hoofdstuk 4. Een hydrodyP-a.misch model van een warmtewisselaar. 

In een stationaire situatie zal in een warmtewisselaar de warmte-overdracht 

van de geconcentreerde naar de verdunde vloeistofstroom constant zijn in de 

tijd. De temperatuurprofielen van de geconcentreerde en verdunde stroom zullen 

dan ook alleen plaatsafhankelijk zijn. Twee met elkaar samenhangende differen

tiaalvergelijkingen beschrijven deze profielen. 

4.1. De differentiaalvergelijkingen van de temperatuurprofielen. 

Aan de hand van een warmtebalans, die we toepassen op een vloeistofvolume met 

dikte dx in axiale richting, bepalen we nu deze differentiaalvergelijkingen. 

Eerst bekijken we de situatie voor het vloeistofvolume aan de geconcentreerde 

zijde, welke schematisch in figuur 4.1 is weergegeven. We nemen aan dat de 

temperatuur in de radiale richting constant is en alleen van de coordinaat 

in axiale richting afhankelijk is. Verder stellen we, gezien de uitstekende 

warmtegeleiding door electronen in koper, dat de temperatuur van het warmte

wisselaarhuis Tb constant is. 

i Q. (Xl : ~ Q (X+dX) CX:CONCENTREERO : 
I gc I I gc I 

T (Q)--e --t.. i----. .---Tc(L) 
c I I I 

I I 
1 n I 

I 1 l .i__.., 

I I I I 

: : : I 

0 x L 

Figuur 4.1 Schematische weergave van de vloeistofvolumina in de ~armtewisse

laar, waarin de verscheidene warmtestromen zijn aanr;·egeven. Tc (x) 

en Td(x) zijn respectievelijk de plaatsafhankelijke temperaturen 

van de geconcentreerde en de verdunde vloeistofstromen. 
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Door warmtegeleiding in axiale richting in de vloeistof zal er per tijdseenheid 

een warmtehoeveelheid Q (x)-Q (x+dx) het volume binnentreden. Gaan we er van-gc gc 
uit dat de sinterlaag homogeen over de wanden van de stromingsbuis verdeeld is, 

dan is het warmte-uitwisselend oppervlak in het volume : 

dx 
dA =A ·r SC 

4. 1 

Tengevolge van warmte-overdracht naar de verdunde zijde treedt volgens 3.2 per 

tijdseenheid een warmtehoeveelheid uit het volume 

4.2 

waarin T de temperatuur van de geconcentreerde vloeistofstroom over het traject 
c 

x-x+dx is. De warmtebalans voor het geconcentreerde vloeistofvolume wordt nu 

. 
-dO +Q (x)-Q (x+dx) = n3 .{H (x+dx)-H (x)} 
~c gc gc me me 4.3 

In combinatie met 4.1 en 4.2 : 

A dQ (x) 
__!S_,{T4-T4(x)}- gc 
4.a.l b c dx 

dH (x) . me 
= n3. dx 4.4 

Als A de oppervlakte van de dwarsdoorsnede van de stromingsbuis is, wordt de 

warmtegeleiding in axiale richting gegeven door : 

· dT Q = -K (T) .A.-r--g o.x 

Voor de verandering in molaire enthalpie geldt 

4.5 

4.6 

-1 oVm 
In deze vergelijking is de kubische uitzettingscoefficient Vm .(

0
T )P te ver-

waarlozen. We gaan er dan ook vanuit dat de molaire volumina van de geconcen-

treerde en verdunde fase temperatuuronafhankelijk zijn in het temperatuurgebied 

waarbinnen wiJ experimenteren. Verder is de molaire warmtecapaciteit C bij 
p 

constante druk alleen afhankelijk van de temperatuur. Als men in de vloeistof 

een Poisseuille-stroming aanneemt wordt de drukverandering : 

4.7 

Met behulp van 4.5 t/m 4.7 levert 4.4 de volgende differentiaalvergelijking 

voor de geconcentreerde zijde op 

4.8 
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Op analoge wijze als voor de geconcentreerde zijde verkrijgen we voor de ver

dunde-zijde de differentiaalvergelijking 

4.9 

Door middel van het stelsel differentiaalvergelijkingen 4.8 en 4.9, die met 

elkaar samenhangen door de nog onbekende temperatuur Tb' en de juiste rand

voorwaarden kan men de temperatuurprofielen van de vloeistof stromen T (x) en 
c 

Td(x) bepalen. We veronderstellen de waarden van l,n3 ,Ad,Ac,Asd en Ase als 

bekend. Afhankelijk van de vorm bepalen we de impedanties Zc en Zd van de 

stromingskanalen aan de hand van 2.21 of 2.22 .De resterende grootheden heb

ben we in tabel 4.1 weergegeven, 

Groot he id Eenheid Geconcentreerde zijde Verdunde zijde 

v 3 m /mol 37.10-6 430.10-6 
m 

2 2.l0-7/T2 5.I0-8/T2 
n Nsec/m 

c J/molK 24.T 108.T 
-4 

Watt/Km -4 2 24. 10 + 1,05,T K 3,6.10 /T T 

TabeZ 4.1 De waarden van respectievelijk het molaire volume Vm~ de viscositeit n, 
de molaire warmtecapaciteit C en de warmtegeleidingscoefficient K. 

De desbetreffende warmtegeleidingscoefficienten hebben we met behulp van tabel 

3. I bepaald, waarbij de resulterende warmtegeleidingscoefficient K bij twee 
res 

of meerdere warmteweerstanden parallel (verdunde zijde) gegeven wordt door : 

K (T) = ~K.(T) 
res 1 i. 

4.10 

Het stelsel differentiaalvergelijkingen is niet analytisch oplosbaar maar kan 

slechts numeriek benaderd worden, Radebaugh en Siegwarth (/5/) hebben het stel

sel numeriek benaderd voor een fictieve discrete warmtewisselaar, waarbij ze 

de visceuze term (=laatste term in 4.8 en 4.9 ) verwaarlozen. Het is reel om 
deze verwaarlozing toe te passen, daar <lit in het algemeen een eis is waaraan 
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een warmtewisselaar voldoet (paragraaf 2.3). De resultaten van dit onderzoek 

zijn in figuur 4.2 weergegeven voor twee gevallen : 

- Men verwaarloost de geleidingsterm (=2de_term in 4.8 en 4.9 K=O). In dit 

geval komt de temperatuurgradient, die veroorzaakt wordt door de warmte

overdracht, in de warmtewisselaar terecht. Bij de in- en uitstroomleidingen 

blijft de temperatuur nagenoeg constant. 

- Men brengt de geleidingsterm in rekening. Nu komt de hoofdmoot van de tempe

ratuurgradient te liggen in de instroomleidingen van beide zijden, In de 

warmtewisselaar zelf treedt een zeer zwakke temperatuurgradient op, terwijl 

bij de uitstroomleidingen de temperatuur wederom constant is. 

60 59·9mK 
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\ 
405mK 
=---', 
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De door Radebaugh en Siegwarth bere

kende temperatuurprofielen van de 

geconcentreerde en verdunde vloei

stofstromen voor de gevallen : 

-·- K=O ( T .=59.9mK; T =2?.BmK ), ci. co 
- KIO ( T .=40. 5mK ; T =2?. BmK ) . ci. co 

E 30 
h:" 

-....... 
' "'-- 27·8mK 

Merk op dat de temperatuurreductie 

voor K=O groter is dan voor KIO. 
._257m_K_ 

20 .... 
16·8mK 

10 

0 
Tube 

::=:.::::-r.;-;26·5mK--
--...: 

0 

,,_ 
Tb·19·SmK '-

" ' Dilute stream "· 

Sintered hea~ exchanger 

05 
Position, cm 

\ I 

\ 100mK .....::~ 

Tube 

10 

Bij deze fictieve warmtewisselaar van Radebaugh en Siegwarth ziJn de diameters 

van de stromingskanalen veel groter dan die van de toevoerleidingen, Als rand

voorwaarde stelt men voor de uiteinden van de stromingskanalen : 

dT (1) 
c __,.d_x __ = 

dTd(O) 
__,, __ = 0 , 

dx 
4. 11 

zodat er geen warmte in de fictieve warmtewisselaar geleid wordt vanuit de 

mengkamer of vanuit de voorafgaande warmtewisselaar. Daarnaast moet natuurlijk 

ook aan de enthalpiebalans worden voldaan 

12.n3.{T
2

.-T
2 

} = 54.n3.{Td
2

.-Td
2 

} • ci co i o 4. 12 

In het geval K#O komt de temperatuurgradient nagenoeg in ziJn geheel in de 

instroomleidingen van beide zijden te liggen. Het temperatuurprofiel in deze 

' 
! 

I 
- ' 

· 1 
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leidingen is onder andere afhankelijk van de lengte en de diameter van de 
desbetreffende leiding. De differentiaalvergelijkingen voor deze profielen 

worden wederom door 4.8 en 4.9 gegeven, met dien verstanden dat men de 

Kapitza-termen (=lste_term in 4.8 en 4.9) hierin moet schrappen. Van Haeringen 

(/13/) heeft dit stelsel differentiaalvergelijkingen analytisch opgelost, de 

resultaten hiervan zijn in figuur 4.3.a weergegeven. Alle hierin getrokken 

curves voldoen aan de differentiaalvergelijking. 

t Figuur 4.3.a 

Curves 1 t/m 18 zijn enige 
2.S 15 6 17 18 

van de mogelijke oplossingen 

voor de differentiaalverge-
2.0 

tc, = ~2 lijking zoals geldig in een 

15 
leiding. De temperatuurpa-

rameter t en de lengtepara-

1.a 
meter \ zijn dimensie loos. 

tc2 = to, 
05 6 7 8 9 10 11 12 113 

I 
14 >i 

Stel men heeft een leiding met lengte 1, begintemperatuur T
1 

en eindtempera

tuur T2. Het temperatuurprofiel in deze leiding kan men dan aan de hand van 

figuur 4.3.a bepalen. De dimensieloze temperatuurparameter wordt gegeven door, 

- geconcentreerde leiding 3 3 n-t = 1,92.10. vd .T c c c 
3 3 ,-,-

td = 1.79.10. vdd.Td , 
4. 13 

- verdunde leiding : 

waarin d. de diameter van de desbetreffende leiding is. Met behulp van 4.13 
]_ 

bepaalt men de waarde van ti! en tiZ' Afhankelijk van welke leiding men bekijkt 

moet men de index i vervangen door een c=geconcentreerd of een d=verdund. De 

dimensieloze lengteparameter is : 

- geconcentreerde leiding ti A. 
n..1 

= 
80.ds/ 3 c 

c 4. 14 

- verdunde leiding ti\d 
n..1 

14.d~/ 3 

Stel dat de lengte van de geconcentreerde toevoerleiding (T 1>T 2) zodanig is 

dat ti\ >>I, dan wordt het temperatuurprofiel bijvoorbeeld door de curve ABC 
c 

gegeven zoals in figuur 4,3.a aangeduid, Opvallend is dat de hoofdmoot van 
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de temperatuurval.over de leiding bij het uiteinde van de leiding komt te 

liggen over een A-traject van grootte orde I, onafhankelijk van de lengte 

van de leiding. Men ziet dat de vloeistofstroom eerst opwarmt (traject AB) 

door de visceuze opwarming in de leiding waarna de temperatuurreductie, 

tengevolge van de warmte-overdracht in de warmtewisselaar, optreedt (tra

ject BC). Vergelijk nu· het voorbeeld met de situatie van de geconcentreerde 

toevoerleiding van figuur 4.2 voor het geval K#O. In deze door Radebaugh en 

Siegwarth geschetste situatie zijn de dimensieloze temperaturen echter orde 

grootte 10. Zodat de temperatuurtoename tengevolge van de visceuze opwarming 

verwaarloosbaar is, omdat de "gemeenschappelijke" curve DEAB in dit gebied 

van de dimensieloze temperatuur nagenoeg horizontaal verloopt. Verder wordt 

voor een verdunde toevoerleiding (T
1

<T
2

) met dimensieloze lengte 6Ad het 

temperatuurprofiel bijvoorbeeld gegeven door de curve DEF, 

Om redenen, die verderop in dit verslag duidelijk zullen worden, zijn we 

geinteresseerd in een grote temperatuurgradient in de warmtewisselaar zelf. 

In de volgende paragraaf zullen we dan ook het temperatuurprofiel voor het 

geval K=O nader gaan bekijken, Onder welke voorwaarde benadert men nu het 

geval K=O ? De enige manier om de geleidingsterm in 4.8 en 4.9 kleiner te 

maken is de dwarsdoorsnede van de stromingskanalen in de warmtewisselaar te 

verkleinen. De vraag is dan : in welke grootte orde dienen de diameters van 

de stromingskanalen te liggen zodat er sprake kan zijn van een beduidende 

temperatuurgradient in de warmtewisselaar zelf ? Om hierop een antwoord te 

verkrijgen stellen we de gang van zaken als volgt voor : 

~ A=1 
~ .., 

---.----------+----t, 
I I 

I 

LEiDiNG 

Bl ovcrgarg592b i~d . Cl tc:mp<?rat uu rval. 

Figuur 4.3.b&.c 

b) Schematische weergave van het "overgangsgebiedje" aan de geconcentreerde 

zijde met dimensieloze lengte 6A~1. 

cJ Schematische weergave van de terrrperatuurval in de warmtewisselaarJ 1 t/m 4 

geven de dimensiefoze lengtes van het stukje "overgangsgebied" in de warmte

wisselaar voor respectievelijk dw=2.db;1,5.db;db en 0,5.db . t 1 en t 2 zijn 

de dimensieloze terrrperaturen van figuur 4.3.b ( T1 en T2 ). 
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We stellen dat er een "overgangsgebiedje" met dimensieloze lengte Lilt::::l bestaat, 

zoals geschetst in figuur 4.3.b, waar bij benadering de differentiaalvergelij

king voor een leiding geldt, Een stukje met dimensieloze lengte !::.A van dit 
w 

"overgangsgebiedje" ligt in de warmtewisselaar, het andere stukje in de leiding 

(!::.Ab), Als voorbeeld nemen we de situatie aan de geconcentreerde zijde in ogen

schouw. Er geldt in dit geval 

4.15.a 

Met behulp van 4.14 volgt 

!::.Aw =[db]8/3 
!::.A d ' b w 

4.15. b 

oftewel 

4. 15. c 

Hierin is db de diameter van de geconcentreerde toevoerleiding en dw de diameter 

van het geconcentreerde kanaal van de warmtewisselaar. Zoals men zojuist gezien 

heeft komt de temperatuurval op het eind van de leiding te liggen in een A-traject 

van grootte orde I. Nu komt de temperatuurval, hetgeen wederom het gevolg is 

van de warmte-overdracht in de warmtewisselaar, dus in het "overgangsgebiedje" 

te liggen. Welk deel van de temperatuurval in de warmtewisselaar ligt hebben 

we schetsmatig in figuur 4.3.c weergegeven. We zien in deze figuur dat voor 

een beduidende temperatuurval in de warmtewisselaar de diameters van leiding 

en geconcentreerd warmtewisselaarkanaal minstens ongeveer aan elkaar gelijk 

dienen te zijn (dw<~db). Daar de leidingen in een mengkoeler een dusdanige 

diameter hebben dat de visceuze opwarming verwaarloosbaar is, wat ook een eer-

ste vereiste is voor een warmtewisselaar, blijft als enige mogelijkheid over 

dw~db. 

4. ? _ _verwaarlozing van de geleidingsterm. 

Aangezien de metingen verricht zijn aan de laatste discrete warmtewisselaar 

voor de mengkamer beperken we ons hier tot alleen deze warmtewisselaar. Ver

waarloost men de viskeuzeterm en de geleidingsterm in 4.8 en 4.9, dan worden 

deze vergelijkingen gereduceerd tot 

4.16 

0 
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Daar er geen temperatuurgradient in toe- en afvoerleidingen ls voor K=O, 

stellen we : 

4. 17 

Voor de betekenis van de symbolen zie figuren 4.1 en 4.2 . Uit de enthalpie

balans voor de onbelaste mengkamer 2.16 volgt 

T = T (1) = /8. T co c m 

Verder geeft de enthalpiebalans voor de warmtewisselaar 2.14 

Na het invoeren van de dimensieloze parameters : 

t = {T/T }2 ' /1 en " = x , m 

en de constanten : 

B 
c = 

A T
2 

sc' m 
48.a..ii.3 

2 
A d'T s m 

en 
216.a..ii.3 

kunnen we 4.16 t/m 4.19 herleiden tot 

2 2 
Bd.{tb-td(A)} 

tdi = td(I) = 

t co t (I) 
c 8 

-dtd(>..)/d>.. 

tdo td(O) 

t . 
Cl 

t (O) 
c 

Veronderstellen we de mengkamertemperatuur T bekend, dan kunnen we het 
m 

4.18 

4. 19 

4.20 

4.21 

4.22 

stelsel vergelijkingen van 4.22 analytisch oplossen. Het zou te ver voeren 

om hier alle mathematische bewerkingen te doorlopen. We volstaan met de 

resultaten te geven : 

t (>..) c 
a e -[ b. >.. I] 

tb. . b.>.. 
a.e +1 

t .+tb 
Cl. a=---

t .-tb 
Cl. 

[ -d · >.. I] c.e -
td(J..) = tb. -cl.A. 

c.e +I 

9.tb+2.t .-7 
Cl 

c = ------9. t b - 2. t .+7 
Cl. 

bepaald worden uit de vergelijking 

2 
{9.tb+7}.tanh{Bd.tb}+l6.tb 

2.(tb+tanh{Bd.tb}) 

4.23 

4.24 
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De waarde van tb meet voldoen aan de eis 

4.25 

Ten eerste omdat de temperatuur van het warmtewisselaarhuis nooit lager kan 

zijn dan de mengkamertemperatuur (tbll). Om soortgelijke redenen voor de ge

concentreerde vloeistofstroom kan tb ook geen waarde aannemen die groter is 

dan 8. 

Zeals eerder vermeld zijn we geinteresseerd in de temperatuurveranderingen 

van de vloeistofstromen in de warmtewisselaar zelf. Het is daarom van belang 

te weten welke waarde we mogen hechten aan de temperatuurprofielen zeals die 

door 4.23 en 4,24 worden gegeven. Men dient dus na te gaan of de verwaarlozing 

van de viskeuzeterm en de geleidingsterm inderdaad geoorloofd is. Hiervoor 

definieren we de verhoudingen : 

G. (x) 
i l

gel:idingsterml 
Kapitza-term . 

i 

V.(x) =lviskeuzeterml = 
i Kapitza-term . 

i 

d dTi(x) 
4.a.. l.A. d K'. (T) ,_..,..d __ 
~------i x l x 

A . 4 4( ) si Tb-Tix 

4 l
n.(T).n

3
2 .v2 .. z. .a.. i mi i 

--;::-:-· 4 4 
si Tb-Ti(x) 

4.26 

Afhankelijk van welke vloeistof stroom men bekijkt moet men de index i in deze 

verhoudingen vervangen door een c=geconcentreerd of d=verdund. Door substitutie 

van 4.23 in 4.26 verkrijgen we G.(x) en V.(x) 
i i 

-4 2 
3,6.10 .a.A .b 2 2.b.x/l+l 

G ( ) 
c a .e 

x = -----------c A T4 l ' ( b.x/l I )2 • b' a.e + SC 

V (x) 
c 

-7 2 2 
2.10 .a..z .n3 .v C b.x/l l)3 c me a.e -= ~~~~~...,...~~~ ~--';_..~~~~~~ 

A T6 ' bx/l ( b.x/l+l) . b'a e • a.e 
SC 

4.27 

Gd(x) 
2 2 -2.d.x/l 1] c e -

+I ,05 .Tb. . -d.x/l 2 
(c.e +I) 

Vd(x) 

-8 .2 2 
5.10 .a..Zd.n3 .vmd (c.e-d.x/l+l)3 

A T6 · -d.x/l ( -d.x/l l) 
sd' b'c e • c.e -

De verhoudingen G.(x) en V.(x) zullen we later gebruiken als graadmeter voor 
i i 

de "echtheid" van de berekende temperatuurprofielen. 
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4 
4.3. De invloed van superfluide He aan de geconcentreerde zijde. 

Als er superfluide 4He voorkomt in de geconcentreerde zijde van de warmte

wisselaar kan dit tot gevolg hebben dat de temperatuurgradient ter plaatse 

afneemt of in zijn geheel verdwijnt. De geconcentreerde vloeistofstroom 

wordt dus als het ware in de warmtewisselaar thermisch kortgesloten. Hetgeen 

niet ten goede komt aan de warmte-overdracht naar de verdunde zijde. 

Er zijn drie wegen waarlangs superfluide helium in de geconcentreerde zijde 

terecht komt 

- Via de zogenaamde filmkruip kan het superfluide 4He langs de wanden van de 

geconcentreerde leidingen en warmtewisselaarkanalen vanuit de mengkamer 

omhoog klimmen. Deze heliumfilm heeft een dikte van circa 20nm en kruipt 

met een snelheid van zo'n 30cm/sec bij lK. 

- Door de 3He-circulatie, waarbij het niet te vermijden valt dat een kleine 

hoeveelheid 4He meecirculeert. De circulatie in een mengkoeler wordt in 

stand gehouden door aan de verdamper te pompen. In de verdamper heerst een 

temperatuur van 0,7K en de 3He-concentratie in de verdunde fase is circa 

0,01. Bij deze concentratie en temperatuur is de particiele dampdruk van 
3He in de dampfase 64.l0-3torr en van 4He 2,3.l0-3torr, zodat een weinig 
4 1 .. d . 1 He a tiJ meecircu eert. 

- Tijdens het opstarten van de koeler, waarbij voor het circuleren er nog 

geen fasescheiding optreedt. 

Het is mogelijk dat het superfluide helium het geconcentreerde warmtewisse~ 

laarkanaal volledig opvult, de zogenaamde superfluide plug. Een andere moge

lijkheid is dat er zich een laag superfluide helium op de wand van het gecon

centreerde kanaal vormt. We zullen nu beide gevallen nader gaan bekijken. 

4.3.1. De superfluide plug. 

GECONCENTREEROE 
FASE 

GECON::EN TRE ERO E 
FASE 

monging • keeling. ·1··\·\·Ph 

h 

antmc1"9ing; opwarmi1"9 

Als eerste beschouwen we een kolom super

fluide helium zoals weergegeven in figuur 

4.4. Indien deze kolom zich in rust bevindt, 

wordt het superfluide 4He niet versneld. 

Uit de bewegingsvergelijking voor superfluide 
4 He volgt dat er geen kracht op de kolom 

uitgeoefend wordt als geldt : 

grad µ 4d = 0 4.28 

Figuur 4.4 

Schematische voorstelling van de super

fluide plug. 
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Dit houdt in dat de thermodynamische potentiaal µ 4d in de gehele superfluide 

plug constant is, oftewel : 

4.29 

Een dynamisch evenwicht is nu alleen mogelijk indien de drukval over de kolom 

~p = Ph-Pl groat genoeg is om de 3He-flow in de mengkoeler instand te houden. 

Uit de algemene thermodynamische relaties voor de met 3He verzadigde verdunde 

fase van de superfluide plug volgt : 

dµ4d - v4m'dP-S4.dT- I:x.['~id]P,T.dX. 4.30 

waarin v
4 

het molaire volume van 4He in de verdunde fase is, welke zwak af-
m 3 

hangt van de He-concentratie X. Voor praktische doeleinden kan men deze af-

hankelijkheid verwaarlozen. Ook de tweede term van het rechterlid van 4.30, 

welke samenhangt met de fonteindruk, mag men beneden 300mK verwaarlozen. Met 

behulp van 4.28 en 4.30 volgt voor de zogenaamde osmotische druk : 

P (X,T) osm Xf !:~, • ['~i~J ,dX' 
O P,T 

4.31 

We nemen aan dat de oplosbaarheid van 3He in 4He drukonafhankelijk is. De 
3He-concentratie in de verdunde superfluide plug is dan alleen temperatuur

afhankelijk X.=X_ (T) en x1=x1(T), oftewel 6P =6P (6T). De benodigde --h -ri osm osm 
drukval 6Pb om de flow instand te houden wordt voor een Poiseuille-stroming 

gegeven door : 

T P
05

m(X3=0,0640) p osm(X3=0,0650) 

(mK) (torr) (torr) 

6 12,24 12,46 

8 12,25 12,48 

IO 12,28 12,50 

12 12,30 12,53 

14 12,33 12,56 

16 12,37 12,59 

18 12,41 12,63 

20 12,45 12,68 

25 12,58 12,81 

30 12,74 12,97 

Tahel 4.2 

De osmotisohe druk P
08

m(X,TJ voor enkele 

waarden van de temperatuur en de oonoentratie. 

x3 T 

(mK) 

0,06400 0,00 

0,06404 9,46 

0,0641 14,86 

0,0642 20,8 

0,0643 25,3 

0,0645 32,3 

0,0647 37,7 

Tahel 4.3 

De .3 He-con.aentra-cie a;han.~e l i,j!~ 
van de temperatuur. 

4.32 
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Doordat de viscositeit omgekeerd evenredig met het kwadraat van de tempera

tuur is, zal de benodigde drukval het grootst zi]n voor de laagste tempera

turen, Met andere woorden als een superf luide plug kan existeren bij de 

laagste temperaturen, zal dit zeker ook mogelijk zijn voor hogere temperaturen. 

Om deze reden gaan we nu na of er een superfluide plug in de geconcentreerde 

leiding tussen de mengkamer en de laatste warmtewisselaar kan voorkomen, 

In dit geval zijn de temperaturen aan het begin en het eind van de plug 

respectievelijk Th=30mK en T
1

=IOmK. Bij dit temperatuurverschil van 20mK 

is de osmotische drukval over de superfluide plug 0,6torr. 

De osmotische drukken en de 3He-concentraties hebben we hiervoor aan de hand 

van tabellen 4.2 en 4.3 bepaald (Radebaugh,/11/), Waarbij we voor de tussen

liggende waarden lineaire interpolatie hebben toegepast. De drukval, nodig 

om in mengkoeler III de circulatie op ga.ng te houden, is slechts 0,04torr bij 

een flow van 40µmol/sec. In de superfluide plug treedt dus een veel grotere 
3 He-flow op clan de ingestelde·flow. Het gevolg is dat het temperatuurverschil 

~T over de plug zodanig zal afnemen dat de drukval over de plug gelijk wordt 

aan de benodigde drukval, Beneden SOmK reduceerd het temperatuurverschil over 

de plug dan tot circa 2% van zijn oorspronkelijke waarde. 

Dit effect van een thermische kortsluiting over de superfluide plug kan men 
3 fenomenologisch als volgt inzien. Door het mengen van He aan de "warme" 

kant van de plug zal ter plaatse koude worden geproduceerd. Het ontmengen 

aan de andere "koude" kant zorgt voor warmteproductie. Dientengevolge neemt 

het oorspronkelijke temperatuurverschil van 20mK af en tegerlijkertijd ook 

de drukval over de plug, Dit heeft weer tot gevolg dat de 3He-flow in de plug 

afneemt en dus ook de warmte en koude produtie bij respectievelijk de "koude" 

en "warme" uiteinden van de plug, Stabilisatie van dit proces zal optreden 

voor een waarde van ~T waarvoor geldt lP =~Pb. osm 
Samenvattend kunnen we stellen dat het fysisch gezien mogelijk is dat een 

superfluide plug in het geconcentreerde kanaal van de laatste warmtewisselaar 

aanwezig is, Komt de plug voor, dan zal <lit tot gevolg hebben <lat de geconcen

treerde vloeistofstroom in de warmtewisselaar thermisch kortgesloten is, 

4.3.2. Verdunde fase aan de geconcentreerde zijde, 

Aan de geconcentreerde zijde van een war~tewisselaar kan zich verdunde fase 

bevinden in de vorm van een film op de kanaalwand of een laagje op de 11ka:i.aal

bodem". Oorzaken hiervan zijn : 

- Het zogenaamde zwanehalseffect, De warntewisselaars in mengkoeler III zi3n 

in sommige gevallen dusdanig geconstrueerd, dat de stromingskanalen een 

een grotere diameter hebben dan die van de toevoerleidingen. In deze situa

tie, zeals geschetst in figuur 4.5.a, zal de verdunde fase, die een grotere 
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Pi@uti 4.5 
Verdunde fase (gearceerd) in 

het geconcentreerde kanaal. 

dichtheid dan de geconcentreerde fase bezit, naar de "bodem" van het kanaal 

zinken en daar een laagje verdunde fase vormen. 

Men kan dit voorkomen door de uitstroomopening op het laagste punt van het 

kanaal te plaatsen. Maar ook dan kan er nog een laagje gevormd worden in

dien het kanaal niet exact horizontaal loopt (figuur 4.5.b). 

- De capillaire werking van de porien in de sinterlaag. Hierdoor wordt de 

sinterlaag vol gezogen met verdunde fase. Tengevolge van superfluide 4He 

filmkruip is de gehele sinterlaag al overdekt met een film van circa 20nm 

dikte. In figuur 4.6 hebben we de situatie voor een porie (straal r) van 

de sinterlaag schematisch weergegeven. De oppervlaktespanning y geeft een 

bijdrage y.A. aan de totale vrije energie van het systeem, waarin A. de 
i i 

oppervlakte is van de interface verdunde fase en geconcentreerde fase. De 

oppervlakte A. stelt zich zodanig in dat de totale vrije energie minimaal 
i 

is. Dit geeft voor het hoogteverschil (/12/) : 

h = __ 2_ ..... Y_ 
r.t.p .g 4.33 

waarin g de zwaartekrachtsversnelling en tip het verschil in soortelijke 

dichtheid van de twee fasen is. 

Figuur 4.6 

Capillaire werking in de porien 

van de sinterlaag. 

GECOl'£EN TREE.'UE FA SE 

Nemen we de poriendiameter gelijk aan de korreldiameter van het sinter

poeder, dan volgt voor fijn koperpoeder (O,lum) een hoogteverschil van 

45cm bij 420mK. Aangezien voor nog lagere temperaturen het hoogteverschil 

toeneemt kunnen we gevoegelijk aannemen dat de sinterlaag gevuld is met 

verdunde fase. 

Op microscopische schaal zal de oppervlakte van de sinterlaag er uit zien 

als een berglandschap met toppen en dalen waarvan het hoogteverschil enkele 

tientallen maal de korreldiameter is, Beschouwt men verder de "bodem" van 

het kanaal als een capillair dan is het hoogteverschil h toch altijd nog 

zo'n IOum bij 420mK, Gezien de laatste twee opmerkingen is het dan ook 

denkbaar dat er op de sinterlaag een film verdunde fase blijft "plakken". 
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T +dT, ,T dX 
dX 

g=co~ntrecrd 
T+dT T 

A) schijf. 8) modGl. 

Figuur 4.? Het schijfje uit het geconcentreerde kanaal a) en het 

vervangingsmodel b). 

Het effect van een verdunde laag aan de geconcentreerde zijde is wederom een 

thermische kortsluiting. Dit geschiedt op een soortgelijke wijze als bij de 

superfluide plug, hetgeen als volgt te zien is. Neem een schijf met dikte dx 

uit het geconcentreerde kanaal (figuur 4.7.a), Aan de "warme" kant vindt er 

menging (0) plaats en aan de "koude" kant ontmenging (Q ). We beschouwen 
1n om 

het schijfje alsof het vervangen wordt door een twee-mengkamersysteem zoals 

geschetst in figuur 4.7.b, De impedantie van de geconcentreerde stroom is te 

verwaarlozen ten opzichte van de verdunde stroom, daar de doorsnede van het 

verdunde stromingskanaal (de laag) vele malen kleiner is dan die van het ge

concentreerde kanaal. Het osmotisch drukverschil over het verdunde kanaal 

wordt gegeven door (/6/) : 

4.34 

Stellen we deze gelijk aan de drukval door een Poiseuille-stroming, dan volgt 

voor de 3He-f low in de verdunde f ase : 

4.35 

Verwaarlozen we de warmtegeleiding in axiale richting en de viskeuze opwarming, 

dan wordt de enthalpiebalans voor de schijf 

-12.n3.({T+dT} 2-T2) 

\~-~-~~~~~ 

= t.H me 

\, ______ ...; 4.36 

. 
~c 
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2 Verwaarlozen we nu de dT -termen, dan volgt 

dT 
dx = 

4.37 

4.38 

In de vergelijkingen 4.37 en 4.38 herkennen we weer het mechanisme van de 

thermische kortsluiting zeals bij een superfluide plug. Dreigt de tempe=a

tuurgradient toe te nemen dan zal een extra 3He-flow in de verdunde fase 

ontstaan wat inhoudt dat er extra menging en ontmenging optreedt waardoor 

dezelfde temperatuurgradient wederom afneemt. Dit mechanisme kan echter al-

leen in werking treden indien rid de orde grootte van ri3 heeft. De waarde van 

rid in een dynamisch evenwicht is te bepalen door 4.38 in 4.37 in te vullen. 

De bepalende factor hierbij is de impedantie van de verdunde laag. Een schat-

ting aan de hand van realistische waarden voor n3 ,T,Tb,1 en Ase geeft voor 

de minimaal benodigde laagdikte orde grootte SOµm en voor de temperatuurgra-
-2 client orde grootte 10 K/m. De lengte 1 van het geconcentreerde kanaal van 

de laatste warmtewisselaar is circa 3cm, hetgeen een temperatuurval van 0,3m.K 

over dit kanaal geeft. Indien we de temperatuurgradient tengevolge van de 

verdunde laag over het gehele kanaal constant nemen. 

Een laatste eis die we moeten stellen is dat de viskeuze opwarming, tenge

volge van de 3He-flow in de verdunde laag, te verwaarlozen is ten opzichte 

van de enthalpiestroom, oftewel 

. 
~d 

-8 
s.10 z .2 v2 << = 2 . a·nd. md 

T 
4.39 

In bovenstaande schatting vinden we voor de verhouding Q,,d/(12.ri3 .T2), bij 
-2 een dynamisch evenwicht en laagdikte SOµm, orde grootte 10 zodat aan de 

eis 4.39 wordt voldaan. 

4 4.3.3. Het effect van superfluide He op de temperatuurprofielen. 

Om de temperatuurprofielen van de vloeistof in de stromingskanalen te bepa

len kunnen we weer gebruik maken van het stelsel vergelijkingen van 4.22. 

Met dien verstande dat we de eerste orde differentiaalvergelijking voor de 

geconcentreerde zijde vervangen door : 

t (A) = t (I) = 8 c c 
4.40 

Daar we de temperatuur van de geconcentreerde vloeistofstroom in de warmte

wisselaar zelf tengevolge van de thermische kortsluiting constant veronder-
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stellen. Verder moeten we in het stelsel 4.22 de vergelijking t .=t (O) 
Cl C 

schrappen, daar de temperatuurgradient aan de geconcentreerde zijde ten-

gevolge van de warmte-overdracht naar de verdunde zijde, nu in de toe

voerleiding komt te liggen en t . als onbekende moet worden verondersteld. 
Cl 

Na de nodige mathematische bewerkingen levert dit : 

t ( \) = 8 
c 

t . = 
Cl 

l 
9.Tm.td_(0)+7 

2 

De waarde van tb wordt bepaald uit de vergelijking 

A
5
d (t~-1).(1-e2 ·Bd.tb) 

~·tb.(e2 "Bd.tb +1)-l+e2 'Bd.tb 
+(64-tb2) .A 

SC 
= 0 

Let wel dit alles geldt wederom indien men de viskeuze opwarming en de 

warmtegeleiding in axiale richting verwaarloosd. 

4.41 

4.42 

Komt er superfluide 4He aan de geconcentreerde zijde van een warmtewisse

laar voor, clan zal dit tot gevolg hebben dat de warmte-uitwisseling ver

slechtert ten opzichte van het geval waarin men het warmtetransport door 

middel van geleiding mag verwaarlozen (K=O). De effecten van superfluide 
4 He aan de geconcentreerde zijde en van het niet verwaarloosbaar zijn van 

warmtetransport door geleiding (K~O) zorgen beide voor een temperatuurgra

dient in de geconcentreerde leiding inplaats van een temperatuurgradient 

in de warmtewisselaar zelf. En aldus voor een kleinere temperatuurreductie 

door de warmtewisselaar ten opzichte van het meest gunstige geval K=O (zie 

figuur 4.2) 
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Hoofdstuk 5. Thermometrie. 

De slechte warmtegeleiding bij lage temperaturen maakt het meten van tempera

turen moeilijk. Het wordt steeds moeilijker om bij lagere temperaturen een 

goed warmtecontact te bewerkstelligen tussen de thermometer en het lichaam 

waarvan men de temperatuur wil bepalen. Gedurende de experimenten werden de 

temperaturen gemeten met behulp van een CMN-thermometer en weerstandsthermo

meters. We gaan deze thermometers nu nader bekijken. 

5.1. De CMN-thermometer. 

Het CMN-zout 2Ce(N0
3

) 3 .3Mg(N0
3

) 2.24H2o bezit paramagnetische eigenschappen 

en voldoet boven 5m.K aan de wet van Curie-Weiss. De susceptibiliteit van het 

CMN-zout wordt gegeven door 

c x = T-8 c 
5. I 

waarin c een constante en 8c=2m.K de Curietemperatuur is. Voor lagere tempe

raturen gaat de onderlinge wisselwerking tussen de magnetische dipolen een 

rol spelen en is vergelijking 5.1 niet meer van toepassing. Bij een CMN

thermometer wordt de susceptibiliteit van het zout direct gemeten door mid

del van wederkerige inductiespoelen en een fasegevoelige versterker. Lege

spoel effecten en externe invloeden warden zo goed mogelijk gecompenseerd 

door de secundaire spoel, die uit twee identieke tegengesteld gewikkeld en 

in serie geschakelde spoeltjes bestaat (figuur 5.1). 

Figyur 5.1 

Schematische voorstelling van de 

wederkerige inductiespoelen van de 

CMN-thermometer. De buitenste spoel 

is de primaire spoel en de binnenste 

spoel de secundaire spoel. 

Door de primaire spoel wordt een wisselstroom met Ieff=IOµA en een frequentie 

van 129Hz gestuurd. De secundaire spanning U, die ender 90° wordt gedetec

teerd is evenredig met de susceptibiliteit van het CMN-zout. In goede bena

dering wordt de temperatuur als functie van de secundaire spanning gegeven 

door 

T = A 
5.2 U-B ' 

waarin A en B constanten zijn, die nog door een ijking nader te bepalen zijn. 
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De constante A verandert alleen als de eigenschappen van het CMN-zout veran-
deren door vervloeiing of dehydratie. Bij de referentie-temperatuur van 4,2K 

(LHe) wordt de waarde van de constante B elke run opnieuw bepaald, daar deze 

onder andere afhangt van de aanwezigheid van magnetische materialen in de 

buurt van de CMN-thermometer. De relatieve fout in de temperatuurmeting is 

5.3 

Voor de CMN-thermometer van mengkoeler III geldt A=0,69±0,02µV , B=70,8±0,2µVK 

en oU=0,2µV. Dit geeft een relatieve meetfout van oT/T<3% voor temperaturen 

beneden 50mK. Voordelen van de CMN-thermometer zijn : 

- reproduceert redelijk, 

- grote gevoeligheid beneden lOOmK, 

- verpulverd CMN-zout is in goed warmtecontact met vloeibaar helium te brengen. 

Nadelen van de CMN-thermometer zijn de trage respons en de grote afmetingen. 

5.2. De weerstandsthermometer. 

Met name bij lage temperaturen zijn de weerstandswaarden van koolstofweerstan

den sterk temperatuurafhankelijk en zodanig bruikbaar als thermometer. Tijdens 

de experimenten is gebruik gemaakt van koolstofweerstanden van het type Speer 

220n en het type Matsushita lOOn. Deze voldoen op het temperatuurtraject 15-

lOOmK erg goed als thermometer. Er is geen theorie die het temperatuurafhan

kelijk gedrag van de koolweerstand doeltreffend beschrijft, De gewone gang 

van zaken is dan ook dat men de weerstandsthermometer ijkt tegen een CMN

thermometer. Waarna de ijkpunten gefit worden voor een vergelijking van het 

type : 

i log T = ~A .. (log R) 
i i 

5.4 

waarin A. constanten ziJn. Gezien de spreiding van de ijkpunten ten opzichte 
i 

van de gefitte curve geven we een geschatte relatieve meetfout in de absolute 

temperatuur van oT/T~5% voor 15<T<lOOmK, 

Men client er voor te zorgen dat de warmtedissipatie in de weerstand tengevolge 

van de meetstroom niet te hoog is, daar anders de weerstand een hogere tempe

ratuur aanneemt dan die van het te meten lichaam, Staan de weerstanden in 

direct warmtecontact met vloeibaar helium dan zijn deze als thermometer goed 

bruikbaar boven 15mK. Wil men een weerstandsthermometer in goed warmtecontact 

met een lichaam brengen dan moet men een mengsel van Stycast 2850 GT en FL

koperpoeder (2µm) als contact middel gebruiken. Voordelen van de weerstands

thermometer zijn : 
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- grote gevoeligheid,snelle respons, goedkoop, 

- kleine afmetingen, in het bijzonder de Matsushita-weerstanden. 

Nadelen : 

- niet geschikt voor temperatuurmetingen beneden 15mK, 

- reproduceren niet zo goed, tussen twee achtereenvolgende cooldown's 

verandert de ijking maximaal 1% 

- verhitting van de weerstand door bijvoorbeeld solderen verandert de ijking. 

5.3. IJking van de thermometers. 

De CMN-thermometer wordt geijkt tegen de SRM 768 ijkthermometer, welke vijf 

ijkpunten tussen 15 en 205m.K reproduceert binnen 0,2m.K op de NBS-temperatuur

schaal. De ijkthermometer is een zogenaamde supergeleidende sprongpuntsther

mometer met bekende kritische temperaturen. Het principe van deze thermometer 

berust op het verschijnsel dat de susceptibiliteit van metalen sprongsgewijs 

van 0 naar -I verandert als deze van de normale naar de supergeleidende toe

stand overgaan. 

Voor een betrouwbare ijking is een thremisch evenwicht tussen CMN-thermometer 

en ijkthermometer noodzakelijk. Tussen het verpulverd CMN-zout en het vloei

bare helium in de mengkamer bestaat een direct warmtecontact. De ijkthermo

meter was echter te groot om in de mengkamer te kunnen plaatsen en werd 

daarom via een zuurstofvrij koperen verbindingsstaafje onder aan de mengkamer 

gemonteerd (figuur 5.2). Verder is er een sinterlaag op de mengkamerwand 

aangebracht om een goed warmtecontact tussen de ijkthermometer en het vloei

bare helium in de mengkamer te verzekeren. 

D C 

mu-
~ wcrmtew•~se!ocr 

nr.12 

D c 

iJkthermometer 

Fiauur 5.2 

De ijkopstelling, met behulp van 

heater H2 regelt men de mengkamer

terrrperatuur. Tijdens de ijking van 

de CMN-thermometer werden de weer

standsthermome ters 5138 en 5143 

mede geijkt. Verder staat C voor 

de geconcentreerde leiding en D 

voor de verdunde leiding. 
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De ijkthermometer is zeer gevoelige voor een magnetisch veld en wordt 

daarom door een mumetalen schild afgeschermd tegen het aardmagnetisch veld. 

Een resterend magnetisch veld binnen het schild van maximaal lµT is toege

staan. De primaire spoel van de CMN-thermometer ontwikkeld slechts een 

magnetisch veld van 0,6µT binnenin de spoel. Voor een uitgebreide verhan

deling over de ijking van de CMN-thermometer tegen de SRM 768 ijkthermometer 

verwijzen we naar van der Wiel (/15/). 

De Speer-weerstanden (thl-2), die gebruikt ziJn tijdens de warmte-overdracht

metingen, werden geijkt tegen de CMN-thermometer in het geval Q=O (zie para

graaf 6.1) daar dan alle thermometers zich op een temperatuur bevinden. 

In warmtewisselaar 15 zijn als thermometers drie Matsushita-weerstanden ge

monteerd gezien hun kleine afmetingen. Deze thermometers (th3-5) zijn tegen 

de CMN-thermometer van mengkoeler IV geijkt, waarbij warmtewisselaar 15 in 

zijn geheel tezamen met het SRM-device in de mengkamer geplaatst was. 
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Hoofdstuk 6. Meetopstellingen en meetmethoden. 

6.1. Warmte-overdrachtmetingen. 

Om de totale warmteweerstand tussen gesinterde metalen en vloeibaar helium 

te meten gebruikt men de continuous flow methode van Wheatley (/14/). Met 

deze methode meet men rechtstreeks de totale warmteweerstand tussen de elec

tronen en de 3He-quasideeltjes welke de dominante excitaties in respectieve

lijk het metaal en het vloeibare helium zijn (hoofdstuk 3). 

I I , r::-::1 I I 
I WARMTEWISTELAAR 10 

I ' 
' : 

; GECCKEN- ' 

' ""'11 
I 

. ICMN-ti'K!rmomctcr 

Figuur 6.1 

Schematische weergave van de meetopstei

Zing voor de continuous flow methode. 

De opsteZZing is door van Dongen (/3/) 

ontworpen. De weerstandsthermometers 

thl en th2 zijn van het type Speer. 

Door middel van de heaters hl en h2 kan 

in respectievelijk de proefcei en de 

mengkamer vermogen gedissipeerd warden . 

De meetopstelling, zoals schematisch weergegeven in figuur 6.1, bestaat uit 

een thermometercel en een proef cel in de verdunde leiding tussen mengkamer 

en de laatste discrete warmtewisselaar. De proefcel is een koperen blokje 

met daarin een kanaal, dat een deel van de verdunde leiding vormt. Op de 

wand van <lit kanaal wordt een sinterlaag van het metaalpoeder in kwestie aan

gebracht. In het huis van de proefcel bevinden zich een stookweerstand 

(verder heater hi genoemd) en een koolweerstandsthermometer (th!). Een tweede 

weerstandsthermometer (th2) is door middel van supergeleidende draadjes vrij 

opgehangen in de thermometercel en staat in direct warmtecontact met het 

vloeibare helium. De mengkamertemperatuur wordt met de CMN-thermometer be

paald en is te varieren met behulp van heater h2. Voert men geen vermogen 

via hi toe dan zijn de thermometers th! en th2 en de CMN-thermometer op een 

gelijke temperatuur. 
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De meetprocedure is nu als volgt men stelt een waarde van de mengkamertempe

ratuur in en neemt een ijkpunt bij Q=O. Daarna voert men via heater hl een 

vermogen Q aan de proefcel toe. Daar de diameter van het kanaal in de proef

cel veel groter is dan de diameter van de verdunde leiding komt de tempera

tuurgradient, tengevolge van de warmte-overdracht in de proefcel, in de 

leiding tussen mengkamer en proefcel te liggen. In een stationaire situatie 

wordt de totale warmteweerstand dan oak gegeven door : 

6 .1 
Q Q 

. 
Men meet R voor meerdere waarden van Q en bepaalt daarna grafisch de li-tot 
mietwaarde van R t voor Q=O (figuur 6.2). Door deze meetprocedure voor to 
meerdere waarden van de mengkamertemperatuur te herhalen verkrijgt men . 
Rtot(T) voor Q=O. 

4 

Figuur 6.2 

Grafisahe bepaling van de totale 

warrmteweerstand Rtot in het gevai 

dat de WaY'lT/testroom in de proefael 

nul is. T1 en T2 zijn de tempera

turen van respeatievelijk het huis 

van de proefael (th1) en het vloei

bare helium in de proefael (th2). 

Thermometriefouten zijn te achterhalen door de enthalpiebalans van de proef

cel te controleren op eventuele discrepanties. In een stationaire situatie 

wordt de enthalpiebalans van de proefcel gegeven door 

6.2 

Discrepanties in de enthalpiebalans kunnen ook te wijten ziJn aan warmtelek

ken. Voor de mogelijke warmtelekken bij deze meetopstelling geef t van Dongen 

(/3/) als schatting een correctie van maximaal 5% in het ongunstigste geval. 

6.2. Temperatuurmetingen aan warmtewisselaars. 

Alle temperatuurmetingen aan de warmtewisselaars warden verricht met een flow 

van 40µmol/sec in mengkoeler III, die in de normale configuratie een minimum

temperatuur van T'=J0,9mK heeft, De warmtewisselaar in kwestie wordt als ex-
m 

tra warmtewisselaar boven de mengkamer toegevoegd, waarna de minimumtempera-

tuur T in deze nieuwe configuratie van de koeler wordt gemeten, In de praktijk m 
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wordt de temperatuurreductie van de extra warmtewisselaar dan gegeven door 

R . 'k = T' /T prati.J m m 6.3 

Ook is de koelcurve (Tm~~) doorgemeten in zowel de normale als de nieuwe con

figuratie van de mengkoeler. Deze temperatuurmetingen zijn voor drie warmte

wisselaars uitgevoerd, welke we nu de revue laten passeren. 

Warmtewisselaar 13 

De karakteristieke temperaturen van de geconcentreerde en verdunde zijde van 

de extra warmtewisselaar zijn respectievelijk Tc=25mK en Td=lSmK. In samen

werking met van der Linden is deze warmtewisselaar ontworpen uitgaande van 

de eis betreffende de karakteristieke sinterlaagdikte voor het fijne koper

poeder (zie tabel 2.1). Er is gekozen voor een sinterlaagdikte van 0,2mm. 

Deze eis van dunne sinterlagen en toch een voldoend groot oppervlak bepaalde 

de uiteindelijke vorm van de warmtewisselaar (figuur 6.3.a). Met inachtneming 

van de overige eisen van paragraaf 2.3 komt men tot zes rechthoekige kanalen 

per zijde met een lengte van 3cm, een breedte van 0,02cm en een hoogte van 

lcm. In de eerste vorm van warmtewisselaar 13 zijn alle kanaalwanden bedekt 

met een sinterlaag (13A). Daarna is het totale sinteroppervlak systematisch 

vermindert (13B t/m 13E), door stapsgewijs gedeelten van de sinterlaag te 

verwijderen. 

A) 

I :"'' 
.~ 

: I_,--:~-----' -1- ~----~ 
- i - ~~J:l-~-~· : 
-+-----

- ' -

BJ 

D 

c 

Figuur 6.3 

Schematische voorstelling 

van : 

A) warmtewisselaar 13 

BJ warmtewisselaar 15 

Warmtewisselaar 14 is in 

principe gelijk aan warmte

wisselaar 15, alleen ont

breken bij deze warmte

wisse laar de drie weer

standsthermometers. 

De geconcentreerde vloei

stofstroom is aangeduid 

met een C de verdunde met 

een D. 
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Warmtewisselaar 14 

Gezien de resultaten van de metingen aan warmtewisselaar 13 (zie volgende 

hoofdstuk) moest het mogelijk zijn om een zelfde temperatuurreductie te beha

len als voor warmtewisselaar 13 met een constructief eenvoudiger ontwerp. 

Hiertoe hebben we, wederom met inachtneming van de eisen, warmtewisselaar 14 

ontworpen (figuur 6.3.b). De geconcentreerde zowel als de verdunde zijde be

staan slechts uit een rond kanaal met een lengte van 28mm en een diameter 

van respectievelijk dc=2,4mm en dd=3,4mm. Op de kanaalwanden is een sinter

laag van fijn koperpoeder aangebracht met een dikte van 0,3mm. 

Warmtewisselaar 15 

Deze warmtewisselaar is dusdanig ontworpen dat de temperatuurgradient tenge

volge van de warmte-overdracht inderdaad in de warmtewisselaar zelf komt te 
4 liggen, ervan uitgaande dat geen superfluide He aan de geconcentreerde zijde 

van de warmtewisselaar voorkomt. Zoals we in paragraaf 4.1 gezien hebben 

houdt dit in dat we de diameters van de stromingskanalen kleiner moeten maken. 

Hierdoor zal echter de viskeuze opwarming in de warmtewisselaar toenemen. Het 

beste ontwerp wordt dan ook verkregen voor die diameters waarbij de viskeuze 

opwarming en de warmtegeleiding in grootte orde gelijk zijn. Uitgaande van 

warmtewisselaar 14 komt men dan uit op de diameters dc=0,8mm en dd=J,2mm. 

Op het geconcentreerde kanaal bevindt zich een sinterlaag van fijn koperpoe

der met een dikte van 0,3mm en op het verdunde kanaal een sinterlaag met een 

dikte van O,Smm. 

~:Q 

201 1--------- - - - - ---- ____ J 

Tb I 

I T (X) ' 15-1,. ___ d ____ _;_ __ 

I I 
I 

~01 
i 
I 

-------- --\.._;: __ _ 

Figuur 6.4 

Het temperatuur-profiel in warmte

wisselaar 15 voor 2 gevallen 

~- geen superfluide 4He aan de 

geconcentreerde zijde. Het 

profiel is berekend aan de 

hand van de gegevens uit de 

paragraaf 4.2 ( R = 2,1 ; 

Qw = 0,77 µWatt J 

wel superfluide 4He aan de 

geconcentreerde zijde. Het 

profiel is berekend aan de 

hand van de gegevens uit de 

paragraaf 4.3.3 ( R = 1,6; 

Qw = 0,50 µWatt J 
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In figuur 6.4 is het temperatuurprofiel volgens de berekeningen van paragraaf 

4.2 (K=O) voor warmtewisselaar 15 weergegeven indien deze een minimumtempera

tuur van 9m.K voor de koeler bewerkstelligt.Ook is het temperatuurprofiel 
4 weergegeven in het geval er superfluide He aan de geeoneentreerde zijde 

voorkomt (paragraaf 4.3.3). Verder zijn de verhoudingen van respeetievelijk 

geleidingsterm tot Kapitza-term en viskeuzeterm tot Kapitza-term voor zowel 

de geeoneentreerde als verdunde zijde in figuur 6.5 weergegeven. 

1001 GECONCEN TREE RD E ZIJOE 
100 

VERDUNDE ZIJDE 
5 5 

2 2 

10-1 / 10-1 
Ge ex) / 

/ Gd(X) 
5 / 5 ( 

/ / 
/ / / 

Vd(X) 2 
/ 2 -- / 

Ve (X) / --- / 
/ / 

/ 

10-2 
------ -

10-2 / 

)((mm X(mm) 
0 5 10 15 20 25 0 5 iO 15 20 25 

Figuur 6.5 De verhoudingen G. en v. afhankeZijk van de pZaats x in warmte-
-i -i 4 

wisseiaar 15, voor het gevai dat er geen superfluide He aan de 

geconcentreerde zijde voorkomt. Deze verhoudingen zijn in 4.26 

gedefinieert. 

Hieruit kunnen we opmaken dat de viskeuze opwarming en het warmtetransport 

door geleiding niet eeht te verwaarlozen waren. De temperatuurval in het ge

eoneentreerde kanaal zal dus in werkelijkheid niet zo groot zijn als in figuur 

6.4 is aangegeven. Wel kunnen we stellen dat, indien zieh geen superfluide 4He 

in het geeoneentreerde kanaal bevindt, er een beduidend temperatuurversehil 

over het geeoneentreerde kanaal te meten moet zijn (gesehatte grootte lOm.K). 

Warmtewisselaar 15 is dan ook uitgerust met drie weerstandsthermometers (thl-3) 

om respeetievelijk de temperaturen van de ingaande (Tei) en uitgaande (Te
0

) 

geeoneentreerde stroom en van het warmtewisselaarhuis (Tb) te bepalen (figuur 

6.3.b) 

Als laatste zij vermeld dat de diameter van de geeoneentreerde leiding in 

mengkoeler III Imm is en die van de verdunde leiding l,8mm, zodat de grootte 

orde van de kanaaldiameters, die we aan de hand van de resultaten van Van 

Haeringen bepaald hebben (paragraaf 4.1), inderdaad overeenkomen. 

De experimentele resultaten die met warmtewisselaars 13,14 en 15 zijn behaald 

zullen warden besehreven in paragrafen 7.2 en 7.3. 
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Hoofdstuk 7. Experimenten en resultaten. 

7.1. Warmte-overdracht experimenten. 

Zoals al eerder besproken (paragraaf 2.4) bezit fijn koperpoeder goede 

eigenschappen als sintermateriaal. Een sinterlaag van zuiver fijn koperpoeder 

is echter bros. Daarom werd ter versteveging 10% zilverpoeder aan het koper

poeder toegevoegd. Via de continuous flow methode werd voor twee proefcellen 

(tabel 7.1) de totale warmteweerstand Rt (T) voor Q=O bepaald. In figuur 7.1 ot 
zijn voor proefcel I de gemeten ~T versus Q curve weergegeven. 

I eel nr ! 
sioterlaag poedergewicht oppervlakte vulfactor laagdikte 

(gram) (m2) f 0 (1llll) 
i 

I 907. fijo koperpoeder 0, 20 0, 27 0,22 '.),5 
! 

I 10% japans zilverpoeder 
I 

I I 2 
90% fijn koperpoeder 0, 24 0,33 0,26 0,5 

I 10% frans zilverpoeder 
L___ __ I 

Tabel 7.z Gegevens van de sinterlagen in proefcellen 1 en 2. 

Ocei(µwclt) 

Fiauur 7.1 

Het gemetcn temperatuurverschil 

~T tussen het metaal en het 

vloeibare helium in proefcel 1 

als functie van het toegevoerde . 
vermogen Q. 

Controle van de enthalpiebalans 5.2 geeft dat het in werkelijkheid aan de 

proefcellen toegevoerde vermogen en het toegevoerde vermogen volgens de 

gemeten temperaturen Tm en T2 relatief tot 50% verschillen. Dit komt overeen 

met een relatieve fout oT2/T2=15% voor de vloeistoftemperatuur in de eel. 

Wat niet overeenstemt met de geschatte relatieve meetfout oT/T<5% voor weer-
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standsthermometers. Voor deze discrepantie in de enthalpiebalans is geen be

vredigende verklaring gevonden. 

Daar de ijkcurven van de weerstandsthermometers niet ecxact door de ijkpunten, . 
die we verkrijgen voor Q=O, gaan passen we de volgende correcties toe : 

. 
Tl = T1-T 1 (Q=O) 

7. I 

Tz = T2-T2(Q=O) 

Het temperatuurverschil ~T tussen het metaal en het vloeibare helium in de 

proefcel wordt dan 

~T = T'-T' 
I 2 

7.2 

. . 
Het ~T~Q verband vertoonde soms voor zeer kleine waarden van Q onve~klaar-

bare maar goed reproducerende onregelmatigheden. Zo werd bijvoorbeeld in 

sommige gevallen een negatief temperatuurverschil van enkele tienden van 

millikelvins gemeten. Dergelijke meetpunten zijn niet gebruikt in de gra

fische bepaling van de totale warmteweerstand (zie figuur 6.2). 

102 J 
CEL1 CE~ 2 

l!li: Tm e i =Tm 

QT:: 2 Tm Q i': 2.Tm 

10°. -oi 
> 

Rf 3 1· RT
3 

) .RK 1J~ 
RK 

Rq 't;j Ri>'-q Rq R P'-<l 

10z 'ff 3 3 10 100 200 -0 100 200 

TimK) "i(mK) 

Figuur ?.2 De experimentele en de theoretische totale warmteweerstand als 

functie van de gemiddelde temperatuur voor proefcellen 1 en 2. 

Slechts die warmteweerstanden zijn weergegeven die de theoretische 

totale warmteweerstand in belangrijke mate bepalen : Rk = Kapitza

weerstand; R = electron-metaal~ononweerstand,· R = 3He-quasi-p-e J' q 
deeltjesweerstand tengevolge van de warmtegeleiding in de porien 

van de sinterlaag; R , = He-~onon-3He-quasideeltjesweerstand. p -q J' 

De gestippelde lijnen tussen de meetpunten zijn alleen bedoeld als 

visueel hulpmiddel. 
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De experimentele Rtot en de theoretische Rtot staan voor proefcel I en 2 

weergegeven in figuur 7.2. Aan de hand van het vervangingsschema en de theo

rie van de warmteweerstanden, zeals beschreven in boofdstuk 3, is de theore

tische waarde van R t eenvoudig te berekenen. In navolging van de literatuur to 
is R .T'3 uitgezet als functie van de gemiddelde temperatuur T=(T

1
+T2)/2 van tot 

het proefcelletje. 

Het theoretische Rtot.T~T verband vertoont een duidelijk minimum rond 30mK. 

Boven deze temperatuur wordt R t voornamelijk bepaald door de warmtegelei-to 
ding van 3He-quasideeltjes in de porien van de sinterlaag (R ); beneden deze 

q 
temperatuur door de He-fonon-3He-quasideeltjesweerstand (R 1 ). Opvallend p -q 
is bet feit dat de Kapitza-weerstand nagenoeg geen rol speelt in de totale 

warmteweerstand volgens dit, van opzet relatief eenvoudig, theoretisch model. 

De experimenteel bepaalde Rtot is voor zowel proefcel 1 als 2 duidelijk klei

ner dan de tbeoretische Rt • Het gemeten R t.T~T verband vertoont geen ot to 
minimum zeals bet theoretische verband dit doet. Men dient te bedenken dat 

bet bier dan om de laagste temperatuurmetingen gaat. De weerstandstbermome

ters werken dan op de grens van hun meetbereik, waardoor de temperatuur

metingen minder betrouwbaar zijn. Wel lijkt het dat R inderdaad de bepalende q 
warmteweerstand is voor temperaturen boven 30mK, daar in dit temperatuur ge-

bied de experimentele en theoretische R betzelfde verloop vertonen. 
tot 

Vergelijken we de proefcellen onderling dan zien we dat proef cel I de 

kleinste Rtot van de twee bezit, zodat als keuze voor bet sintermateriaal 

van de warmtewisselaars fijn koperpoeder met 10% japanszilver wordt genomen. 

Om een redelijke vergelijking met de warmte-overdracht in de laatste warmte-

wisselaar te maken, hebben we de metingen van R in de gevallen T'~2.T tot m 
(zie f{guur 4.2) ook in figuur 7.2 voor de proefcellen uitgezet. 

7.2. Experimenten met warmtewisselaars. 

De waarden van de in de praktijk gemeten temperatuurreductie R =T'/T van 
t m m 

warmtewisselaars 13 en 14 staan in tabel 7.2. Hierin staan ook de tbeoretisch 

temperatuurreducties Rt welke zijn berekend volgens vergelijking 2.17 met 

T .=/8.T'. Dat wil zeggen de temperatuur van de intredende geconcentreerde ci m 
stroom van de extra warmtewisselaar (T .) hebben we gelijk gesteld aan de 

ci 
temperatuur van de uitredende geconcentreerde stroom van de laatste warmte-

wisselaar in de normale configuratie. Verder zijn de oppervlakten van de 

geconcentreerde en verdunde zijde A
8

c en Asd bepaald met behulp van tabel 2.2 

in combinatie met massa bepalingen tijdens het aanbrengen van de sinterlagen. 
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Warmtewisselaar As Ase Asd q•AsiAsc Tm RP Rt Ep •RP/Rt Ei•R/2, I Qwt 

nulll!Iler (m2) (m2) (m2) (mK) (umol/sec) 

12 2, 18 0,87 I ,31 l ,5 8,60 1,26 I, 82 0,70 0,60 0,32 

13A 4,80 2,40 2,40 1,0 8,40 I ,29 I, 99 0,65 0,62 0,34 

13B 3,60 2,40 1,20 0,5 7,70 I ,41 I, 91 0, 74 0,67 0,33 

13C 2,40 1,20 1,20 I ,O 8,00 1,36 I ,85 0,74 0,65 0,32 

13D 1,80 1,20 0,60 0,5 8, I 0 I ,34 1,76 0, 76 0,64 0,31 

13E 1,80 0,60 1,20 2,0 7,40 I ,47 1,76 0,84 0,70 0,31 

14 I ,46 0,61 0,85 I ,4 7,50 I ,45 I, 73 0,84 0,69 0,30 

ideaal ~ ---- ---- --- 5, 18 2, I 0 2, I 0 I ,00 1,00 0,35 

Tabel 7.2 

Overzioht van de eri:ieI'imentele resultaten en van de theoretisohe berekeningen voor de waPmtewisselaars 

12 t/m 15. Het totale waPmte-uitwisselen.d oppel'Vlak A
8 

is gelijk aan de oppervlakte van de geocnoentreerde 

zijde Ase plus de oppervlakte van de veI'dunde zijde Asd' De eri:ierimentele tempemr:uurreduc-cie RP is bepaald 

met de geme-cen mengkcunertemperatuur Tm terwijl de theoretisohe -cemperatuurreduotie Rt bepaald is middels 

vergelijking 2.17. Uit dit laatste volgt dan ook de thearetisahe waarde van de overgedragen warrrrte Qwt in de 

waPmtewisselaar. 
Door de he lft van de sinterlaag aan de verdun.de zijde r;e verwijderen ontstond waPmtei.Jisse laar 13.4 ui t 135. 

Hetzelfde we rd voor de geaonoentreerde zijde verriaht waardcor warmtewisse laar 1 J:: ufr 1:5B ontsw'!d .. Vog

maals de helft van de sinterlaag aan de veI'dunde zijde verwijderen geeft waPmtewisselaar 13D en als ~aa~s~e 

de geoonoentreeI'de mer de verdunde zijde verwiaaelen geeft WO.Pmtewisselaar 13~. 

Uit tabel 7.2 kunnen we opmaken dat de overeenstemming tussen theorie en 

experiment, de maatstaf hiervoor is E =R /Rt, toeneemt naarmate het totale 
p p 

warmte-uitwisselend oppervlak A van warmtewisselaar 13 afneemt. Het vers 
kleinen van de oppervlakte A heeft echter nauwelijks invloed op de experi

s 
mentele· temperatuurreductie R van warmtewisselaar 13, zodoende is toen de 

p 
constructief eenvoudiger warmtewisselaar 14 ontworpen. Alleen tussen de 

warmtewisselaars 13A en 13B bestaat een significant verschil in temperatuur

reducties. Dit verschil is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat de 

viskeuze opwarming aan de verdunde zijde van warmtewisselaar 13A te groot 

was. Warmtewisselaar 13B ontstond uit 13A door aan de verdunde zijde van 

elk stromingskanaal de sinterlaag van een wand te verwijderen. Hierdoor 

werd de viskeuze opwarming aan de verdunde zijde van warmtewisselaar 13B ten 

opzichte van 13A een factor 8 kleiner. 

Het uiteindelijke doel van warmtewisselaar 13, namelijk vergroting van de 

temperatuurreductie door aan de eis van de karakteristieke sinterlaagdikte 

D
0 

te voldoen, is wel bereikt. Als vergelijkingsmateriaal zijn voor een al 

voorhanden zijnde extra warmtewisselaar (nummer 12), waarvan de sinterlaag

dikte vijf maal groter is dan D , de resultaten in tabel 7.2 weergegeven. 
0 

Vergelijkt men de warmtewisselaars 13 en 14 met 12 dan moet men E.=R /2,1 
1. p 

als maatstaf nemen. We zien dan dat de warmtewisselaars 13 en 14 relatief 

ten opzichte van 12 een verbetering in efficiency van 10 tot 15% geven, 

mits we 13A buiten beschouwing laten. 



-46-

' --- ',. __ ._ _____ ...L:: _:_-~--- L-

Figu.ur 7.3 Koelvermogen metingen van de mengkoeler. 

0 normale configuratie zonder extra <Jarmtewisselaar. 

t!l nieu:we configuratie met de extra ;,;armtewissefoar 13B. 

- de theoretische koefourve met de e~ctra warmtewissefoar 13B. 

In paragraaf 2.1 is een theoretisch verband voor de koelcurve van een meng

koeler met een set ideale discrete warmtewisselaars afgeleid : 

7.3 

waarbij de minimumtemperatuur T . afhankelijk van het aantal warmtewisselaars min 
is. Vergelijking 7.3 is nu ook in de praktijk van toepassing, mits men voor 

T . de experimenteel bepaalde waarde substitueert. De volgens 7.3 berekende min 

i1~c~.-,-.,-,~~.....-~1~·~~--.-~~~r--~~-,-~~.....,. j 

10 

9 
T(mKJ 
meng
kcmer 

e 

7 

6 

5 
q:, 

0 

0 wormrew•S><;tCiCr 1.?.A l 
<:>wormrewis~eloor 139 

ffi v..armrew• sselocr 13C 
? 

' I 
p •• I I ! ! 1 t I I 1 

10 20 30 40 50 60 

Figu.ur 7.4 

De minimumtemperatuur T . rmn 
van de mengkoeler in de 

nieu:we configuratie met 

extra warmtewisselaars 13A~ 

13B en 13C als functie van 

de 3He-flow n.3. 

De getrokken lijnen ~n deze 

figuur zijn slechts bedoeld 

als een visueel hulpmiddel. 
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(getrokken lijn) en de gemeten (punten) koelcurve is in figuur 7.3 weerge

geven voor de mengkoeler in de norm.ale configuratie en in de nieuwe confi

guratie met warmtewisselaar 13B. We kunnen hieruit opmaken dat de invloed 

van de extra warmtewisselaar (13B) zich pas beneden circa 30mK laat gelden. 

Verder staan in figuur 7.3 de theoretische koelcurve (berekend via Rt) met 

warmtewisselaar 13B en het maximale koelvermogen uitgezet. 

Uit de metingen volgt dat de efficiency van het blok warmtewisselaars toe

neemt als de 3He-flow afneemt. Dit kunnen we waarnemen in figuur 7.4, 

waarin de minimumtemperatuur van de mengkoeler is uitgezet tegen de flow 

in de nieuwe configuratie voor enkele extra warmtewisselaars. 

7.3. Experimenten betreffende superfluide 4He. 

De opzet van de experimenten met warmtewisselaar 15 is aan te tonen of er 

zich ja dan nee superfluide 4He aan de geconcentreerde zijde van de warmte

wisselaar bevindt. Recapitulerend 

- wel superfluide 4He er treedt een thermische kortsluiting op; er is geen 

temperatuurval in de warmtewisselaar zelf maar in de 

geconcentreerde toevoerleiding. 

- geen superfluide 4He: er is een beduidende temperatuurval over het gecon

centreerde kanaal met een geschatte grootte van IOmK. 

T(mK) 
"T . Cl 

o Teo 

30 

25 

Figuup ?.5 De gemeten terrrpePatUPen van de intPedende (Tei) en uittPedende 

(Te
0

J geeoneentpeePde stpoom en van het huis (Tb) van waPmte

wisselaar 15 als funetie van de mengkamePterrrpePatuUP (T ). 
m 
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De metingen zijn verricht in de nieuwe conf iguratie van de mengkoeler met 

warmtewisselaar 15 als laatste discrete warmtewisselaar boven de mengkamer. 

De resultaten van de koelvermogenmeting hebben we in figuur 7.5 weergegeven, 

waarin de temperaturen van de intredende en uittredende geconcentreerde 

stroom (T . en T ) en van het warmtewisselaarhuis (Tb) zijn uitgezet tegen 
Cl. CO 

de mengkamertemperatuur (T ). 
m 

We kunnen hieruit opmaken dat 

thermometers (oT/T~5%), zodat 

geconcentreerde kanaal van de 

T .=T binnen de meetfout van de weerstands
ci. co 

we van een thermische kortsluiting in het 

warmtewisselaar kunnen spreken. Ook kunnen we 

uit figuur 7.5 opmaken dat warmtewisselaar 15 pas beneden 25mK warmte begint 

uit te wisselen.Boven 25mK bezit de warmtewisselaar namelijk binnen de meet

fout een temperatuur en wel die van de mengkamer. Dit resultaat komt overeen 

met het in de vorige paragraaf vermelde resultaat dat de invloed van de extra 

warmtewisselaar zich pas beneden 30mK laat gelden. 

30 T(mK) 

--_;JT 

25 

20 

15~r--.--~~~--,r-~~~-.-n_3 _(µ_m~ol_l_sG_c~)-
20 30 40 50 

Figuur 7.6 De gemeten waarde van de temperaturen T .,T en Tb van de extra c-i co 
warmtewisselaar 15 voor verscheidene waarden van de 3He-Jlow h3 

in het gevai van een onbelaste mengkamer (Q =OJ.if is de gemeten 
m 

gemiddelde temperatuur van de uittredende geconcentreerde stroom 

van de op een na iaatste warmtewisselaar. 

. 
In figuur 7.6 zijn de temperaturen T .,T en Tb voor O =O uitgezet tegen de 
3 ,- Cl. CO 1D 
He-flow n3• We zien dat voor n3>=30µmol/sec er weer sprake is van een ther-

mische kortsluiting. Alleen voor n3=21,5µmol/sec meten we een beduidende 

temperatuur val van T .-T =3mK, Het vreemde gedrag van Tb beneden 40µmol/sec 
Cl. CO 

is waarschijnlijk een gevolg van het feit dat de betreffende weerstandsther-
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mometer de temperatuur van het warmtewisselaarhuis niet meer volgt. In 

literatuur /4/ wordt vermeld dat een weerstandsthermometer die in thermisch 

contact staat met een lichaam de temperatuur van dit lichaam goed volgt tot 

circa 20mK. 

Om een beter inzicht te verkrijgen waar nu de temperatuurval tengevolge van 

de warmte-uitwisseling in de warmtewisselaar komt te liggen, hebben we de 

temperatuur van de uittredende geconcentreerde stroom van de op een na 

laatste warmtewisselaar bepaald. Dit is gedaan door in de normale configura

tie van de mengkoeler de geconcentreerde zijde van warmtewisselaar 15 een 

deel van de geconcentreerde leiding tussen laatste warmtewisselaar en meng

kamer te laten vormen. Binnen de meetfout waren de temperaturen T .,T en ci co 
Tb in dit geval aan elkaar gelijk. De gemiddelde waarde T van de gemeten 

waarden van T .,T en Tb zijn ook in figuur 7.6 weergegeven (gestippelde ci co 
lijn). 

Deze resultaten staven de eerder geuite veronderstellingen. Vergelijk hier

toe de gemiddelde temperatuur van de uittredende geconcentreer~e stroom van 

de op een na laatste warmtewisselaar met de temperatuur van de intredende 

geconcentreerde stroom T. in warmtewisselaar 15. Voor n3=21,5µmol/sec is ci 
er geen temperatuurval in de geconcentreerde toevoerleiding (T-T .~o) van ci 
warmtewisselaar 15. We meten hier clan ook een beduidende temperatuurval in 

warmtewisselaar 15 zelf. Verder volgt uit deze metingen dat de temperatuur

val in de geconcentreerde toevoerleiding toeneemt bij toenemende flow n3. 
Wat wederom overeenkomt met de afnemende temperatuurval in de warmtewisse

laar zelf. 

De resultaten van de temperatuurmetingen aan warmtewisselaar 15 du{den op 

een thermische kortsluiting over het geconcentreerde kanaal oftewel op de 

aanwezigheid van superfluide 4He aan de geconcentreerde zijde van de warmte

wisselaar. Men moet echter niet uit het oog verliezen dat dit resultaat valt 

of staat bij het feit of er inderdaad een beduidende temperatuurval over het 

geconcentreerde kanaal te meten is, indien er geen superfluide 4He aan de 

geconcentreerde zijde van de warmtewisselaar voorkomt. Dit laatste is echter 

niet onomstotelijk aangetoond. 
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Hoofdstuk 8. Conclusies. 

In dit afstudeerwerk is getracht een beter inzicht te verschaffen in het 

warmte-uitwisselingsproces zoals zich dat in een discrete warmtewisselaar 

afspeelt. Uit de resultaten van dit onderzoek kunnen we de volgende (voor 

lopige) conclusies opmaken : 

- Het feit dat de experimentele temperatuurreductie van een warmtewisselaar 

kleiner is dan de theoretische waarde wordt niet verklaard door de resul

taten van de warmte-overdrachtmetingen. 

- Ondanks de discrepantie in de theoretische en experimentele waarde van de 

enthalpiebalans voor de proefcellen, is het mogelijk een onderlinge ver

gelijking tussen de totale warmteweerstand van proefcel 1 en 2 te maken. 

Uit deze vergelijking tussen de proefcellen volgt dat het toevoegen van 

10% japans zilverpoeder aan het fijne koperpoeder, ter versteviging van 

de sinterlaag, een kleinere totale warmteweerstand geeft dan het toevoe

gen van 10% frans zilverpoeder. 

- De theoretische zowel als de experimentele totale warmteweerstand blijkt 

boven 30mK voornamelijk bepaald te worden door de warmteweerstand (Rq) 

tengevolge van de warmtegeleiding door 3He-quasideeltjes in de porien van 

de sinterlaag. Uitspraken over de totale warmteweerstand beneden 30mK 

kunnen pas gedaan worden na betrouwbare temperatuurmetingen in dit gebied. 

- Door aan de eis van de karakteristieke sinterlaagdikte D voor de desbe-
o 

treffende warmtewisselaar te voldoen verbetert men de temperatuurreductie 

van deze warmtewisselaar. Dit staaft indirect de conclusie dat de warmte

weerstand R een belangrijke rol speelt in de totale warmteweerstand. 
q 

- De overeenstemming tussen theorie en experiment neemt toe naarmate het 

totale warmte-uitwisselend oppervlak van een warmtewisselaar afneemt. 

Voor dit verschijnsel is geen bevredigende verklaring voorhanden. 

- Uit het hydrodynamisch model voor de vloeistoffen in een warmtewisselaar 

volgt dat de beste temperatuurreductie behaald wordt voor een warmtewis

selaar waarbij men het warmtetransport door geleiding in de axiale rich

ting in de vloeistofstromen mag verwaarlozen, mits er geen superfluide 
4He aan de geconcentreerde zijde van de warmtewisselaar voorkomt. 

- Het is fysisch gezien mogelijk dat er superfluide 4He aan de geconcen

treerde zijde van een warmtewisselaar voorkomt in de vorm van een super

fluide plug of als een laagje op de wand van het kanaal. Dit heeft dan 

tot gevolg dat de vloeistofstroom over het geconcentreerde kanaal ther

misch wordt kortgesloten. 



-51-

- De resultaten van de temperatuurmetingen aan warmtewisselaar 15 duiden op 

een thermische kortsluiting over het geconcentreerde kanaal van de warmte-
4 wisselaar oftewel op de aanwezigheid van superfluide He. Deze conclusie 

moet echter met enige reserve bekeken warden daar dit nog niet onomstote

lijk is aangetoond. 

Als suggestie voor het vervolg van dit onderzoek bevelen we aan om de te 

meten temperatuurverschillen over respectievelijk het geconcentreerde ka

naal van de warmtewisselaar en de geconcentreerde toevoerleiding te ver

groten, door bijvoorbeeld een discrete warmtewisselaar uit de configuratie 

met extra warmtewisselaar te verwijderen. 
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