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SAMENVATTING 

Adiabatische expansie van 3He in een 3He-4He-mengsel. 

De adiabatische expansie is een koeltechniek in het millikelvingebied die berust op 
het feit dat het reversibel oplossen van vloeibaar 3He in een mengsel van 3He en 4He 
koeling oplevert. 
In de zogenaamde expansiecel bevindt zich een verzadigd mengsel van 6,6% 3He in 
4He met daarboven een laagje zuiver 3He. De expansiecel is via een superlek verbonden 
met een reservoir van zuiver 4He. Een superlek is een buisje gevuld met zeer fijn poeder 
(bijvoorbeeld ijzeroxide) waar alleen de superfluïde component van 4He doorheen kan. 
Wanneer nu superfluïde 4He wordt geïnjecteerd in de expansiecel zal 3He van de 
geconcentreerde fase naar de verdunde fase oversteken en oplossen. Theoretisch kan 
op deze manier een temperatuurreductie behaald worden van 4,57. 
In de praktijk blijkt echter dat bij een begintemperatuur van 100 mK een 
temperatuurdaling van een factor 3 gehaald wordt. Bij een begintemperatuur van 50 mK 
is de temperatuurreductie nog maar een factor 2. 
De belangrijkste oorzaak van deze relatief kleine temperatuurreductie is het grote 
warmtelek vanuit de omgeving naar de expansieceL Een van de veroorzakers van dit 
warmtelek is het super lek, dat een thermische verbinding vormt tussen de expansiecel 
en het relatief warme 4He-reservoir (1,3 K). 
Tijdens het afstudeeronderzoek zijn niet alleen expansies uitgevoerd met de gangbare, 
"home-made" superlekken van ijzeroxidepoeder, maar tevens met een zogenaamde 
thermocoax van maar liefst 1 meter lang. Een thermocoax is een commercieel verkrijgbare 
buis gevuld met magnesiumoxidepoeder met daarin een gloeidraad. 
Het bleek dat zo'n thermocoax zeer goed als superlek te gebruiken was. Het warmtelek 
was echter nog steeds zo'n 0,6 pW. Zeer recente metingen hebben aangetoond dat het 
superlek maar voor een klein deel verantwoordelijk is voor het warmtelek 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3 

Helium heeft twee stabiele isotopen, te weten de meest voorkomende isotoop, 4He, en het veel 

zeldzamere 3He. Beide isotopen worden pas bij zeer lage temperaturen vloeibaar, te weten bij 
respectievelijk 4,2 en 3,2 a.K. Daarnaast hebben ze de, overigens unieke, eigenschap dat ze 

vloeibaar blijven tot het absolute nulpunt, tenzij men een druk van meer dan 20 bar oplegt. 

Beide stoffen spelen dan ook een zeer belangrijke rol in het lage temperaturen onderzoek, niet 

alleen als middel om temperaturen tot in het rnillikelvin-gebied te bereiken, maar ook als onderwerp 
van onderzoek naar de vele bijzondere eigenschappen van helium. 4He bijvoorbeeld vertoont 

bij 2,17 K, de zogenaamde lambda-temperatuur, een tweede orde faseovergang. Onder deze 
temperatuur kan het helium beschreven worden met het twee-fluïda-model. Daarin wordt gesteld 

dat het helium zich gedraagt als bestond het uit twee componenten, een normale en een superfluiäe 
component. De superfluïde component is entropieloos en stroomt daarom (althans beneden 

een bepaalde kritische snelheid) zonder wrijving. De dichtheidsverhouding pN/Ps tussen de 
normale en superfluiäe component is een functie van de temperatuur. Bij het lambdapunt is 

Ps = 0, terwijl voor T < 1 K de vloeistof bijna alleen nog maar bestaat uit de superfluïde 
component. 
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Mengsels van 3He en 4He hebben ook zeer bijzondere kenmerken. In figuur 1.1 is het fasediagram 

van de beide isotopen bij verzadigde dampdruk afgebeeld. Op de horizontale as staat de 

concentratie 3He in het mengsel. In het temperatuurgebied boven 0,87 K zijn beide vloeistoffen 

in alle verhoudingen mengbaar. In het gebied dat met 11 wordt aangeduid is het 4He superfluïde, 

in het rechter gebied I gedraagt de vloeistof zich normaal. Beneden 0,87 K treedt er een 

fasescheiding op. Het 3He-arme gebied, uiterst links in de figuur, is de verdunde fase. Het gebied 

uiterst rechts, dat rijk is aan 3He, heet de geconcentreerde fase. Het gebied lil is dus eigenlijk 

een "verboden zone". Omdat 3He een kleinere dichtheid heeft dan 4He, zal de geconcentreerde 

fase boven op de verdunde fase gaan drijven. 

t.-eurve 

][ I 

0 x 10 

Figuur 1.1: Fasediagram van een 3He-4He-mengsel bij verzadigde dampdruk. 

Voor temperaturen beneden 50 mK is de 3He-concentratie in de verdunde fase ongeveer 6,6%, 

terwijl de geconcentreerde fase vrijwel uitsluitend uit 3He bestaat. 

Het blijkt nu dat wanneer 3He vanuit de geconcentreerde fase oversteekt naar de verdunde fase 
er een zekere koeling optreedt. Wanneer we nu continu zuiver 4He toevoeren aan de verdunde 

fase zal er steeds 3He de fasegrens blijven oversteken, totdat het laagje 3He opgelost is. Dit 

proces wordt adiabatische expansie genoemd. 
In een zogenaamde mengkoeler wordt er gebruik gemaakt van een continue vorm van bovenstaand 

koelprincipe, maar heeft als nadeel dat de laagst haalbare temperatuur zo'n 5 mK is. Deze 

mengkoelertechniek bestaat al zo'n 25 jaar, terwijl de adiabatische expansie zich nog in het 

voorstudiestadium bevindt. Het voordeel van deze laatste methode is echter dat deze ook geschikt 
is voor temperaturen beneden 5 mK. 
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§ 2.1 De mengkoeler 

De mengkoeler is een koelmachine waarmee temperaturen behaald kunnen worden van 

± 7 tot 50 mK. Een mengkoeler is opgebouwd uit een mengkamer, een verdamper en een aantal 

warmtewisselaars (zie figuur 2.1). In de mengkamer en de verdamper bevindt zich een mengsel 

van 3He en 4He. In de mengkamer drijft boven op dit mengsel nog een laag zuiver 3He. Wanneer 

het vloeibare 3He op een reversibele manier wordt opgelost in het mengsel treedt koeling op. 

Door nu het 3He te laten circuleren ontstaat een continu koelproces. 

W anntewisselaars 

Mengkamer 

Figuur 2.1: Schematische weergave van de mengkoeler met verdamper, warmtewisselaars 
en mengkamer. 
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Boven 0,87 K zijn vloeibaar 3He en vloeibaar 4He in alle verhoudingen mengbaar. Beneden 
deze temperatuur treedt ontmenging op, waarbij twee fasen worden gevormd, één die arm is 
aan 3He en één die rijk is aan 3He. Bij 20 mK bestaat de laatste fase uit vrijwel zuiver 3He, 
terwijl in de 3He-arme fase nog altijd 6,6 % 3He in 4He kan oplossen. 
In de mengkamer zullen dus twee fasen ontstaan, waarbij het lichtere 3He bovenop het mengsel 
drijft. 

In de verdamper bevinden zich ook twee fasen: Onderin het heliummengsel en daarboven een 
heliumdamp. Door nu aan de verdamper te pompen wordt de damp boven de vloeistof 

weggepompt. Deze damp bestaat voor circa 96 % uit 3He, aangezien de dampdruk van 3He 
veel groter is dan die van 4He. Via de verdamper verlaat dus voornamelijk 3He het systeem. 
Dit wordt weer vloeibaar gemaakt en na koeling op o.a. de verdamper en diverse warmtewisse
laars wordt het 3He weer terug de mengkamer in geleid. 
Omdat er in de verdamper een 3He-tekort is ontstaan door het wegpompen van de damp zal 
er 3He gaan stromen van de verdunde fase in de mengkamer naar de verdamper. Daardoor zal 
er in de mengkamer 3He oversteken van de zuivere naar de verdunde fase hetgeen gepaard 
gaat met het onttrekken van warmte aan de omgeving, in dit geval de mengkamer. 

De hoeveelheid koude die geproduceerd wordt is gelijk aan het enthalpieverschil tussen de 

verdunde en de geconcentreerde fase maal de hoeveelheid 3He die oversteekt. Voor zuiver 3He 
is de enthalpie per mol: HiT)= 11 T1 en voor het mengsel is de entropie per mol 3He: HjT) 
= 93 T1 (zie [Kue85]). Per tijdseenheid wordt dan het koelvermogen bij isotherme menging: 

Qkoei(TM) = h3 [H/TM)-Hc(TM)] = h3 [93T~-11T~] = 82h3 T~, (1) 

waarbij TM de mengkamertemperatuur is aan de fasegrens en h3 het aantal mol binnenkomend 
3He per tijdseenheid. 
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De hoeveelheid koude die geproduceerd wordt, wordt gebruikt voor het afkoelen van het 

binnenkomende 3He en voor het compenseren van warmtelekken. Om het binnenkomende 3He 

af te koelen van temperatuur T;n tot mengkamertemperatuur TM is per tijdseenheid een 

hoeveelheid energie û nodig van: 

TM 

Û=- J c:3 n3ál' = h3 [Hc(T;)-Hc(TM)]= llh3 [T;~-T~] (2) 

T~ 

met c;3 de soortelijke warmte bij constante druk van zuiver 3He. De warmtebalans in de 

mengkamer wordt nu: 

(3) 

Zonder warmtelek zou bovenstaande formule een maat geven voor de minimale temp~ratuur 

van de mengkamer: 

(4) 
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§ 2.2 De adiabatische expansie 

Een tweede proces dat gebruik maakt van een mengsel van de twee isotopen van helium is 
de adiabatische expansie. Dit is een single-cycle-proces waarbij superfluïde 4He wordt 
geïnjecteerd in een vaatje met zuiver 3He (zie figuur 2.2). 

Figuur 2.2: Opstelling voor de adiabatische expansie. 

De 4He-cel en de expansiecel zijn verbonden door een superlek, een buisje gevuld met een 
fijn poeder (Parijs rood bijvoorbeeld), dat stevig wordt aangestampt. Het 3He kan niet door 
het superlek, de superfluïde component van het 4He echter wel. 3He kan ook superfluïde worden, 
maar dit gebeurt pas onder 1 mK. 

Bij het injecteren van het superfluïde 4He in de expansiecel ontstaan weer twee fases: onderin 
de verdunde fase en bovenin de geconcentreerde fase, met nagenoeg zuiver 3He. Als er 4He 
toegevoegd wordt, zal 3He de fasegrens oversteken, waardoor koude geproduceerd wordt. 
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De naam expansie komt van de beschrijving van het superfluïde 4He als een mechanisch vacuüm. 

Het oplossen van 3He is dan analoog aan het verdampen van vloeistof in een vloeistof-damp
systeem. Het oplossende 3He expandeert als het ware en komt in een groter volume te zitten. 

Hierbij treedt koeling op. 

Met een adiabatische expansie wordt bedoeld dat er geen warmte-uitwisseling is tussen het 
systeem en de omgeving. Met het (thermodynamische) systeem wordt hier de expansiecel met 

inhoud bedoeld. Er is sprake van een open systeem, omdat via het superlek 4He aan het systeem 
toegevoegd of onttrokken kan worden. De entropie van het superfluïde 4He is echter gelijk 
aan 0 en heeft geen directe toename van de entropie van het systeem tot gevolg. 

Men kan de maximale temperatuurreductie uitrekenen door aan te nemen dat het proces 
reversibel verloopt, zodat de entropie van het systeem vóór en na de expansie gelijk is. Er 
mogen dan bijvoorbeeld geen temperatuurgradiënten optreden in de expansiecel en het proces 
moet volledig adiabatisch zijn. 

De entropieSis gerelateerd aan de soortelijke warmte Cv volgens 

Tc (T') 
S(T) = J V I ál'' ' 

o T 

waarbij T de temperatuur in de expansiecel is. 

(5) 

Voor de soortelijke warmte per mol 3He geldt in de verdunde fase C3jT) = 104,3 Ten voor 
zuiver 3He: C3iT) = 22,8 T. 
Dit geeft voor de beide entropieën: S3jT) = 104,3 Ten S3iT) = 22,8 T. 
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Het resultaat is figuur 2.3: 

10000 ~------------------------------------------~ 

1000 

-~ 
0 

.§. 100 ..., -
10 

1 
0.01 
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0.1 10 

Figuur 2.3: Entropie van 3He als functie van de temperatuur. Tc= 0,97 mK 

100 

T (mK) 

Als de expansie isentroop zou zijn, zoals in figuur 2.3 aangegeven met overgang A~ B, dan 
vinden we uit het gelijkstellen van de entropie 

Tbegin = 104,3 = 4 57 ;: ~ . 
T. d 22,8 ' e 

em 

(6) 

~e noemen we het rendement van de expansie. Dit rendement wordt lager wanneer er tijdens 
de expansie entropie LlSi geproduceerd wordt of wanneet er entropie wordt toegevoerd ten 
gevolge van warmtelekken. De entropie na de expansie is dan hoger dan vooraf en de 
eindtemperatuur ligt daardoor ook hoger dan bij een isentrope expansie. In de figuur eindigt 
men, uitgaande van punt A, dan niet in punt B maar komt men in C terecht. 
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Er zijn verschillende oorzaken van entropieproduktie. In het gebied boven 5 mK is de 
belangrijkste oorzaak temperatuurgradiënten in de vloeistof. Temperatuurgradiënten ontstaan 
doordat de kou aan de fasegrens geproduceerd wordt en daarna de rest van de vloeistof moet 
afkoelen. Het warmtetransport dat zo ontstaat zorgt voor een irreversibele produktie van entropie 
(zie kader). Langzamer injecteren zorgt dus voor kleinere temperatuurverschillen en minder 

entropieproduktie, waardoor het rendement beter is. 
Maar hoe langzamer de injectiesnelheid, hoe belangrijker de warmtelekken worden. Deze 
warmtelekken Q1ek zorgen voor een entropietoename MQ(t) van het systeem die afhankelijk 
is van de (injectie-)tijd t: 

M (f) = Jl Qlek dt1• 

Q 
0 

T(t') 
(7) 

Er bestaat dus een bepaalde optimale injectiesnelheid waarbij het rendement Be maximaal is. 

Temperatuurgradiënten in de vloeistof. 

Tijdens een expansie ontstaan temperatuurgradiënten doordat de kou alleen aan de 
fasegrens wordt geproduceerd, waarna de rest van de vloeistof nog afgekoeld moet 
worden. Deze temperatuurgradiënten zorgen voor een irreversibele entropieproductie. 

Als we aannemen dat er alleen een temperatuurgradiënt dT/dh in verticale richting 
is dan wordt de entropieproductie per volume-eenheid: (zie tevens [Jen91, p.27]) 

a = dS = K(T) (dT J· 
dV T 2 dh 

(8) 

Hierin is K de warmtegeleidingscoëfficiënt van zuiver 3He of van het heliurnmengseL 
Volgens deze formule lijkt het alsof de entropieproductie evenredig is met K. Maar 

als de warmtegeleidingscoëfficiënt groot is, zijn de temperatuurgradiënten klein en 
dit resulteert in een kleine CJ. 

Wanneer nu een betrekkelijk snelle expansie wordt uitgevoerd zal er een grote 
entropieproductie zijn, waardoor de eindtemperatuur van de expansie hoger uitvalt 
dan zonder entropieproductie. 
Omdat na afloop van zo'n snelle expansie de eindtemperatuur hoger is dan in het 
ideale geval moet er dus gedurende de expansie minder koude zijn geproduceerd. 
Dit is inderdaad het geval omdat de koudeproductie evenredig is met het kwadraat 
van de temperatuur aan de fasegrens. Deze temperatuur is bij een snelle expansie 
gemiddeld lager dan bij een langzamere. 
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Wanneer zuiver 3He beneden de kritische temperatuur Tc= 0,97 mK komt en superfluïde wordt, 

geldt niet langer dat de soortelijke warmte evenredig is met T. Tussen 0,5 en 0,97 mK is zijn 

de soortelijke warmte en de entropie te benaderen met 

C3, = 3·22,8 T (~ r en S3, = 22,8 T (~ J (9) 

Het koelproces is in figuur 2.3 aangegeven met overgang D ~ E en het quotiënt van begin

en eindtemperatuur Be wordt gegeven door 

B = Tbegin = 104,3 (_!:__)
2 

e Teind 22,8 T begin 

(10) 

In dit gebied daalt de temperatuur met een extra factor (T begin /Tc )
2 en de expansie is dus extra 

effectief. 
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§ 2.3 Drukevenwichten en Warmtebalansen 

Indien het 4He met constante snelheid h4 en volkomen wrijvingsloos door het superlek beweegt 
is de chemische potentiaal Jl4 aan beide zijden van het superlek gelijk. 

De Jl4 in de 4He-cel wordt bepaald door de druk p2 en de temperatuur T2 en wordt gegeven 
door: 

T, 

JI/P2,T2 ) = P2 V4° - fs~(T)ár + JI/0,0) . (11) 

0 

Hierin is fliO,O) de chemische potentiaal bij druk en temperatuur 0 en ~ het molair volume 
van zuiver 4He. 
De druk p2 bestaat uit de hydrostatische druk Phydr en de dampdruk Pc~amp • Het temperatuurafhan
kelijk deel in de Jl4 kan beschreven worden met een zogenaamde zuigdruk, de fonteindruk Pc . 
Deze fonteindruk is een gevolg van het feit dat de superfluïde component van het 4He altijd 
naar de hoogste temperatuur wil stromen en is gedefinieerd als 

(12) 

De entropie S: van zuiver 4He is te berekenen uit de soortelijke warmte C~.4 van zuiver 4He 
met behulp van de eerder gegeven formule (5). 
Wanneer we van experimentele data [Con70] van de fonteindruk en de dampdruk, die beide 
een functie zijn van de temperatuur, een derdegraads fit rondT= 1,3 K berekenen, geeft dit 
als resultaat: 

Deze formule, waarvan de temperatuur in keivin en de druk in pascal is gegeven, is geldig 
in het temperatuurgebied van 1 tot 1,5 K. 

De hydrostatische druk is te schrijven als: 

Phydr = P gh 
= Mgh _ Mgn -v:- ---:4. (14) 

waarin h de hoogte van de vloeistofkolom, g de valversnelling, p de dichtheid, M de molaire 
massa, Vm het molair volume van de vloeistof, n het aantal mol vloeistof in het vaatje en A 
de oppervlakte van het vaatje. 
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In de expansiecel mogen we zowel de dampdruk als de fonteindruk verwaarlozen, aangezien 

de temperatuur daar veellager is (tussen 20 en 200 mK). 
Omdat er in de expansiecel 3He is opgelost in het 4He, geeft dit aanleiding tot een extra term 
in de Jl4 , geschreven als '1 ll(x,T). De zogenaamde osmotische druk ll(x,T), die een functie 
is van de 3He-concentratie x en de temperatuur T1, is dan gedefmieerd als: [Fre93, p.22] 

1 IX x' ap31 I ll(x,T1 ) = _ -- -- dx . 
V

4
° 0 1-X1 dX 1 

p,T 

(15) 

Hierbij is Jl3 de chemische potentiaal van 3He. 
Voor ideale klassieke mengsels is de osmotische druk evenredig met de temperatuur, maar 
omdat het 3He-4He-mengsel zich bij lage temperaturen gedraagt volgens de Fermi-Dirac statistiek 
gaat de osmotische druk voor T = 0 naar een constante waarde. Voor een mengsel langs de 
faselijn, dat wil zeggen wanneer x gelijk is aan de verzadigingsconcentratie xs(T), geldt voor 
temperaturen tot 200 mK: (Zie [Kue85, p.424]) 

fl(x ,T) = 2209 + 1,044·105 T2 
• (Pa) (16) 

s 

Het hydrostatisch drukverschil llphydr tussen de beide vaatjes is een functie van n/t), de 
hoeveelheid 4He in de 4He-cel op tijdstip t. Wanneer we in de expansiecel de hydrostatische 
druk ten gevolge van het (dunne) laagje 3He verwaarlozen, is 

(17) 

met Pmax = 100 Pa volgend uit (14). 
Als er thermodynamisch evenwicht bestaat over het superlek is de chemische potentiaal Jl4 aan 
beide zijden gelijk, en geldt dus: 

An + p - p = - ll 
~ hydr damp, f, I (18) 

waarbij de indices 2 en 1 slaan op respectievelijk de 4He-cel en de expansieceL 
Bij verwaarlozing van~ hydrostatisch drukverschil ontstaat het volgende verband tussen de 
temperatuur T1 in de expansiecel en T2 in de 4He-cel: 

(19) 

meteo= 1,314 Ken (j = 9,24 K 1 

De 2e en 3e orde termen in PrP d zijn hierbij verwaarloosd, wat beneden T1 = 80 mK een fout 
geeft van 5% in T2• 
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Nu willen we graag een uitdrukking hebben voor het koelvermogen Qkoei aan de fasegrens in 
de expansieceL 
Stel we zouden binnen een tijdje dt een hoeveelheid warmte dQ aanbieden in de expansiecel 
en tegelijkertijd een hoeveelheid dn3 

3He over laten steken (van de geconcentreerde naar de 
verdunde fase). Als we nu de flow dn3 zo kunnen regelen dat er netto geen koeling of 

opwarming plaatsvindt, d.w.z. dat T1 constant blijft, dan compenseert de aangeboden warmte 
dQa precies de hoeveelheid koude dQkoei die bij de expansie is vrijgekomen. De warmte dQa 
wordt dan gebruikt om de entropie van het systeem te laten toenemen met 

1 
dS = -ttQ T a 

l 

(20) 

Deze dS moet gelijk zijn aan de entropieverandering dSc van het geconcentreerde deel plus 
dSd van het verdunde deel: 

(21) 

met S3c en S3d de entropie per mol 3He. Aangezien n3 de hoeveelheid 3He in de geconcentreerde 
fase voorstelt is dn3 voor een expansie altijd negatief (zie figuur 2.4). Indien we de tijdstap 

dt nu infinitesimaal klein maken dan wordt het aan de fasegrens ontwikkelde koelvermogen 

Qkoel = dQkoe/dt = - dQjdt: 

(22) 
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De volgende vergelijking beschrijft nu de energiebalans tijdens een expansie, wanneer er tevens 
een warmtelek Q,ek aanwezig is: 

(23) 

Hierin is (;, de verandering van de inwendige energie van het systeem welke gelijk is aan 

Cv1 t,, met Cv1 de soortelijke warmte van de vloeistof, gegeven door 

CVl = 

(24) 

= (104,3-81,5 n,<t>) T
1 

n
3
(0) . 

n
3
(0) 

De energiebalans wordt dan: 

(25) 

Bij bovenstaande vergelijkingen zijn steeds temperatuurgradiënten in de vloeistof verwaarloosd. 
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Qpook 

n3(t)-n 3(0) 

n4(t)-n 4(0) 

17 

. 
· Qlek 
astook 

Figuur 2.4: Schematische voorstelling van 4He- en expansiecel. nit) is de hoeveelheid 4He 
in de 4He-cel, nit) de hoeveelheid 3He in de geconcentreerde fase. De pijlen 
geven de richting aan waarin dn4 resp. dn3 positief is. Tijdens een expansie zijn 
dn4 en dn3 beide negatief 

Voor de 4He-cel kunnen soortgelijke vergelijkingen opgesteld worden. 
De 4He-cel wordt gekoeld d.m.v. een koperdraad naar de relatief koude verdamper van de 
mengkoeler. Door nu op de cel te stoken met een vermogen Qstook kan het vermogen Qpook dat 
naar de verdamper weglekt gecompenseerd worden. Op deze manier kan de temperatuur in 

de 4He-cel nauwkeurig ingesteld worden. Wanneer deze voldoende laag is zal er 4He door het 
superlek oversteken naar de expansieceL Alvorens het 4He het superlek in kan gaan moet het 
eerst zijn entropie afstaan aan de rest van de vloeistof. Hier komt dan een warmte dQs = TdS 
bij vrij. Indien er h4 mol 4He per tijdseenheid oversteekt wordt dit 

(26) 

met S1 de molaire entropie van zuiver 4He. Als het 4He van de 4He-cel wegstroomt is h4 negatief 
(zie figuur 2.4). Ös is echter positief, vandaar het minteken. 
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De energiebalans in de 4He-cel is nu als volgt: 

(27) 

met C~.4 de molaire soortelijke warmte en n4 de hoeveelheid 4He in de 4He-cel. 

Tijdens een expansie gebeurt het volgende: 
Wanneer we de stook op de 4He-cel een klein beetje verlagen zal de temperatuur T2 een beetje 

lager worden. Daardoor neemt ook de fonteindruk af in de 4He-cel. Er zal tijdelijk geen 

evenwicht zijn en er zal (meer) 4He door het superlek gaan stromen richting expansie-cel. 

Alvorens het 4He door het superlek kan moet het eerst zijn entropie afstaan aan de rest van 

de vloeistof waardoor de temperatuurdaling van het 4He deels teniet wordt gedaan. 

In de expansiecel zal het binnenkomende 4He zorgen voor koeling (indien het warmtelek niet 

al te groot is), zodat ook daar de temperatuur omlaag gaat. 

Samenvattend: 
De stook op de 4He-cel regelt de injectiesnelheid h4• Tijdens een expansie zal zowel T1 als 

T2 dalen volgens de energiebalansvergelijkingen: 

en 

Het verband tussen T1 en T2 volgt uit het drukevenwicht 

waarbij 80 = 1,314 Ken a= 9,24 K 1 

Tot slot zijn nit) en nit), resp. h4 en h3 aan elkaar gerelateerd volgens: 

x • s • 
n3 = -- n4 

1-x s 

(27) 

(25) 

(19) 

(28) 

waarbij xs de 3He concentratie is in een verzadigd mengsel. Voor temperaturen lager dan 40 mK 
is X8 = 6,6%. 
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De entropie en soortelijke warmte van zuiver 4He zijn te lineariseren rond 90 = 1,314 K. Met 

de definitie T2• = T2 - 90 wordt dit: 

(29) 

Uit bovenstaande vergelijkingen kunnen we nu h4 als functie van Qstook bepalen. Uit (25) volgt, 

met Qlek = 0: 

0,781 h.(t) 
n,(O) 

=-----
1 - 0,781 n.(t) 

n.(O) 

(30) 

Het tijdstip te waarop de expansie is afgelopen is gedefinieerd door nitJ = 0. Wanneer we 
nu links en rechts integreren van t tot te volgt: 

1 1 
= -------

1 -0,781 n.(t) N 
n.(O) 

(31) 

waarbij een nieuwe functie N(t) is ingevoerd. 

Invullen in (19) levert: 

ar:(t) r;(t ) 
T2(t) = 9

0
+ r;(t) = e + e = e + e 

o Nz o Nz 
(32) 

en 

ar:(t) . r;(t) . 
= -2 e N = -2 e N . (33) 

N3 N3 
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We kunnen nu de uitdrukkingen voor de soortelijke wannte en entropie met behulp van de 

bovenstaande uitdrukkingen voor Tit) en Tit) substitueren in (27). Omdat r; klein is ten 
opzichte van 80 mogen we de kwadratische termen in T2* verwaarlozen. Dit geeft de volgende 
vergelijking als resultaat: 

. . . [ T2*(t ) (S0 + s180 ) 2 T2*(t ) C0 ] 
Q + Q = -0781Nn(O) es+ • + • (1-N) 

stook pook ' 4 0 0 N2 N3 (34) 

Deze vergelijking kunnen we links en rechts integreren en geeft dan een impliciete uitdrukking 
voor nit), het aantal mol 4He in de 4He-cel als functie van de tijd, bij een bepaalde stook op 
de 4He-cel, die eventueel ook kan variëren in de tijd. 
In het programma nlek.pas wordt nit), op een soortgelijke wijze als hierboven, numeriek 
berekend. Daarbij zijn in de uitdrukkingen voor de fonteindruk, de soortelijke wannte en de 
entropie ook hogere orde termen van T; meegenomen. Ook zijn de hydrostatische druk, het 

warmtelek en irreversibele entropieproductie in de berekeningen opgenomen. (Zie verder het 
hoofdstuk resultaten, § 6.2). 
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3.1 Overzicht van de opstelling 

De opstelling bestaat uit een zelfgebouwde mengkoeler, in de volksmond "de grote meng koeler" 
geheten. Ter hoogte van de mengkamer, dat wil zeggen onderin de opstelling, bevinden zich 

twee cilindervormige potjes van ongeveer 10 cm hoog en met éen doorsnede van 3 cm. (zie 

figuur 3.1). Deze potjes zijn onderling verbonden met een superlek. Dit is een buisje gevuld 
met een fijn poeder waar alleen het superfluïde 4He doorheen kan stromen. 
De expansiecel is via een zogenaamde heatswitch thermisch verbonden met de mengkamer 

en de 4He-cel is door middel van een koperen draad verbonden met de verdamper van de 

mengkoe Ier. 

- geconcentreerd 
3
He 

W armrewisselaars 
- helium-mengsel 

4He-cel 

Figuur 3.1: Schema van de opstelling met mengkoeler, 4He-cel en expansiecel. 
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Alvorens een expansie kan beginnen moet al het 4He naar de 4He-cel overgebracht zijn. In de 

expansiecel bevindt zich dan alleen een dunne laag 3He. De mengkamer dient ervoor om de 
expansiecel voor te koelen, in ons geval tot ongeveer 40 mK. De heatswitch moet dan geleidend 

staan. Tijdens een expansie moet de thermische link tussen mengkamer en expansiecel juist 

zeer slecht zijn aangezien de temperatuur van de expansiecel dan lager wordt dan die van de 

mengkamer. Dus wanneer de expansiecel voldoende is voorgekoeld wordt de thermische link 
tussen mengkamer en expansiecel verbroken en kan de expansie beginnen. 

Werking van de heatswitch: 

De werking van de heatswitch berust op het feit dat een metaal in supergeleidende toestand 

zeer slecht warmte geleidt, terwijl het in normale toestand juist zeer goed warmtegeleidend 

is. In normale toestand zijn het de elektronen die voor de goede warmtegeleiding zorgen, in 

supergeleidende toestand vindt de warmtegeleiding enkel via het rooster plaats. Dit komt doordat 

de elektronen dan Cooper-paren vormen die een zeer slechte binding met het rooster hebben. 

Het supergeleidende metaal kan door middel van een magneetveld in normale toestand gebracht 

worden. 

In ons geval was de heatswitch gemaakt van aluminium, dat bij een temperatuur van 1 ,2 K 

supergeleidend wordt. 

Om de heatswitch heen is een spoel geplaatst, waarmee een voldoende groot magneetveld (groter 

dan het kritische veld HJ te maken is. 

Voor details van de heatswitch wordt verwezen naar het hoofdstuk warmtelekken, § 5.6. 

Zoals eerder vermeld moet de 4He-cel op een evenwichtstemperatuur gehouden worden van 

ongeveer 1,4 K. Daarom zit er op de flens van de 4He-cel een stookweerstand en loopt er een 

koperen koeldraad van de 4He-cel naar de verdamper. Door deze draad, ook wel pook genaamd, 
loopt een vrijwel constante warmtestroom, omdat de temperaturen van de 4He-cel en verdamper 

vrijwel constant zijn (resp. 1,4 Ken 600 mK). Met deze pook wordt warmte onttrokken aan 

de 4He-cel. Met de stookweerstand kan warmte aan de 4He-cel toegevoerd worden. Op deze 

manier kan er netto warmte aan de 4He-cel toegevoerd of onttrokken wordt. Dit bepaalt direct 

de richting waarin het 4He door het superlek stroomt. Op deze wijze kan zowel een expansie 

als een ontmenging worden gedaan. 
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Om de temperatuur in de opstelling te meten zijn er op verschillende plaatsen thermometers 
aangebracht (zie figuur 3.2). Verder zijn er in de expansiecel en 4He-cel hoogtemeters geplaatst. 
Deze bestaan uit 2 concentrische buisjes die zo een condensator vormen. De capaciteit is 

afhankelijk van de relatieve elektrische permittiviteit Er van het medium tussen de twee buisjes. 

verdamper 

9 10 

[1~ 

~e cel amer 

Figuur 32: Schema van de opstelling met thermometers en hoogtemeters. 

expansie 
cel 

D··· 83 rrm 

[IJ ... 72 rrm 

[IJ··· 56 rrm 
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§ 3.2 Het superlek. 

Zoals reeds vermeld bestaat het superlek uit een metalen buisje met daarin een zeer fijn poeder, 

dat stevig is aangestampt. De poriën tussen de korreltjes zijn zo klein dat vrijwel alleen superfluïde 
4He er doorheen kan. 1 

Het superlek verbindt de expansiecel met de relatief warme 4He-cel (1,4 K), zodat een superlek 

een grote thermische belasting op de expansiecel kan vormen. Daarom wordt het superlek vaak 

met koperdraden gekoeld op bijvoorbeeld de verdamper (600 mK), enkele warmtewisselaars 
(omstreeks 200 à 100 mK) of de mengkamer (20 mK). Daarnaast wordt de warmtegeleiding 

van een superlek verkleind door het zo lang en dun mogelijk te maken. (Zie verder het hoofdstuk 

warmtelekken, § 5.5). Een superlek dat niet buigzaam is kan echter niet langer zijn dan± 10 

cm., d.i. de afstand tussen de beide cellen. 

Tijdens RUN 357 t/m 378 zijn de volgende superlekken gebruikt: 

RUN 353 t/m 358: superlek353. 

Tijdens RUN 353 t/m 358 is een betrekkelijk dun superlek gebruikt (genaamd superlek353) 

met een buitendiameter van 0,9 mm en een binnendiameter van 0,4 mm. Het was gevuld met 

het populaire Fe20 3-poeder, ook wel Parijs Rood geheten, en had een lengte van ca. 10 cm. 

Op het superlek waren een tweetal koelblokjes geschroefd, het ene koelblokje ging via een 
koperdraad naar de verdamper, het andere was aan de mengkamer bevestigd. 

Tijdens het vastklemmen van de koelblokjes op het superlek is bij het mengkamerkoelblokje 

een knikje in het superlek gekomen. Tijdens de metingen bleek dat het 4He slechts zeer langzaam 

door het superlek kon stromen. Waarschijnlijk is er een breukvlak in het poeder ontstaan, waardoor 

de werkzame doorsnede van het superlek aanmerkelijk verkleind werd en daarmee de zogeheten 

kritische snelheid. (Zie verder het hoofdstuk resultaten, § 6.2). 

RUN 359 t/m 363: superlek321. 

Voor deze runs is een nogal dik superlek genomen, dat zijn waarde reeds had bewezen in RUN321 

(zie verslag van Ronald Luyten [Luy92]). Dit superlek321, met een lengte van 10 cm, heeft 

een diameter van 6,0 mm buiten en 4,0 mm binnen en is eveneens gevuld met F~03• Zoals 

blijkt uit de resultaten van RUN 361 en 362 voldeed het prima en is er geen kritische snelheid 

geconstateerd. 

1Bij experimenten bij kamertemperatuur is gebleken dat heliumgas bij 1 atmosfeer langzaam 

door een superlek heen kan diffunderen. 
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RUN 364 t/m 366: coax4m. 

Voor het eerst wordt een zogeheten thermocoax als superlek gebruikt. Dit bestaat uit een buigzame 
stalen buis (staal-304), gevuld met MgO-poeder, met in het midden een koper-nikkeldraad. 
De buitendiameter van de coaxdraad is 0,5 of 1,0 mm. Thermocoax is een commercieel verkrijgbaar 
produkt dat gebruikt wordt als gloeidraad, maar het fungeert toevallig ook goed als superlek 
De voordelen van deze coaxdraad zijn de kleine diameter, de grote lengte en de grote flexibiliteit 
Bovendien bespaart het veel tijd en moeite aangezien je nu niet zelf een superlek in elkaar 
hoeft te "timmeren". 

Tijdens RUN 364 t/m 366 is een thermocoax gebruikt van maar liefst 3,8 meter dat als een 
spiraal was opgerold. De buitendiameter was 1,0 mm, de binnendiameter 0,76 mm. De kerndraad 
van CuNi had een dikte van 0,30 mm. Deze coax4m was niet vantevoren in de glazen kryostaat 
getest. Tijdens de metingen bleek dat er geen 4He doorheen kwam, hoewel niet helemaal zeker 

was of de hele coax beneden de zogenaamde lambda-temperatuur T'A. was gebracht. T'A. is de 
temperatuur waaronder het 4He superfluïde wordt. 

RUN 367 t/m 378: coaxl m. 

Er is een kortere thermocoaxdraad ingebouwd met een lengte van 93 cm. Deze was reeds getest 
in de glazen kryostaat bij 1,4 Ken voldeed daar prima. Ook tijdens de metingen in de grote 
mengkoeler ging het 4He er goed doorheen, hoewel er wel een merkbare kritische snelheid 
optrad. De buitendiameter van deze coaxlm was wederom 1,0 mm. 

§ 3.3 Warmtecapaciteit van de expansiecel 

Wanneer de warmtecapaciteit van de expansiecel zelf en van eventuele aanverwante delen niet 
te verwaarlozen is ten opzichte van de warmtecapaciteit van het helium, dan zal dit het 
rendement Be van de expansie merkbaar beïnvloeden. De cel die momenteel gebruikt wordt 
is echter geheel vervaardigd van koper, dat een zeer geringe soortelijke warmte heeft. Volgens 
de literatuur [POB92, p.166] voldoet de soortelijke warmte van koper voor het relevante 
temperatuurgebied aan: 

(1) 

met T in kelvin. 
Het volume aan koper van de expansiecel is ongeveer 40 cm3

• Met een massadichtheid van 
9 g/cm3 [Pob92, p.166] is de massa dus± 360 gram (5,7 mol). Bij een temperatuur van 30 mK 
heeft de koperen cel dan een warmtecapaciteit van 0,12 mJ/K. 
In de praktijk kan de soortelijke warmte van koper een stuk hoger liggen t.g.v. waterstof- en/ of 
zuurstofonzuiverheden, magnetische verontreinigingen (Fe en Mn) en roosterfouten. 
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De soortelijke warmte van zuiver 3He wordt gegeven door: 

C v.w/T) = 22,8 T . (2) 

De maximale hoeveelheid 3He die we in de expansiecel kunnen inlaten is ± 0,13 mol. Bij 30 mK 
is de warmtecapaciteit van 0,13 mol 3He 87 mJ/K. De warmtecapaciteit van de koperen cel 
is dus te verwaarlozen ten opzichte van de warmtecapaciteit van het zuivere 3He. Dit geldt 
voor alle temperaturen, aangezien de verhouding tussen de warmtecapaciteit van de vloeistof 
en de koperen cel constant is. Bovendien is de warmtecapaciteit van helium in de verdunde 
fase nog eens een factor 4,57 groter dan in de geconcentreerde fase. 

De soortelijke warmte van de koperen expansiecel kan eenvoudig gemeten worden door een 
bepaald vermogen Qst aan te bieden via een stookweerstand op de expansiecel en tegelijkertijd 
de temperatuurstijging te meten. De heliumflow door het superlek moet uiteraard nul zijn, zodat 
er geen extra koeling of opwarming ontstaat doordat 3He de fasegrens oversteekt. 
Eventueel kan ook de warmtecapaciteit van de lege cel gemeten worden, dus vóór het 
incondenseren. 

De totale warmtestroom die naar het systeem stroomt bestaat nu dus uit het warmtelek Q1ek 

en het stookvermogen Ó.st: 

Q. +Q. = t (C +C ) . 
lek st 1 V VI V rest ' ' 

(3) 

Hierin is t, de afgeleide van T1, de temperatuur in de expansiecel, naar de tijd. Cv,v1 en Cv .rest 

stellen de warmtecapaciteit van de vloeistof respectievelijk de koperen cel voor. In deze 

vergelijking zitten twee onbekenden, namelijk het warmtelek Q 1ek en de capaciteit C v,rest van 
de koperen cel. Als dus bij twee verschillende waardes van Qst het temperatuurverloop T1 gemeten 
wordt, kan Cv .rest bepaald worden. 
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§ 4.1 Weerstandsthermometers 

Weerstandsthermometers maken gebruik van de eigenschap dat de elektrische geleiding van 

het materiaal waarvan ze gemaakt zijn sterk temperatuurafhankelijk is in het temperatuurgebied 

waarvoor ze ontworpen zijn. De meest gebruikte weerstandsthermometers zijn de zogenaamde 

speerweerstanden; Dit zijn weerstanden vervaardigd van koolstof. Ze zijn cilindervormig met 

een typische lengte van 1 cm en een doorsnede van 3 mm. Speerweerstanden hebben een 

negatieve temperatuurcoëfficiënt, dat wil zeggen de weerstand neemt toe als de temperatuur 
daalt Ze worden zowel gebruikt op de wand van de verschillende heliumvaatjes als in de 

vloeistof. 

Een ander soort weerstandsthermometer, waarmee uitsluitend in de vloeistof gemeten wordt, 

is de Ru02-thermometer. Dit is een zogenaamde dikke-film-weerstand, die bestaat uit een 15 J.Im 
dik Ru02-laagje dat op een drager van Al20 3 is aangebracht Omdat deze thermometers een 

veel kleinere warmtecapaciteit hebben, nemen ze veel sneller de temperatuur aan van het 

omringende medium of het oppervlak waar ze op zitten. Ook voor rutheniumoxide geldt dat 

de weerstand toeneemt bij dalende temperatuur. 

Beide soorten thermometers hebben als nadeel dat de elektrische stroom die door de weerstand 

gestuurd wordt er voor zorgt dat de thermometer een klein beetje opwarmt. Daarnaast kan ook 

de oppik van RF-straling zorgen voor een opwarming van de thermometer. Dit opwarmeffect 
is bij de Ru02 ' s, die een relatief kleine warmtecapaciteit hebben, groter dan bij de 

speerweerstanden. Omdat de Kapitzaweerstand tussen de thermometer en het helium bij lagere 

temperaturen steeds groter wordt, kan er onder de 40 mK een aanzienlijk temperatuurverschil 

ontstaan tussen de thermometer en de vloeistof. Daarnaast is de warmtegeleiding in het koolstof 

van de speerweerstanden ook redelijk klein. De beste geometrische vorm voor een koolweerstand 

is dus een plat plaatje. 

De speerweerstanden die op de wand van de vaatjes bevestigd zijn geven bij hogere 

temperaturen al problemen ten gevolge van de kapitzaweerstand. 

§ 4.2 Viscositeitsthermometers 

Een trildraadviscositeitsthermometer maakt gebruik van het feit dat de viscositeit van zuiver 
3He en van het heliummengsel sterk toeneemt bij afnemende temperatuur. Omdat deze 

thermometer niet is gebruikt gedurende deze afstudeerperiode, wordt er nu niet verder op 

ingegaan. Voor meer informatie over de trildraadthermometer wordt verwezen naar het 
afstudeerverslag van Ronald Luijten [Lui92]. 
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§ 4.3 Magnetische susceptibiliteitsthermometers 

Een thermometer van paladiumijzer maakt gebruik van het feit dat de magnetische susceptibiliteit 

X van paladium, gedoteerd met een hoeveelheid ijzer van typisch 25 ppm, boven 7 mK gegeven 

wordt door: 

c 
=--· r-e (1) 

waarbij C de zogenaamde Curieconstante is en e "" 2 mK. Een PaFe-thermometer bestaat dan 

uit een cilindervormig stukje paladiumijzer met daaromheen een secundair spoeltje van koper. 

Om deze spoel zit nog een primaire spoel van supergeleidende draad. Wanneer nu door de 

primaire spoel een wisselstroom wordt gestuurd, zal dit aanleiding geven tot een inductiespan

ning over de secundaire spoel, die evenredig is met 1 + X· Een PaFe-thermometer kan, mede 
afhankelijk van de ijzerconcentratie in het paladium, gebruikt worden in het temperatuurgebied 

tot ± 4 mK. Onder deze temperatuur gaat de susceptibiliteit verzadigen. 
Op dit moment worden een tweetal PaFe-thermometers getest, die aan de flens van de 
mengkamer zijn bevestigd. Vanwege hun afmetingen(± 5 cm lang) zijn ze niet in de vloeistof 

te gebruiken. 

§ 4.4 Hoogtemeting 

Het vloeistofniveau in de 4He-cel en de expansiecel wordt gemeten met behulp van zogenaamde 

hoogtemeters. Een hoogtemeter is een cilinder-symmetrische condensator, bestaande uit twee 

concentrische buisjes, die rechtop in het heliumvaatje is geplaatst. Aangezien de relatieve 

elektrische permittiviteit Ey van helium anders is dan van vacuüm of heliumdamp kan op deze 

manier de hoogte van de vloeistofkolom bepaald worden, en dus ook de hoeveelheid helium 

in het vaatje. 

Wanneer we 1\ot mol mengsel hebbeningecondenseerd in de vaatjes is de totale hoeveelheid 
3He in ons systeem n3(0) = xm ntot• waarbij xm = 6,2% de concentratie 3He in het mengsel. 

niO) = (1-Xm) ntot is dan de totale hoeveelheid 4He. 
We kunnen nu de verhouding nit)/niO), waarbij nit) de hoeveelheid 4He in de 4He-cel is op 

tijdstip t, berekenen aan de hand van de gemeten capaciteit ~(t) in de 4He-cel: 

(2) 

~.min en C2,max zijn de capaciteiten van respectievelijk de lege en de volle 4He-cel. Hiermee 

wordt een kleine fout gemaakt, aangezien de condensator niet helemaal tot op de bodem komt. 
Bovendien bevindt zich ook nog 4He in het verbindingsbuisje van 4He-cel naar superlek en 

in het superlek zelf. 
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Voor de expansiecel met capaciteit C1 geldt een soortgelijke uitdrukking: 

nit) 

niO) 

Cl.max -C~(t) 
= ---.....,--c -C ' l,max !,min 
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(3) 

waarbij C1,min de capaciteit in de expansiecel is wanneer al het 4He zich in de 4He-cel bevindt, 
dus wanneer er alleen een laagje zuiver 3He in de expansiecel zit. Als al het 4He zich in de 
expansiecel bevindt is de capaciteit daar C1,max· Wanneer niO) ongeveer 0,1 mmol is, staat op 
t = 0 de condensator nog net met haar "voeten" in de 3He. In de meeste gevallen hebben we 
meer helium ingecondenseerd, zodat vergelijking (3) dan exact geldt. 
Tot slot kunnen we de hoeveelheidingecondenseerd mengsel1~01 berekenen met behulp van 
de druk in het voorraadvat waarin het mengsel als gas wordt bewaard. Uit de ideale gaswet, 
toegepast op het voorraadvat vóór en na het incondenseren volgt: 

(p voor- p n) V vat 

RT 
(4) 

Hierin is (Pvoor-Pna) het drukverschil in het voorraadvat vóór en na het incondenseren, R de 
gasconstante enT en Vvat de temperatuur resp. het volume van het vat. 

Een andere manier om de hoogte van de vloeistofkolom c.q. de hoeveelheid vloeistof in de 
vaatjes te berekenen aan de hand van de gemeten capaciteiten is de volgende: 
De capaciteit C1eeg van een cilindersymmetrische condensator met lengte L wordt gegeven door 

2x E0L 
cleeg = ln(rb/r) (5) 

In deze vergelijking is Eo de elektrische permittiviteit van vacuüm en zijn ra en rb de binnen
resp. buitenstraal van de condensator. 
De verandering van de capaciteit als gevolg van een niveauverandering van de vloeistof in 
de 4He-cel is dan: 

dC C 
__ 2 = 2,/eeg (E -1) 
dh L r 

(6) 

In de expansiecel is de zaak iets ingewikkelder omdat de e., van de geconcentreerde fase niet 
gelijk is aan die van de verdunde fase. 
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Een van de grote problemen van de huidige opstelling is het grote warmtelek van warme delen 
in het systeem naar de relatief koude expansieceL Tijdens de metingen van het afgelopen halfjaar 

bleek het warmtelek zo'n 0,3 à 0,7 pW te zijn. In dit hoofdstuk zullen systematisch de mogelijke 
oorzaken besproken worden. 

§ 5.1 Warmtelek door straling 

De warmtebelasting door straling is af te leiden uit de stralingswet van Stefan-Boltzmann, waarbij 
een zwart voorwerp met temperatuur T een vermogen per oppervlakte-eenheid uitzendt van: 

(1) 

De expansiecel bevindt zich in de zogenaamde vacuümruimte. Het omhullende cilindervormige 
vat heeft een temperatuur van 4,2 Ken straalt dan volgens (1) een vermogen uit van 18 pW 

per m2
• Als we aannemen dat de expansiecel, met een oppervlak van 150 cm2

, alle straling 
die haar bereikt ook absorbeert, is de stralingsbelasting 0,3 pW. Bij een met 0,13 mol zuiver 
3He gevulde expansie-cel op 40 mK (Cv = 0,12 J/K) zou dit dan neerkomen op een temperatuurstij
ging van 0,15 mK/min. 
Aangezien dit veel te veel is, is het systeem van 4He-cel, expansiecel en mengkamer omgeven 

met een stralingsscherm, dat in thermische verbinding staat met de vierde warmtewisselaar 

en ongeveer een temperatuur van 300 mK heeft. De stralingsbelasting is dan slechts 7 pW. 

Wel zou de 4He-cel, die ook binnen het stralingsscherm zit, nog een vervelende warmtestraler 
kunnen zijn. Deze heeft een temperatuur van circa 1,3 K. Als we stellen dat 10% van de door 
de 4He-cel uitgezonden straling de expansiecel bereikt dan wordt de thermische belasting ten 

gevolge van de 4He-cel (oppervlak 150 cm2
) zo'n 0,2 nW. Dit is zeker acceptabel. 
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§ 5.2 Warmtelek door restgas 

Tijdens het afkoeling van de opstelling tot 4,2 Kis de vacuümruimte gevuld met 3He-gas ( 1 Torr 

bij 300 K). Nadat dit contactgas afgepompt is wordt er nog enkele uren bij 4,2 K aan de 

vacuümruimte gepompt, alvorens verder afgekoeld wordt. Uiteindelijk wordt een hoogvacuüm 

in de vacuümruimte bereikt van < 4·10·6 Torr. 
De nog overgebleven 3He-deeltjes gedragen zich als een Koudsengas (gemiddelde vrije weglengte 

veel groter dan de afmetingen van het vacuümvat) en zorgen voor een thermische belasting 

Órestgas op de expansiecel van (Zie [Pob92, p.84]): 

Qrestgas - 2 a A p !1T . [pW] (2) 

Hierin is A het oppervlak van de expansiecel, p de druk (in Torr) in de vacuümruimte en !1T 
het temperatuurverschil tussen vacuümvat en expansieceL De coëfficiënt a is een maat voor 

de warmte-overdracht van de gasdeeltjes naar de expansieceL Voor een zeer schoon 

metaaloprervlak is a ongeveer 0,025, in het ergste geval is deze gelijk aan 1. Als we a gelijkstellen 

aan 0,1 wordt het warmtelek ten gevolge van restgas Órestgas = 50 nW. 

Dit warmtelek wordt nog verkleind door het feit dat de gasdeeltjes die met een temperatuur 

van 4,2 K van de wand van het vacuümvat afkomen eerst nog het stralingsscherm moeten passeren. 
Dit kan alleen aan de bovenkant van het stralingsscherm waar enkele gaten (ca 1 cm in doorsnede) 

zitten. Deeltjes die toch door een van deze gaten komen zullen in de meeste gevallen eerst 

een of meerdere keren tegen de binnenkant van het stralingsscherm botsen of zelfs "vastvriezen". 
De warmste plaats binnen het stralingsscherm is echter de 4He-cel (1,4 K). Het was beter geweest 
als deze zich ook buiten het stralingsscherm had bevonden. Daarom is er reeds een nieuwe 
4He-cel gemaakt en getest, die een plaatsje boven de verdamper heeft gekregen. Tevens is er 
al een lang, gebogen superlek gemaakt, dat precies de afstand tussen deze nieuwe 4He-cel en 

de expansiecel kan overbruggen. De nieuwe 4He-cel zal waarschijnlijk in het najaar van '93 

operationeel worden. 
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§ 5.3 Warmtelek door elektrische bedrading 

De elektrische bedrading van thermometers, heateren hoogtemeter in of op de expansiecel 

moet op verschillende plaatsen in het systeem gekoeld worden om thermische belasting van 
de expansiecel te voorkomen. 

Voor het schatten van warmtestromen door stroomdraden en buisjes wordt gebruik gemaakt 
van de wet van Fourier. Volgens deze wet wordt de warmtestroom Q door een materiaal met 
lengte /, doorsnede A en warmtegeleidingscoëfficiënt K(T) gegeven door: 

r. . Af Q = - K(T)ál' . 
I T 

I 

(3) 

De warmtegeleiding in metalen kan plaatsvinden via fononen en elektronen. Bij normale metalen, 
d.w.z. metalen die niet in supergeleidende toestand zijn, overheerst de geleiding door elektronen. 
De warmtegeleidingscoëfficiënt voor temperaturen onder de 1 K is dan te schrijven als 

KNfT) = ~0T. 
Hiermee wordt de warmtestroom: 

Q. - Kno A (Tz- Tz) 
N--- h I • 

21 
(4) 

In een supergeleider vervalt de bijdrage van de elektronen en blijft de warmtegeleiding via 
fononen over. De warmtegeleidingscoëfficiënt wordt dan JCs(T) = Ks0 T3

• 

Hiermee wordt Q: 

(5) 
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Aan de expansiecel zijn verschillende meetdraden verbonden. Elke thermometer wordt met 

behulp van een vierpuntsmeting bepaald, zodat vier draden nodig zijn per thermometer. Aan 

de stookweerstand zitten eveneens vier stroomdraden. De draden zijn vervaardigd van manganine 
met daarin supergeleidende filamenten en hebben een doorsnede van 0,1 mm. De manganine 
is de bepalende factor voor de warmtegeleiding. Voor manganine geldt ~0= 0,05 W /K2m 
[Lou7 4, p.246]. Er zijn vijf thermometers en één stookweerstand aan de expansiecel bevestigd, 

dat zijn samen 24 draden. Als de meetdraden het systeem binnenkomen worden ze achtereenvolgens 

op de heliumcryostaat (4,2K), de verdamper (600mK) en de vierde warmtewisselaar gekoeld 
(300mK). Vanaf de vierde warmtewisselaar tot de expansiecel (±40mK) is de gemiddelde lengte 

van de draden zo'n 30 cm en geldt voor het warmtelek: 

Q = 4 0,05·1t/4·(0,1)2·10-6 (032-0042) = 1,4 nW. 
Mndr 2 ·0,30 ' ' 

(6) 

De hoogtemeter is aangesloten met een tweetal coaxkabels, die tot in de expansiecel doorlopen. 
Ook ligt er nog een (2-voudige) coaxverbinding naar de expansiecel waar een van de thermometers 

op aangesloten zou kunnen worden. Deze laatste coaxdraden kunnen echter nog niet automatisch 
via de computer uitgelezen worden. 

De lengte van de coaxkabels van warmtewisselaar tot expansiecel is 50 cm. Als de doorsnede 
van de coaxkem verwaarloosd wordt ten opzichte van de doorsnede van de mantel volgt de 

effectieve doorsnede van de coaxkabel uit de binnen- en buitenstraal van de mantel. De 
buitendiameter van de draad is 0,8 mm, de binnendiameter 0,5 mm. Als de mantel als massief 

staal wordt gezien met een~= 0,12 T W/K2m [Lou, p246] geven de vier coaxdraden een 
warmtelek van: 

(7) 

Dit is groter dan het warmtelek door de supergeleidende draden, maar in dit stadium van het 
onderzoek nog alleszins acceptabel. 
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§ 5.4 Wanntelek door deincondenseerleidingen 

~-~~---"-0,,3 _mmc___---->: 
' ' 

~·-~ ~-----~ 
' ' ' ' ' ' ' ' 

: -'--~, 
~ __ 0,2_mr~-~ 

' 
' ' ' ' _____ __:::_0=,5 111_111 _____ ,_: 
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Naar de expansiecel lopen een tweetal 
metalen toevoerleidingen, waarlangs het 
heliummengsel aan het begin van elke run 
ingecondenseerd wordt. Het zijn er twee 
omdat het mogelijk is dat een van de twee 

buisjes ergens verstopt raakt. De inconden
seerleidingen bestaan uit dunne buisjes 
(binnendiameter ± 0,3-0,6 mm) van staal 
of koper-nikkel met daarin een stalen 

draad. Deze draad vergroot de stromings
weerstand van de vloeistof door de buisjes 
en verkleint daardoor het convectief 
warmtetransport. Het heliummengsel 
stroomt in de ruimte tussen draad en 
buis wand. 
Tot en met RUN 364 werden de inconden
seerleidingen gekoeld op het lK-bad en 

Figuur 5.1: Doorsnede incondenseerleidingen. 

de verdamper. Het stuk tussen verdamper 
en expansiecel bestond uit een tweetal koper-nikkel buisjes van 50 cm lengte met stalen 
binnendraad. De buitendiameter van de buisjes was 0,5 mm, de binnendiameter 0,3 mm en 
de binnendraad had een doorsnede van 0,2 mm. (Zie figuur hiernaast). Dit geeft samen een 
oppervlak van 

(8) 

voor het metaal en 

(9) 

voor het helium. 
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De warmtegeleidingscoëfficiënt voor koper-nikkel (70%-30%) wordt gegeven door (Zie 

[Lou74, p.246]): 

K . = 0 10T 1
•
24 [W/Km] 

Cu-NI ' (10) 

zodat 

Q . = 2 0,10· 0,16·10-6 (062,24_0042·24) = 9 nW. 
Cu-Nz 2,24· 0,50 ' ' 

(11) 

Voor zuiver 4He in een smalle buis met diameter D geldt [Lou74, p252]: 

K4He = 3·105 DT 3 [W/Km] , (12) 

als T ~ 600 mK. Nemen we voor D 0,1 mm dan wordt de warmtegeleidingscoëfficiënt 

K4He = 60 T 3 [W/Km] en de warmtestroom: 

Q. = 2 60 ' 0•04 ' 10-
6 

(064 -0044 ) = 031 nW. 
4He 4· 0,50 ' ' ' 

(13) 

In werkelijkheid zal dit minder zijn omdat helium slechter geleid zodra er 3He in opgelost is. 

Vanaf RUN 365 zijn de incondenseerleidingen tussen verdamper en expansiecel met twee stukken 
verlengd en is een al bestaand koelblokje daartussen thermisch verankerd op de ge warmtewisselaar 

(± 100 mK). 

Het eerste stuk (tussen koelblok verdamper en koelblok ge warmtewisselaar) bestaat uit een 

tweetal roestvrijstalen buisjes (buitendiameter 1,0 mm, binnendiameter 0,6 mm) met daarin 

een stalen draad van 0,5 mm. De totale lengte is maar liefst 1,4 m. 

Het tweede stuk bestaat uit een tweetal buisjes van koper-nikkel (buiten 0,5 mm, binnen 0,2 mm) 

zonder binnendraad. De lengte van deze buisjes was 1,60 m. 

De warmtebelasting naar de expansiecel wordt hiermee gereduceerd tot enkele tientallen p W's. 
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§ 5.5 Warmtelek door het superlek 

Omdat het superlek een verbinding vormt tussen de expansiecel en de relatief warme 4He-cel 

(± 1,4K) kan het superlek een grote thermische belasting op de expansiecel vormen. 

Het berekenen van de warmtestroom door het superlek is niet eenvoudig. 

Een superlek bestaat grofweg uit drie delen: het stalen buisje, het aangestampte poeder en het 

superfluïde 4He. 

De warmtegeleiding door het stalen buisje (en eventueel (bij de thermocoax) door de binnendraad 
van Cu-Ni) is goed te berekenen. 

De warmtegeleidingscoëfficiënt van het aangestampte poeder (F~03, Al20 3, Ag of MgO) is 

echter niet goed bekend bij deze temperaturen en bovendien wordt de warmtegeleiding vooral 

bepaald door het thermisch contact tussen de korrels onderling. Dit hangt onder andere af van 

hoe goed het superlek is aangestampt. 

De warmtegeleiding van 4He is tot op zekere hoogte wel bekend, maar hangt af van de diameter 

van het capillair waar het helium zich in bevindt. En het is zeer twijfelachtig of een formule 

zoals (12) nog wel geldt in een superlek. 

Om toch enigszins een ordegrootte-schatting van de warmtestroom te kunnen doen beschouwen 

we het superlek als ware het een massief stalen staafje, met een warmtegeleiding van 

Kn = 0,12 W/K2m. De warmtestroom wordt dan weer beschreven met formule (4). Voor het 

dunne superlek353 (doorsnede 0,64 mm2, lengte 10 cm) geldt dan: 

Q. 0,12· 0,64·10-6 (1 42-0 042) = 0,8 nW 
353 = 2·0,10 ' ' ,... 

(14) 

Het relatief dikke superlek321 (doorsnede 28 mm2, lengte 10,0 cm) geeft een warmtelek van 

Q32, = 
0• 1~:o~~~~o-

6 

(1,42 -0,042) = 33 pW (15) 

de thermocoax coax4m van 3,8 m (doorsnede 0,79 mm2) heeft 

0,12· 0,79·10-6 (1 42-0 042) = 24 nW 
2·3,8 ' ' 

(16) 

en coaxlm (lengte 0,93 m, doorsnede 0,79 mm2) 

Q. 0,12· 0,79·10-6 (142 -0 042) = 0 1 w 
coaxlm = 2·0,93 ' ' ' Jl • (17) 

Bij de meeste superlekken is het dus van vitaal belang om het superlek op een aantal plaatsen 
te koelen. 
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Figuur 5.2: Koelpunten bij superlek321 met geschatte temperaturen en warmtestromen. 

Tijdens de metingen met superlek321 waren een viertal koelblokjes op dit superlek aangebracht 

(zie figuur 5.2). Een van de koelblokjes is rechtstreeks op de mengkamerflens (± 25 mK) 

geschroefd, de andere drie zijn, d.m.v. twee dikke koperdraden, verbonden met resp. de verdamper 
(600 mK), de 9e (100 mK) en de 10e warmtewisselaar (50 mK). Deze koperdraden hebben een 

doorsnede van 3,1 mm2 en zijn telkens ± 40 cm lang. De warmtegeleidingscoëfficiënt voor 

koper is: Keu = 100 T W /K2m [Lou, p.246]. 

Bij het eerste koelpunt mogen we veronderstellen dat het superlek daar ook daadwerkelijk de 

temperatuur van het koelblokje aanneemt. Uit de warmteweerstand van het superlek tussen 
4He-cel en eerste koelblokje en tussen koelblokje en verdamper volgt de temperatuur van het 
eerste koelblokje: 750 mK. De warmtestroom naar de verdamper is zo'n 130 pW. 

Bij de andere koelpunten zal het superlek zeker niet de temperatuur van het koelblokje gaan 

aannemen, aangezien bij lagere temperaturen de Kapitzaweerstand tussen koelblok en stalen 

buis en tussen stalen buis, oxidepoeder en helium steeds belangrijker wordt. De temperatuur 

in het superlek bij de verschillende koelpunten is geschat op resp. 300, 150 en 100 mK. 

Verondersteld is dat de klem naar de mengkamer een homogene temperatuur van 25 mK had. 

Uit deze grove schattingen volgt een waarde voor de warmtebelasting van superlek321 op de 

expansiecel: Q,ek = 0,6 pW. 

De koeling van een superlek kan nog verbeterd worden door ter hoogte van de koelpunten 
geen ijzeroxide maar zilverpoeder als vulpoeder te gebruiken. Zilverpoeder geleidt namelijk 

beter dan F~03• Uit metingen in de glazen kryostaat is gebleken dat superlekken met daarin 

geleidelijke overgangen van ijzeroxide naar zilverpoeder prima werken als superlek. 
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§ 5.6 Warmtestroom door de heatswitch 

De heatswitch bestaat uit een aluminium strip, die is ingeklemd tussen twee koperstrips 
(zie figuur 5.3). In het midden van de heatswitch bevinden zich een tweetal inkepeningen, zodat 
de warmtestroom in ieder geval door het aluminium moet. 

85 

41.4 

Figuur 5.3: Doorsnede van de heatswitch (maten in mm's). 

De breedte van de heatswitch is 6,0 mm. 

In isolerende toestand zal de warmteweerstand hoofdzakelijk bepaald worden door het stukje 
supergeleidende aluminium in het midden van de heatswitch, met een dikte d van 0,3 mm en 
een effectieve doorsnede Aeff van iets meer dan 6 mm2

• 

Voor temperaturen onder de 100 mK geldt niet meer dat de warmtegeleidingscoëfficiënt Ks(Al) 
voor aluminium in supergeleidende toestand evenredig is met T3

• Uit metingen met een heatswitch 
van ongeveer dezelfde afmetingen (zie [Glo90]) blijkt dat tussen 10 en 80 mK: Ks(Al) = Kso T2

, 

waarbij Kso onder andere afhangt van de geometrie van de heatswitch en de zuiverheid van 
het aluminium. 

Voor de warmtegeleiding tussen de flens van de expansiecel (T=T9) en de flens van de 
mengkamer (T=T14) geldt dan: 

Q. = KsoAcff(T3-T3)= 1 (T3-T3) 
isolerend 3 d 9 14 R 9 14 ' 

HS 

(18) 

met RHs de zogenaamde warmteweerstandscoëfficiënt van de heatswitch. Zodra tijdens een 
expansie T9 kleiner dan T14 wordt draait de warmtestroom om en gaat de mengkamer voor een 
(kleine) thermische belasting op de expansiecel zorgen. 
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Tijdens de periode dec '92 t/m juli '93 zijn met een viertal verschillende superlekken 
metingen verricht. In tabel 6.1 zijn in beknopte vorm de belangrijkste resultaten weergegeven. 

Tabel 6 ]· Overzicht van de resultaten van de belangrijkste metingen in de periode dec'92-juli'93 . . . 

I RUN I periode 

I 
superlek vulpoe- warmte-lek maximale koel- lengte buiten- binnen-

der injectie· punten diam. diam. 
snelheid 

I 

357 10 dec- superlek353 FeP3 0,3 pW 4 pmol/min verd. lOcm 0,9mm 0,4 mm 

17 dec mengk. 

verd. 

361 2 feb- superlek321 FeP3 0,6-0,7pW ~ 0,21 Cf' WW 10,5cm 6,0mm 4,0mm 

362 14 feb mol/min HYww. 
mengk. 

366 9 apr- coax4m MgO ? 0 (???) -- 3,8 m 1,0 mm 0,76 mm 

15 apr 

376 2 juni- coaxlm MgO 0,6-0,8pW ± 0,8 -- 93 cm 1,0 mm 0,76 mm 

377 18 juni mol/min* 

378 22 juni- coaxlm MgO 0,4-0,7pW ~ 0,8 verd. 93 cm 1,0mm 0,76 mm 

1 juli mol/min* 8" WW. 

I 11 I I . grote opwarming in exp.-cel 
11 I I 

Gedurende deze periode traden een tweetal technische problemen op. Ten eerste kwam het 
veelvuldig voor dat we een klein lek hadden ergens in het mengkoelergedeelte of in de 4He
cel dan wel expansiecel, waardoor er superfluïde 4He in de vacuümruimte terecht kon komen 
en daar als een film aan de wand en aan de buitenkant van de heliumvaatjes ging zitten. Zo 
ontstond een thermische kortsluiting tussen relatief warme en koude delen van het systeem 
waardoor het onmogelijk werd om temperaturen onder de 100 mK te halen. Over het 
algemeen kostte het erg veel tijd om deze lekken op te sporen, mede gezien het feit dat bij 
kamertemperatuur (en in de meeste gevallen ook bij stikstoftemperatuur) het lek niet zichtbaar 
was. Dit verklaart het feit dat van de maanden maart, april en mei (RUN 363 t/m 375) nauwe
lijks resultaten te melden zijn. 
Daarnaast was het niet mogelijk om langer dan een dag of drie achter elkaar 3He door de 
mengkoeler te circuleren, aangezien na enkele dagen de leidingen aan de incondenseerkant 
van de mengkoeler (dus voordat het 3He de mengkamer ingaat) dichtslibden. Over het 
algemeen moest het systeem dan eerst tot stikstoftemperatuur worden opgewarmd alvorens 
de leidingen weer opensprongen. 
Vermoedelijk zijn bevroren waterstofdeeltjes de oorzaak van het verstoppen van de leidingen. 

I 
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§ 6.1 Het warmtelek en de minimale voorkoeltemperatuur 

Wanneer er geen helium stroomt door het superlek is het koelvermogen Qkoei in de expansiecel 
gelijk aan nul. Het warmtelek naar de expansiecel kan nu eenvoudig bepaald worden uit de 
temperatuurstijging per tijdseenheid T1 in de expansieceL Wanneet we de heatswitch isolerend 
zetten mogen we de warmtestroom door de heatswitch verwaarlozen, tenzij de temperatuur 

T1 in de expansiecel oploopt tot boven ca. 80 mK. 
In formulevorm is het warmtelek Q1ek:: 

(1) 

waarbij Ü1 de verandering van de inwendige energie van de vloeistof is, Cv1 de warmtecapaci
teit van de vloeistof en nit) de hoeveelheid 3He in de geconcentreerde fase op tijdstip t. De 
warmtecapaciteit van de expansiecel zelf.is hier verwaarloosd. 
In de tabellen 6.3 t/m 6.6 op de volgende bladzijden staan de resultaten van de warmtelekme
tingen van resp. RUN 357 (dun superlek), RUN 362 (dik superlek), RUN 376-377 
(thermocoax) en RUN 378 (thermocoax met koelpunten). Tijdens RUN 361 zijn geen 
betrouwbare warmtelekmetingen gedaan. Voor details over de gebruikte superlekken wordt 
verwezen naar § 3.2. In bovengenoemde tabellen wordt met exp-cel vol bedoeld dat al het 4He 
in de expansiecel zit (dus na afloop van een expansie) en met exp-celleeg dat er zich alleen 
zuiver 3He in de expansiecel bevindt (dus vóór een expansie). Onder elke tabel is aangegeven 
hoeveel mol mengsel en hoeveel mol zuiver 3He zich in de expansiecel bevond. 
L\t is de periode gedurende welke er een zinvolle warmtelekmeting gedaan kon worden . 

.1.Q1ek is een schatting van de meetonnauwkeurigheid van het warmtelek en is afgeschat aan 
de hand van de fluctuaties van T1 in de tijd. Wanneer T1 veel fluctuaties of slingeringen 
vertoonde is voor i\Q1ek: een grote waarde genomen. Wanneer de meetperiode L\t klein was 
ging de schatting voor .1.Q1ek: ook omhoog. In een aantal gevallen, bijvoorbeeld bij de meting 
van RUN 357, kan het gebeuren dat de spreiding in Q1ek: een stuk groter is dan de gegeven 
meetonnauwkeurigheid .1.Q1ek:. Dit feit duidt erop dat het warmtelek gedurende de meting niet 
constant was maar varieerde in de tijd. 
Met TMK wordt de temperatuur in de mengkamer bedoeld, T4He is de temperatuur in de 4He
cel. Bij de metingen met de thermocoax (tabel6.5 en 6.6) is er een thermometer TsL geplaatst 
op het superlek op 30 cm van de 4He-cel. De ijking van deze thermometer klopt niet goed 
meer, uit de weerstandswaarde van TsL bij 4,2 K volgt dat TsL rond 1 K ongeveer 200-
300 mK te hoog aangeeft. In de kolom naast TsL staat tenslotte nog de tijd die verstreken is 
sinds het incondenseren in de expansieceL 
Bij RUN 357 en RUN 362 is tevens vermeld of de compressor al dan niet aanstond gedurende 
de opwarming. 
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De laagste temperatuur waarmee de mengkamer de expansiecel kan voorkoelen als de 

heatswitch geleidend staat is eveneens een maat voor het warmtelek Wanneer T
1 

zijn laagste 

waarde heeft bereikt geldt dat de warmte die de mengkamer per tijdseenheid kan wegkoelen 

(ÓHs) gelijk is aan de hoeveelheid warmte die per tijdseenheid de expansiecel binnenkomt via 
o.a. het superlek: 

ÓHs = Ó1ek· Tabel 6.2 geeft een overzicht van de minimale voorkoeltemperaturen die in de 
expansiecel bereikt konden worden. 

Tabel 6.2: De minimale temperatuur waarmee de expansiecel kan worden voorgekoeld. 

I Meting I exp-

I 
~t 

11 

T,,min. 

I 
TMK 

I 
T4He TsL 
(mK) (mK) cel: 

357,12_15 leeg 0 .. 25 min 

I 

37,5 mK 

I 

18 mK 
11 1380 

I I 

361,19 leeg 0 .. 22 min 52mK 22mK 
11200 

I I 361,21_24 leeg 0 .. 65 min 49mK 21 mK 

362,1_3 leeg 700 .. 800 min 69mK 61 mK 

362,8 leeg 70 .. 95 min 71 mK 63 mK 1380 

362,10 leeg 100 .. 130 min 71 mK 63mK 

362,15 leeg 0 .. 80 min 63 mK 52mK 1300 

376,14 vol 190 .. 225 min 66mK 22mK 1200-600 1640 

376,15 leeg 480 .. 560 min 66mK 22mK 

376,16 leeg 30 .. 100 min ~69mK 22mK 1500 1500 

376,17 leeg 0 .. 120 min 52mK 22mK 1470 1500 

376,22_23 leeg 100 .. 630 min 49mK 22mK 1340 1400 

377,8_9 leeg 400 .. 750 min 

I 

51 mK 

I 

28mK 
11 1355 

1

1420 I 

378,12_13 leeg 0 . .35 min 37,5 mK 16 mK 1360 350 

378,38 39 vol 200 .. 290 min 35 mK 16 mK 1240 325 
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Warmtelek RUN 357: 

Tijdens deze run heeft de heatswitch één keer een hele nacht isolerend gestaan terwijl de 

expansiecellangzaam opwarmde. Het daaruit berekende warmtelek bleek gemiddeld 0,32 pW 

te zijn. De mengkamer, met een vloeistoftemperatuur van 18 mK, was in staat om het helium 
in de expansiecel tot 37,5 mK voor te koelen. 

Tabel 63 · Gemeten warmtelekken RUN 357. 

H.S. ex p-eel Compr. At I t, Ie,. I Qlek. AQ!ck. I TI IIT~ isolerend aan/uit . (!.iK/min) • 

357,15_17 vol* uit? 200 .. 820 min 17,0 1,08 J/K 0,31 pW ± O,ûl 84,5 mK 19 mK 

18,1 1,11 J/K 0,33 pW 86,2 mK 

16,5 1,14 J/K 0,31 pW 88,7 mK 

15,4 1,17 J/K 0,30pW 91,2 mK 

17,5 1,20 J/K 0,35 pW 93,2 mK 19 mK 

• Totaal 2,00 mol mengsel ingecondenseerd; n3(0) = 130 mmol. 

IT·~ I 
790mK 

700 mK 

700mK 
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Warmtelek RUN 361-362: 

Uit tabel 6.4 mogen we concluderen dat het warmtelek tijdens RUN 362 0,6 à 0,7 pW was. 

Verrassenderwijs leek de temperatuur in de 4He-cel niet van invloed op het warmtelek Bij 

meting 11 (T4He = 845 mK) was het warmtelek zelfs het grootst van allemaal, maar misschien 
dat de compressor daar debet aan was. 

Bij RUN 361 lag de minimale voorkoeltemperatuur rond de 50 mK, terwijl de temperatuur 

in de mengkamer ca. 21 mK was. Nadàt het systeem tot stikstoftemperatuur was opgewarmd 

en vervolgens weer was afgekoeld bleek tijdens RUN 362 dat T MK een stuk hoger lag 

(62 mK). De expansiecel kon nu tot ± 70 mK worden voorgekoeld. Alleen tijdens meting 

362,15 was de temperatuur in de mengkamer een stuk lager, zo'n 52 mK. De expansiecel kon 
toen tot 63 mK worden voorgekoeld. 

Een mogelijke verklaring voor de relatief hoge T MK tijdens RUN 362 is dat 

gedurende die run de fasegrens niet in de mengkamer stond maar er net boven, waardoor een 

zeer inefficiënte koeling buiten de mengkamer optreedt. Andere verklaringen zijn moeilijk te 
geven. 

Tabel 6 4 · Gemeten warmtelekken RUN 362 . . . 

H.S. exp- Compr. öt lt, Ie., I Q,ek ÖQ!ek I T, I~ isolerend cel aan/uit (min) . (JIK/min) . (mK) 

362,4 vol* C? 130 .. 140 60 557 mJ/K 0,56 pW ± 0,10 40mK 1030 

362,5 vol C? 385 . .415 78 653 mJ/K 0,70 pW ± 0,05 47mK 1120 

362,11 vol Caan 250 .. 280 105 446 mJ/K 0,78 pW ± 0,03 32mK 845 

362,12 vol C uit(?) 420 . .480 78 665 mJ/K 0,70 pW ± 0,10 46mK 850 .. 1100 

362,19 leeg C uit 156 .. 166 111 287 mJ/K 0,53 pW ± 0,10 91 mK 1350 

362120-21: 330 .. 1080: (TMK=50mK) 

362,20 400 min 66 587 mJ/K 0,65 pW ± 0,03 40mK 1190 

362,20 vol C uit 600 min 51 780 mJ/K 0,69 pW ± 0,03 55 mK 1180 

362,20 800 min 42 871 mJ/K 0,61 pW ± 0,07 64mK 1180 

362,21 900 min 38,8 914 mJ/K 0,59 pW ± 0,01 67mK 1180 

362,21 1080 min 31,5 999 mJ/K 0,52 pW ± 0,01 74mK 1180 

• Totaal 2,09 mol ingecondenseerd; n3(0) = 130 mmol. 
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Warmtelek RUN 376-377: 

Aangezien we nu een zeer lang superlek (93 cm) in de opstelling hadden was de verwachting 
dat het warmtelek een stuk kleiner zou zijn geworden. Zoals uit tabel 6.5 is op te maken was 
dit helaas niet zo: Q1et .". 0,6-0,8 J.IW. 
Aan het begin van elke run was het warmtelek zelfs nog aanzienlijk hoger, met gemeten 
waardes tussen 1,7 en 0,9 J.IW. Zoals uit het verloop van de thermometerTsLop het superlek 
valt op te maken zakt de temperatuur van het superlek gedurende de eerste 1 á 2 dagen. 

Daarna blijft de temperatuur hangen op ongeveer 1 K, althans op een afstand van ca. 30 cm 
van de 4He-cel. Wanneer de flow door het superlek zeer hoog is kan het superlek weer gaan 
opwarmen, zoals bij meting 16-18 van RUN 377 het geval is. De invloed hiervan op het 
warmtelek is onduidelijk. 
De temperatuur van de mengkamer bleef op 22 mK hangen, waardoor de expansiecel 
aanvankelijk tot 66 mK kon worden voorgekoeld en later (toen tevens het gemeten warmtelek 
kleiner geworden was) tot ± 50 mK. Bij meting 377, 8-9 was, terwijl T MK nog zakte, de 
voorkoeltemperatuur 51 mK. 
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Tabel 65: Gemeten warmtelekken RUN 376-377. 

H.S. exp- dt ti Cv! Qlek dQlek Tl TMK 
isolerend cel (mK/min) (mJ/K) 

376,14 vol* 123 .. 145 0,50 156 1,3 ).lW ± 0,05 47,0 mK 22mK 

0,50 184 1,5 ).lW ± 0,05 55,5 mK 

376,19_21 vol 1..20 0,14 358 0,84 ).l w ± 0,05 108mK 

376,19_21 vol 200 .. 290 0,25 184 0,75 ).lW ± 0,01 54,1 mK 22mK 

0,20 225 0,75 ).lW ± 0,01 66,0 mK 

376,22_23 leeg 630 .. 650 0,85 41,2 0,58 ).lW ± 0,05 56,8 mK 

376,24 vol 135 .. 150 0,27 123 0,55 ).lW ± 0,05 37,2 mK 22mK 

377,3_7 leeg 
.. 

14 .. 36 :2:1,25 71,3 :2:1,5 ).lW 96,5 mK 27mK 

377,3_7 leeg 110 .. 150 1,44 71,3 1,71 ).lW ± 0,08 96,5 mK 

377,3_7 vol 490 .. 553 0,17 326 0,92 ).lW ± 0,03 96,5 mK 

0,175 315 0,92 ).lW ± 0,03 93,3 mK 

377,9_12 vol 880 .. 935 0,326 136 0,74 ).lW ± 0,03 40,1 mK 

0,242 174 0,70 ).lW ± 0,03 51,4 mK 

377,14_15 vol 170 .. 400 0,297 153 0,76 ).lW ± 0,03 45,4 mK 28 mK 

0,247 189 0,78 ).lW 56,0 mK 

0,161 242 0,65 ).lW 71,7 mK 

0,139 324 0,75 ).lW 95,7 mK 

0,132 365 0,80).lW 108mK 

377,16_18 leeg 246 .. 260 1,1 63 1,2 ).lW ± 0,1 85,6 mK 31 mK 

377,16_18 bijna vol 505 .. 515 0,22 235 0,86 ).lW ± 0,05 73,7 mK 120mK 

• Tijdens RUN 376 totaal 512 mmol mengsel ingecondenseerd; n3(0) = 31,8 mmol. 
··Tijdens RUN 377 totaal 523 mmol mengsel ingecondenseerd; n3(0) = 32,4 mmol. 

T4He TsL 
(mK) (mK) 

1210 1450 

1210 

1180 1220 

1215 l200 

1215 

1340 

1250 1110 

1430 2130 

1360 2000 

1308 1625 

1311 1645 

1230 1140 

1264 1125 

1230 1090 

1210 

1200 1020 

1370 1580 

1300 1970 

t 
(uren) 

21 h. 

28 h. 

28 h. 

50 h. 

19 h. 

21 h. 

28 h. 

45 h. 

60 h. 

65 h. 

70 h. 

74 h. 
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Warmtelek RUN 378: 

Voor deze run zijn een tweetal veranderingen in de opstelling aangebracht, met de bedoeling 
het warmtelek te verkleinen. Ten eerste is de zogenaamde harsplaat waaraan de mengkamer 
en de expansiecel zijn opgehangen vervangen door een koperen plaat, die thermisch verankerd 
werd op de mengkamerflens. De gedachte hierachter was dat de harsplaat, die thermisch goed 
geïsoleerd was van de rest van het systeem, wel eens zeer langzaam zou kunnen afkoelen in 
de tijd. Op deze manier zou de harsplaat (met een temperatuur van een paar kelvin) gedurende 
enkele dagen of zelfs weken voor een relatief grote thermische belasting op de expansiecel 
kunnen zorgen. 

Daarnaast is de thermocoax op een tweetal plaatsen gekoeld. Daartoe werden een aantal 
koperdraadjes strak om het superlek gewikkeld en vervolgens thermisch verbonden met de 
verdamper resp. de ge warmtewisselaar. 
Het resultaat van deze tweede ingreep was dat de thermometer op het superlek - een halve 
dag na het incondenseren in de expansiecel - was gezakt tot zo'n 300 mK. Daaruit mag 
geconcludeerd worden dat in ieder geval het stalen buisje om de thermocoax een heel eind 
in temperatuur gedaald is. 
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Tabel 6.6: Gemeten warmtelekken RUN 378. 

H.S. exp-
isolerend cel 

378,6-7 vol1 

378,6-7 voe 

378,6-7 vol 

378,12-13 leeg3 

378,12-13 vol 

378,14 vol 

378,15-18 vol 

378,15-18 vol 

378,28-30 vol4 

378,28-30 vol 

378,38-39 leeg5 

378,38-39 vol 

378,42-43 vol 

1 Tijdens meting 6 
2 Tijdens meting 7 

At tl 
(min) (mK/min) 

94 .. 126 0,79 

265 .. 290 0,0 

306 .. 360 0,58 

0,46 

32 .. 56 0,73 

0,76 

374 .. 394 0,32 

22 .. 44 0,083 

130 .. 240 0,175 

400 .. 660 53•10"3 

53•10"3 

48•10"3 

0 .. 230 - 81•10"3 

- 52•10"3 

- 30•10"3 

296 .. 320 0,162 

334 .. 364 0,29 

365 .. 460 0,099 

8 .. 32 0,45 

306 .. 325 0,22 

15 .. 170 0,109 

0,097 

0,092 

Cvt Qltk AQt.k Tt 
(mJ/K) 

45,0 0,59pW ± 0,10 75,1 mK 
-

99,7 OpW ± O,ül 68,8 mK 

87,4 0,85 pW ± 0,10 60,3 mK 

108 0,83 pW ± 0,10 74,8 mK 

54,1 0,66 pW ± 0,05 44,2 mK 

60,5 0,77 pW ± 0,05 49,4 mK 

172 0,92 pW ± 0,10 30,7 mK 

389 0,54 pW ± 0,04 69,4 mK 

232 0,68 pW ± 0,03 41,4 mK 

430 0,38 pW ± 0,03 76,8 mK 

453 0,40 pW ± 0,03 81,3 mK 

473 0,38 pW ± 0,05 84,4 mK 

371 -0,50 pW ± 0,02 75,0 mK 

348 - 0,30 pW ± 0,02 70,4 mK 

326 -0,16pW ± 0,02 66.0 mK 

247 0,67 pW ± 0,03 49,9 mK 

295 0,76 pW ± 0,05 59,6 mK 

348 0,57 pW ± 0,03 70,4 mK 

100 0,75 pW ± 0,05 47,5 mK 

374 0,70 pW ± 0,05 38,7 mK 

729 0,65 pW ± 0.02 75,5 mK 

768 0,57 pW ± 0,02 79,5 mK 

805 0,57 pW ± 0,02 83,4 mK 

3 Tijdens meting 8-23 
4 Tijdens meting 25-33 
5 Tijdens meting 35-44 

totaal 92,7 mmol ingecondenseerd; n3(0) = 5,8 mmol. 
totaal 224 mmol ingecondenseerd; n3(0) = 13,9 mmol. 
totaal 867 mmol ingecondenseerd; n3(0) = 53,7 mmol. 
totaal 765 mmol ingecondenseerd; ~(0) = 47,4 mmol. 
totaal 1493 mmol ingecondenseerd; n3(0) = 92,6 mmol. 

47 

TMK T4H, TsL t 
(mK) (mK) (uren) 

20mK 1260 1380 2 h. 

34 mK 560 875 4 h. 

26mK 560 860 5 h. 

22mK 1200 820 

17 mK 1360 350 15 h. 

1360 330 

16 mK 1230 320 

18 mK 1210 310 

66mK 1230 305 

20mK 1220 310 38 h. 

20mK 

28 mK 745 310 14 h. 

28 mK 750 310 

795 311 

16mK 1400 320 

1240 325 

49 mK 635 480 

50mK 625 490 

60mK 625 465 47 h. 
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Het warmtelek daarentegen is niet substantieel veranderd en ligt tussen de 0,3 en 0,7 pW. 
Daarnaast zijn bij twee metingen afwijkende en nog niet verklaarde verschijnselen opgetreden. 
Allereerst bij meting 378, 6-7 (zie figuur 6.1 en tabel6.6), waar het warmtelek wordt gemeten 

nadat er 93 resp. 224 mmol mengsel is ingecondenseerd: 

Tl , T4He-cel & Tsuperlek 
RUN 378,6-7 

4He ... : ...... . 

. . . . . . . ·. ·'· .... . . 

time (minutes) 

Figuur 6.1: Warmtelekmeting 378, 6-7. 
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Nadat de mengkamer het net ingecondenseerde mengsel (93 mmol) heeft afgekoeld tot 50 mK 
wordt de heatswitch tussen 94 en 126 minuten isolerend gezet. De temperatuur T1 van de 

expansiecel schiet omhoog en na een minuut of tien heeft T1 ongeveer een constante waarde 

bereikt van 0,79 mK/min. Daaruit volgt dat het warmtelek zo'n 0,59 pW zou moeten zijn. 

Vervolgens wordt er verder ingecondenseerd tot 224 mmol mengsel, waarbij de heatswitch 

geleidend wordt gezet om het binnenkomende helium af te koelen. Vervolgens vindt er, door 

de stook op de 4He-cel te variëren, een ontmenging en een expansie plaats. Aan het eind van 
de expansie wordt de heatswitch isolerend gezet. Daardoor warmt de expansiecel weer op 

maar gaat dan vrij plotseling naar een constante waarde van 69 mK. Dit betekent dat nu het 

warmtelek naar de expansiecel geheel wordt weggekoeld door de heatswitch. In dezelfde tijd 

daalt de temperatuur in de 4He-cel van 900 naar 560 mK, doordat de stook op de 4He-cel nog 

verder teruggedraaid wordt. 

Wanneer we de heatswitch op t = 288 min geleidend zetten daalt T1 redelijk snel. Op 

t=304 minuten wordt de heatswitch weer isolerend gezet, maar in plaats van dat T1 weer naar 
69 mK gaat blijft hij stijgen met± 0,5 mK/min. Het warmtelek dat daar bij hoort is 0,84 pW, 

wat een redelijk hoge waarde is in vergelijking met de andere warmtelekmetingen van 

RUN 378. 
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Tl, T14 mK 
80 

Warmtelek 
RUN 378, 28-30 

50 

mK T 4He, T SL 
880 

64 ~------+---------+---\-----+-----r--+------t----j 560 

time (minutes) 
heatswitch geleidend 

Figuur 6.2: Warmtelekmeting 378, 28-30. 

In 378,28-30 (zie figuur 6.2) treedt iets soortgelijks op; Nadat een halve dag ervoor in de 
expansiecel is ingecondenseerd met de heatswitch isolerend koelt de expansiecel af tot onder 
de 70 mK. De koeling via de isolerende heatswitch is dus groter dan het warmtelek Het 
verschil tussen beide warmtestromen is datgene wat in tabel 6.6 bij meting 28-30 met Q

1
ek 

wordt bedoeld. 
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Wanneer dan de heatswitch geleidend wordt gezet daalt T1 nog een stuk sneller tot 48 mK. 
Op dat moment wordt de heatswitch weer in de isolerende stand gezet. Vervolgens wordt er 

een tijdje op de expansiecel gestookt totdat T1 = 63 mK. De stook wordt nu uitgezet in de 

verwachting dat T1 nu ongeveer constant zou moeten blijven. De temperatuur in de 
expansiecel blijft echter oplopen met 0,10 mK/min, wat overeenkomt met een warmtelek van 

0,57 pW. 

In beide gevallen treedt hetzelfde verschijnsel op; Tijdelijk is het verschil tussen het 

warmtelek en de warmtestroom door de isolerende heatswitch veel kleiner dan normaal, of 

zelfs negatief. Dit betekent dus dat of het warmtelek tijdelijk veel kleiner is dan normaal, Of 
dat de heatswitch veel slechter isoleert dan normaal. In het laatste geval zou dit ook te zien 

moeten zijn aan het gedrag van T14, de thermometer op de flens van de mengkamer. Deze zal 
immers hoger zijn naarmate de heatswitch beter geleid. 

Bij meting 6-7 is dit helaas niet zichtbaar aangezien net voordat T1 constant ging lopen, de 

temperatuur in de mengkamer was gestegen tot ca. 70 mK. (t.g.v. van een tijdelijke stagnatie 

in de circulatieflow van de mengkoeler). 

In figuur 6.2 van meting 28-30 is wel duidelijk te zien dat T14 1 mK klimt zodra de 
heatswitch geleidend wordt gezet (op t=230 min.). Op t=270 min. lijkt het alsof T1 lager 

wordt dan T14 • In werkelijkheid kan dit natuurlijk nooit aangezien de flens van de mengkamer 

de expansiecel koelt. Met andere woorden, T14 geeft een hogere temperatuur aan dan de flens 

van de mengkamer, waarschijnlijk doordat de thermische link tussen thermometer en 
mengkamerflens niet goed genoeg is. 

Wanneer de heatswitch op t=296 min. weer isolerend wordt gezet, gaat T14 weer langzaam 

terug naar een waarde die ± 0,5 mK lager ligt dan voorheen. T14 blijft rond deze waarde 

hangen totdat rond de 47C minuten de mengkamertemperatuur weer eens flink gaat oplopen. 

Al met al geeft het verloop van T14 geen antwoord op de vraag of de heatswitch tot 

t=228 min. nu slechter isoleerde dan na t=296 minuten. 
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Daarnaast kunnen we nog kijken naar het gedrag van T1 wanneer de heatswitch geleidend 

staat. Het verschil tussen het warmtelek op de expansiecel en de koeling via de heatswitch 
noemen we Qdif" In tabel 6. 7 wordt de Qd,f van een aantal metingen van RUN 378 met elkaar 
vergeleken. 

Wanneer de temperatuur in de expansiecel zo'n 62 mK is, blijkt dat Qdif bij meting 6-7 een 
factor 1,6, en bij meting 28-30 maar liefst een factor 3 hoger ligtdan bij "normale" metingen 
(meting 14 en 35-37), waar Qdif"" 0,57 pW. Bij een temperatuur van 51 mK is de Qdif van 
meting 28-30 een factor twee groter. 

Uit een uitvoerige analyse van deze gegevens bleek echter dat het zeer moeilijk is om aan de 
hand van deze gegevens een uitspraak te doen over welk mechanisme (warmtelek, 
heatswitchgeleiding) nu verantwoordelijk is voor het afwijkende gedrag van T1 tijdens meting 
6-7 en 28-30. Misschien dat in de toekomst, wanneer de belangrijkste oorzaken van het bij 
alle metingen optredende warmtelek achterhaald zijn, hier wel een plausibele verklaring voor 
gegeven kan worden. 

Tabel 6.7: Qdif bij verschillende metingen van RUN 378 met de heatswitch geleidend. 

H.S. exp- !lt ti Cv I Qdif !lQdif TI 
geleidend cel (min) (mK/min) (mJ/K) 

378,6-7 voe 290 .. 305 -0,64 88,5 - 0,94 pW ± 0,05 61,6 mK 

378,28-30 vol4 230 .. 296 - 0,33 305 - 1,67 pW ± 0,02 61,6 mK 

378,14 leeg3 140 .. 180 - 0,42 75,4 - 0,53 pW ± 0,04 61,6 mK 

378,35-37 leeg5 150..400 -0,28 130 - 0,61 pW ± O,ül 61,6 mK 

378,28-30 vol4 230 .. 296 -0,20 253 - 0,83 pW ± 0,02 51,1 mK 

378,14 leeg3 140 .. 180 - 0,33 62,6 - 0,34 pW ± 0,02 51,1 mK 

378,35-37 leeg5 150 .. 400 - 0,25 108 - 0,45 pW ± 0,01 51,1 mK 

2 Tijdens meting 7 
3 Tijdens meting 8-23 

totaal 224 mmol ingecondenseerd; n3(0) = 13,9 mmol. 
totaal 867 mmol ingecondenseerd; n3(0) = 53,7 mmol. 
totaal 765 mmol ingecondenseerd; n3(0) = 47,4 mmol. 
totaal 1493 mmol ingecondenseerd; n3(0) = 92,6 mmol. 

4 Tijdens meting 25-33 
5 Tijdens meting 35-44 

TMK T4H, 
(mK) 

28 mK 560 

28 mK 745 

20mK 1490 

28 mK 745 

19 mK 1490 

TsL 
(mK) 

870 

310 

330 

310 

335 

Tot slot kijken we nog even naar de minimale voorkoeltemperatuur (tabel 6.2) Deze blijkt bij 
een mengkamertemperatuur van 16 mK zo'n 36 mK te zijn. Hierbij moet vermeld worden dat 
deze temperatuur met een andere, minder storende weerstandsbrug is gemeten dan de overige 
voorkoeltemptraturen uit de tabel. Gebleken is dat de oude brug ± 2 mK te hoog aangaf, 
althans in het temperatuurgebied rond de 40 mK. 

t 
(uren) 
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§ 6.2 Expansies 

Expansies RUN 357: 

Tijdens RUN 357 bleek dat het betrekkelijk dunne superlek353 slechts zeer weinig 4He 
doorliet, maximaal 4 pmoVmin. Zodoende duurde een hele expansîe, waarbij 2 mol 4He moest 
oversteken, maar liefst 8,5 uur (zie figuur 6.4). Vermoedelijk werd dit veroorzaakt door een 
knikje in het superlek, ontstaan tijdens het vastklemmen van een koelblokje op het superlek. 
Ten gevolge van het knikje moet er dan een breuk in het F~03-poeder zijn ontstaan over de 
volle doorsnede van het superlek (zie figuur 6.3). Het poeder wordt dan in 2 delen gescheiden 
met daartussen, in het zogenaamde breukvlak, vacuüm. 

4He 
breukvla\ 

exp. 

cel ~; 
/ 

c -. cel .. ' 
' c • 

.• - . ·' 

T1 
. . T,.H • 1- . . 

I 

Figuur 6.3: Schematische voorstelling van superlek353 met breukvlak. 

Vergelijken we nu de fonteindruk p4He in de 4He-cel met de fonteindruk Pbr in het breukvlak 
van het superlek, dan blijkt dat Pbr een stuk lager is dan p4He• aangezien de temperatuur bij het 
breukvlak veel lager is dan in de 4He-cel. De (osmotische) zuigdruk in de expansiecel is 
tijdens een expansie van dezelfde grootte-orde als p4He• zodat als het ware aan beide uiteinde 
van het superlek aan het 4He wordt getrokken. Tussen de poederdeeltjes zorgt de capillaire 
druk ervoor dat het helium niet uit het superlek wordt gezogen, maar in het breukvlak is de 
capillaire druk te verwaarlozen. Zodoende zal het breukvlak vacuüm blijven. De enige plaats 
waar er nog superfluïde helium het breukvlak kan oversteken is langs de wand via filmkruip 
of eventueel op een plaats waar het breukvlak zeer smal is. Dit betekent dus dat een superlek 
met een breukvlak een beduidend kleiner effectief doorstromend oppervlak heeft waardoor 
de flow door zo'n superlek veellager ligt. 
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Tl & C2 Zeer trage expansie 
RUN357,25-27 texp=8,5uur 75,6>1'>42,2 mK 
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Figuur 6.4: Zeer trage expansie ten gevolge van een breuk in het superlek. De wiebeis in 
de temperatuur zijn het gevolg van trillingen veroorzaakt door de compressor. 

Als we in bovenstaande meting naar het temperatuurverloop in de expansiecel kijken valt op 
dat T1 op regelmatige tijden (ongeveer om het uur) een hobbel vertoont. Deze worden 
veroorzaakt door de trillingen van een compressor die een verdieping lager staat dan de 
opstelling. Deze compressor slaat ongeveer 1 keer per uur aan en slaat 10 of 20 minuten later 
weer af. Gedurende deze tijd zorgen de trillingen voor warmteproduktie in de vloeistof in de 
expansieceL 

Wanneer we de begin- (75,6 mK) en eindtemperatuur (42,2 mK) van deze expansie met elkaar 
vergelijken, dan blijkt de koelfactor slechts 1,79 te zijn. Bij deze zeer trage expansie, waar 
weliswaar nauwelijks irreversibele entropie wordt geproduceerd ten gevolge van temperatuur
gradiënten in de vloeistof, hebben het warmtelek en de trillingen een zeer grote invloed op 
de behaalde eindtemperatuur. 
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Expansies RUN 361-362: 

Tijdens RUN 361-362 zijn een dertiental expansies uitgevoerd en een even groot aantal 
ontmengingen. Het rendement Be van de expansies (verhouding van begin- en eindtempera
tuur) varieerde van 1,77 tot 3,53, afhankelijk van injectiesnélheid en begintemperatuur. 
Tabel 6.8 geeft een overzicht van alle expansies en van enkele ontmengingen gerangschikt 
naar eindtemperatuur. Figuur 6.5 geeft de plaatsen aan waar de verschillende thermometers 
en hoogtemeters zich tijdens RUN 361-362 bevonden. T12, T8 en T2 zijn Ru02-thermometers 
in de expansiecel op een hoogte van respectievelijk 6, 56 en 72 mm. De overige thermometers 
zijn speerweerstanden. T1 bevindt zich in een tuutje aan de expansiecel en staat geheel in de 
vloeistof. De afstand van T1 tot de bodem van de expansiecel bedraagt ± 8,5 mm. 
De hoogtemeter in de 4He-cel was gedurende beide runs kapot, d.w.z. ergens in de bedrading 
van de hoogtemeter naar de meetbrug zat een los kontakt. Alleen aan het begin van RUN 362 
heeft c2 het even gedaan. 

verdamper 

meng 
kamer 

expansie 
cel 

D··•· 83 rrm 

ITJ·· 72 rrm 

(TI .... -56 rrm 

CIJ·· 6 rrm 

··· - 8.5 rrm 

Figuur 6.5: Overzicht van alle thermometers in 4He-ce/, mengkamer en expansiecel. 
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Tabel 6.8: Overzicht van de expansies en ontmengingen van RUN 361-362. 
De expansies zijn gerangschikt naar eindtemperatuur. 
Tijdens RUN 361 is 1,41 mol mengsel ingecondenseerd. Tijdens RUN 362 2,09 mol. 

Expansies Qstook Heatswitch Ontm/Exp tijdsduur T_begin T eind factor TMK 

362,15 0.56 mW Exp 32 min 62.8 mK 24.3 mK 2.58 52mK 

361,19 0 Snelle exp 12 min 54.8 mK 26.2 mK 2.09 22mK 

362,8 0.56 mW Exp 31 min 71.5 mK 26.4 mK 2.71 63mK 

361,25 0.67 mW Geleidend Exp 32 min 66 mK 26.9 mK 2.45 21 mK 

361,21-22 0.85 mW Exp 60 min 49.0 mK 27.7 mK 1.77 22mK 

362,10 0.94mW +0.25mW Trage exp. 89 min 70.0 mK 28.7 mK 2.44 63mK 

362,19+20 0.94mW Trage exp 110 min 91.5 mK 33.6 mK 2.72 SOmK 

362,4 0.56 mW Geleidend Exp 35 min 70.2 mK 34.7 mK 2.02 62mK 

361,20 0.3-0.4 mW Exp (90%) 41 min 119mK 40mK 2.98 21mK 

362,11 0 Snelle exp 28 min 153mK 43.7 mK 3.50 63mK 

361,27 0 Snelle exp 12 min 97.3 mK 44.7 mK 2.18 21 mK 

362,5 0.76 mW Exp 62 min 166mK 45.8 mK 3.62 61 mK 

362,22 0 Snelle exp 27 min 187mK 53.0 mK 3.53 62mK 

Ontmen- Qstook Heatswitch Ontm/Exp tijdsduur T_begin T eind factor TMK 
gingen 

361,23-24 lhExp+lhOntm 21 mK 

361,19 3mW Ontm (90%) 13 min 26.2 mK 119mK 4.54 22mK 

362,8 2.22 mW Geleidend Snelle ontm 23 min 26.4 mK 107mK 4.05 63 mK 

362,1-3 1.39 mW Geleidend Trage ontm 437 min 33.6 mK 91.5 mK 2.72 61 mK 

362,11 2.2mW Snelle ontm 33 min 36.5 mK 153.8 mK 4.21 63mK 

362,4-5 1.54 mW Trage ontm 160 min 40.5 mK 170.3 mK 4.20 62mK 

362,12 1.9 mW Geleidend Trage ontm 120 min 47.8 mK 115.8 mK 2.38 63 mK 

362,22 3.0mW Geleidend Snelle-ontm 27 min 78.0 mK 275 mK 3.53 50mK 
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Als voorbeeld van een expansie is in figuur 6.6 meting 19 van RUN 361 weergegeven. Op 
de horizontale as staat de tijd in minuten, op de linkeras de temperaturen T1 en T MK in 
respectievelijk de expansiecel en de mengkamer. Op de rechteras staat de capaciteit in de 
expansiecel (C1), waarbij de minimale en maximale capaciteit zijn omgedraaid, zodat het 
verloop van C1 in de tijd beter vergeleken kan worden met het verloop van T1(t). 

Toen de expansie begon was de temperatuur in de mengkamer 55 mK. Na afloop van de 
expansie, die slechts 12 minuten duurde, was T1 gedaald tot 26 mK. Dit geeft een koelfactor 
van 2,09. De heatswitch stond tijdens de expansie isolerend. 

Tl, Tmengkamer & Cl TURBO- EXPANSIE 
RUN 361, 19 te=12min 54.8>T1>26.2mK 

T ~~l,~T~MK~(~mK~)--.-~--.---~-.--~-.--~-.--~-,~(~~~~C~l 68 r- . . 39.0 
. . ' . . . 

........... -.- ................. - ......... -- ..... - .. - . ..... - - - ..... - - ~ - - - -. . . . . . 

39.2 

. . 
• • • • .,. • • • • • • • • •r • • • • . . 

39.4 

44 ;···~············ , ............... ; ... . 

52 : :\[\_:_ : ----:----------:---- K\----·----:----· ----·----
39.6 

. . : \.t. : 

36 ~ .. ~ .. ~;.~ ... ~ .. ~ .. ~ .. ~~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~:.~ ... ~--~~~. ~~--~-~~~~-~ .. ~---~-~---~-~--~---~--~--~ •.. ~ .. ~.~ ... ~ .. ~ .. ~. 39~ 

28 : WL. : \ ~ : :/- 40.0 .... ; ...... T.. . . . . . ... ; .......... :- ... _.--__ -ill __ h-_ -i __ t-__ _,._ . -. _-ill __ l-_ • -i_ ,..t-1 .. . - . .__ ___ ....,._..,...,..~ 

·_._ ..a.' ...L ~ • :. _._: ...L • _L • • • • 

t~:-~·1::~··~~·~!=~-~~·~·==t=~·-~±t=·~·==~-~~~·T~±=~=±~ w ~ 
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Figuur 6.6: Voorbeeld van een turbo-expansie met de heatswitch ~ . 
. \~C:. \uV~\.~ 
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Als tweede voorbeeld is gekozen voor een veellangzamere expansie, namelijk meting 19-20 
van RUN 362, die 110 minuten duurde. In figuur 6.7 staan naast T1 ook de drie Ru02-

thermometers weergegeven als functie van de tijd. De stippellijn is de capaciteit van de 
hoogtemeter in de expansieceL 
Aan het begin van de expansie staat alleen T1 in de vloeistof, de andere drie thermometers 
hangen in vacuüm (de dampdruk is te verwaarlozen). Het is duidelijk te zien op wel moment 
de vloeistofspiegel de verschillende Ru02-thermometers bereikt. Omdat vóór dat moment de 
rutheniumoxides toch geen goede waarde aangeven, is een gedeelte van de curves van Tg en 
T2 weggelaten. 
Uit het verloop van de temperatuurcurves valt op dat T12 en T2 onder circa 45 mK geen 
zinnige waarden meer geven. Tijdens de ijking van de drie Ru02-thermometers bleek al dat 
alleen met Tg ook onder de 45 mK nauwkeurig te meten was, aangezien de weerstanden van 
T12 en T2 verzadigden voor temperaturen beneden de 45 mK. Alleen Tg bleek tot 30 mK 
dezelfde gevoeligheid te houden als in het temperatuurgebied boven de 45 mK. 

T1 

TRAGE EXPANSIE t_e = 110 min 
RUN 362, 19-20 91.5>T1>33.6mK 

.... 
Cf' .... _______________ _ 

39.0 

39.2 

39.4 

39.6 

39.8 

40.2 

40.4 

10 L----'--t-'---'---'--___JL..__---'---L-....1.-+-.L_____.!_--L..+--'--.J..______.! _ _L _ _.L__.,.L__j____J. _ __j 40.6 

160 • 80 200 220 240 I 260 I 280 300 320 340 360 
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T8in 
vloeistof 

T2in 
vloeistof 

tijd (minuten) 

Figuur 6.7: Voorbeeld van een trage expansie. T12, T8 en T2 zijn RuOrthermometers op 
verschillende hoogtes in de expansiecel. 



Hfdst 6: Resultaten 59 

Met het numerieke programma NUM8 is geprobeerd om de bovenstaande expansie te 
simuleren, dat wil zeggen de temperatuur in de expansiecel tijdens en na een expansie te 

berekenen als functie van zowel plaats als tijd, daarbij rekening houdend met de eindige 
warmtegeleiding van de vloeistof (zie figuur 6.8). 
Allereerst is de capaciteit C1 van de hoogtemeter in de expansiecel omgerekend naar de 
hoeveelheid 4He in de 4He-cel door middel van de formule: 

(2) 

waarbij cl,min de capaciteit in de hoogtemeter is aan het begin van de expansie en cl,max de 
capaciteit aan het eind. nit)lniO) is de hoeveelheid 4He in de 4He-cel op tijdstip t in 
verhouding tot de hoeveelheid op t=O, dat wil zeggen voor de expansie. Deze verhouding is 
gelijk aan de hoeveelheid nit) 3He in de geconcentreerde fase in de expansiecel op tijdstip 
t gedeeld door n3 op tijdstip nul. 

In het programma NUM8 is nu een functie s(t) ingevoerd die de grootheid nit)lniO) zo goed 
mogelijk benaderde (zie figuur 6.8). Vervolgens berekende het programma NUM8 de 
temperatuur tijdens de expansie op een drietal vaste plaatsen, te weten op 0, 8,5 en 56 mm 
boven de bodem van de expansieceL Als warmtelek is een waarde van 0,65 pW ingevoerd, 
wat overeenkomt met de stijging van T1 na afloop van de expansie: 
T1(t>360min) = 66pK/min. 
Wanneer we Tg vergelijking met de berekende temperatuur op 56 mm hoogte dan blijkt Tg 
zo'n 5 mK hoger aan te geven. T1 kunnen we niet rechtstreeks vergelijken met de berekende 
temperatuur op een hoogte h van -8,5 mm, aangezien het huidige programma dit niet kan 
berekenen. Wel kunnen we stellen dat het absolute verschil tussen de temperatuur op 
h = - 8,5 mm en h = 0 mm van dezelfde ordegrootte is als het temperatuurverschil tussen 
h = 0 en h = 8,5 mm. (de stippellijn in de figuur). 
De minimumtemperatuur op de bodem van de expansiecel blijkt 32 mK te zijn. Dit geeft een 
koelfactor van 2,86. 

Binnen de meetonnauwkeurigheden van T1 en T8 kunnen we concluderen dat het gemeten en 
het berekende temperatuurverloop niet al te veel van elkaar verschillen. 
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Figuur 6.8: Met NUM8 berekende temperaturen op verschillende hoogtes in de expansie
cel. s(t) is het in het programma ingevoerde verloop van nit)lniO). 
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Tl(t) & Cl(t) Trage expansie (89min.) 
RUN 362, 10-11 70 mK >Tl> 28.7 mK 
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Figuur 6.9: Voorbeeld van een trage expansie. 

Een andere manier om het temperatuurverloop in de expansiecel te vergelijken met een 
theoretische voorspelling is door op elk moment tijdens de expansie het koelvermogen Otoei 

te berekenen en dit te vergelijken met de hoeveelheid warmte Ü1 die per tijdseenheid aan de 
vloeistof onttrokken moet worden om deze af te koelen volgens het gemeten temperatuurver
loop. Als voorbeeld nemen we een expansie van 89 minuten (meting 362,10-11), die is 
weergegeven in figuur 6.9. 
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Op het moment dat de expansie begint (t=130 min.) wordt de heatswitch isolerend gezet. De 
stook op de 4He-cel bedraagt 0,89 mW. Na 13 minuten wordt de stook iets opgevoerd tot 
0,94 mW. Bijna op het einde van de expansie wordt de stook op de 4He-cel verlaagd tot 
0,25 mW zodat de 4He-flow plots veel groter wordt. Thermometer T1, die in een tuutje onder 
de expansiecel zit, reageert hier pas 7 minuten later op. In totaal daalt de temperatuur in de 
expansiecel van 70 naar 28,7 mK zodat de koelfactor van deze expansie 2,44 is. 

Wanneer we nu het koelvermogen gedurende de expansie willen berekenen zouden we 
eigenlijk de temperatuur aan de fasegrens moeten weten. Omdat het een vrij trage expansie 
is verschilt deze niet zoveel van de temperatuur T1 onderin de expansieceL Het koelvermogen 

Qkoei is dan 

(3) 

waarbij h3 de hoeveelheid 3He is die per tijdseenheid de fasegrens oversteekt. De hoeveelheid 
warmte Ü1 die per tijdseenheid aan de vloeistof wordt onttrokken om de temperatuur met T1 

te laten dalen is gelijk aan Cv1 T1, waarbij de soortelijke warmte Cv1 van de vloeistof gegeven 
wordt door 

( 

n3(1) ) Cv1 = 104,3-81,5- T1 n/0) 
n

3
(0) 

(4) 

Hierin is nit) de hoeveelheid 3He in de geconcentreerde fase. Oruc is dan gedefinieerd als het 
verschil tussen Ö~coei en Ü1 (zie figuur 6.9, 6.10). De grootheid Qdif is een maat voor het 
warmtelek tijdens de expansie plus eventuele andere opwarmeffecten c.q. effecten die zorgen 
voor een kleinere koeling. 
In figuur 6.9, 6.10 zien we dat halverwege de expansie Qdif schommelt rond 1 pW. Dat is iets 
hoger dan het warmtelek van 0,8 pW dat na afloop van de expansie werd gemeten. 
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Ul , Qkoel & Qdif 
RUN 362, 10-11 Trage expansie 
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In figuur 6.11 hebben we de gemeten injectiesnelheid van een expansie vergeleken met de 
injectiesnelheid die is berekend aan de hand van de stook op de 4He-cel. Het betrof hier een 
expansie van 31 minuten waarbij 0,56 mW op de 4He-cel werd gestookt. De temperatuur in 
de expansiecel daalde van 71,5 naar 26,4 mK (koelfactor 2,71). De met het programma 
nlek.pas berekende expansietijd was 36 minuten. Daarbij was verondersteld dat Qpook• het 
koelvermogen naar de verdamper, gedurende de expansie constant was (1,1 mW), zodat er 
effectief - 0,54 m W op de 4He-cel gekoeld werd. In werkelijkheid zal Qpook• die evenredig is 
met de 4He-celtemperatuur in het kwadraat, iets afnemen gedurende de expansie. De effectieve 
koeling Qstook - Qpook zal dan iets minder negatief worden, waardoor de injectiesnelheid 

afneemt. 

Tl & n4(t)/n4(0) 
RUN 362, 8 texp = 31 min 
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Figuur 6.11: De hoeveelheid 4 He in de 4 He-cel als functie van de tijd, berekend aan de hand 

van de stook op de 4He-cel. 
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Tot slot kijken we nog naar het thermodynamisch evenwicht over het superlek In figuur 6.12 
is daartoe meting 21-24 van RUN 361 weergegeven, met op de linkeras T1 en op de rechteras 
C1• De temperatuur van de vloeistof in de 4He-cel (T4HJ is ook weergegeven, waarbij met 
pijltjes enkele belangrijke waardes zijn aangegeven. Tussen 90 en 150 minuten vindt een 
expansie plaats, waarbij de temperatuur in de expansiecel daalt van 49 tot 27,7 mK. 

(koelfactor 1,77). Gedurende deze expansie daalt T4He licht van 1265 naar 1240 mK. Na 
afloop van de expansie daalt T4He verder tot circa 1170 mK. Na 220 minuten wordt de stook 
op de 4He-cel fors verhoogt en T4He klimt snel tot 1240 mK. Op dat moment begint de 
ontmenging en stijgt T4He veel langzamer. Op het moment dat 90 % van het 4He ootmengt is 
wordt de stook op de 4He-cel weer verlaagt en draait de flow door het superlek om. De stook 
wordt nu net zolang gevarieerd totdat de flow door het superlek zo goed als nul is. De 
zogenaamde kritische stook blijkt 1,11 mW te zijn, bij een temperatuur van 1270 mK in de 
4He-cel. In figuur 6.13 zijn nu de verschillende drukken aan weerszijden van het superlek 
weergegeven. Het drukverschil ~p over het superlek wordt gegeven door: 

(5) 

waarbij de indices 1 en 2 slaan op respectievelijk de expansiecel en de 4He-cel. Het 
hydrostatisch drukverschil ~Phydr wordt gegeven door Phydr,2-Pbydr.l• zodat deze term positief is 
als al het 4He in de 4He-cel zit en negatief is na afloop van een expansie. Verder zijn Pdamp 

en Pront de damp- resp. fonteindruk in de 4He-cel en Posm de osmotische druk in de expansieceL 

In figuur 6.13 valt onmiddelijk op dat het drukverschil over het superlek altijd positief is en 
zowel tijdens een expansie als ontmenging ongeveer gelijk is aan 800 Pa. Dit verschil kan 
alleen verklaard wordelf door aan te nemen dat de ijking van de thermometer(s) in de 4He-cel 
niet klopt. Wanneer we bij zowel de thermometer in de vloeistof (T4HJ als die op de wand 
van de 4He-cel zo'n 50 mK zouden optellen, zou de daaruit berekende fonteindruk 800 Pa 
hoger worden. 
Wat tevens opvalt is dat tijdens de expansie het drukverschil constant was, terwijl tijdens de 
ontmenging f:,p oploopt. We moeten echter bedenken dat de osmotische druk in de 
expansiecel berekend is aan de hand van T1, die helemaal onder in de expansiecel zit, en niet 
aan de hand van de temperatuur aan de fasegrens, die bij een ontmenging altijd hoger is. 
Daarnaast is de ijking van T1 (vooral onder de 40 mK) en T4He (ook na de aanpassing met 50 
mK) niet erg nauwkeurig. 
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RUN 361, 21-24 Overzicht 

F Cl 
120 .-------"'--L..__~---~---~---~---.------,--..>..I:...C.......L----=---:., 39.1 

------ ------ -- Clmin ------ ------ -- _---
' . . . . . . ...... , ............................................ , ............. , .............. , ................. - .. -

T4He = 1 20 mK : 

....... · .............. • ............. : . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

T4He= 1170 . . 
: : Cl.inax 

20 t::..=-..=-:..:~:..:-:..:-=-=--.l:.-=.-=:..::..::..::::::::::C::==::=:===f:===::::::..:-:.-=..-..t...=-..=-:..:~::..:-:..:-::...::.-..t...=-:..:-:...:~::..:-=--::...::.-..t:..::-:.=:-:..:::::.:-:::=.-..=_j- 40.1 
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Figuur 6.12: Overzicht van meting 21-24 van RUN 361. 
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Drukverschil over superlek 
RUN 361,21-24 

MOO ~~~~~==t. ::~;:~_ ~~~~~~~~~#j~~~~---:--11 
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...... -: ....... ...... · ............... -:- ............. -:- ...... -- .... : ....... ...... -:- .............. -:· ...... . 
. ' . . . . . . . . . . . . . ' . 

. . 
......... - . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ...... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ . 
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400 ~--~: --~--~--~---7:--~---7:---r---7:---+---+:---+---+:---1 

o~~~==~~~F=~4 
...... · ...... · ...... - ...... · ...... · ...... · ...... · ; ...... · -........ A-P· hydr ................. : ...... .. 

. . . . 400 L_ ______ L_ ______ L_ ______ L-------~------~------~----~ 
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tijd (minuten) 

Figuur 6.13: Berekende drukken aan weerszijde van het superlek. 
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Expansies RUN 376-377: 

Uit de metingen bleek dat een thermocoax prima kan functioneren als superlek Alleen 
wanneer de injectiesnelheid te hoog wordt (zo'n 50 mmol/min) treedt er (grote) opwarming 
op in de expansieceL 
Dit irreversibele effect was het duidelijkst zichtbaar in meting 18 van RUN 376 (zie 
figuur 6.14). Nadat de heatswitch in isolerende toestand is gebracht wordt de stook op de 4He
cel uitgezet, waardoor het 4He (0,5 mol) in 8 minuten oversteekt. In de expansiecel treedt 
echter, na een aanvankelijke daling van de temperatuur van 56 naar 45 mK, een grote 
opwarming op waarbij de temperatuur T1 in de expansiecel oploopt tot boven de 100 mK. De 
temperatuur in de 4He-cel (zie de onderste grafiek) daalt tijdens de expansie snel van 1300 
naar 7 50 mK. Op t=99 minuten wordt de stook op de 4He-cel weer aangezet, waardoor de 
temperatuur van de lege 4He-cel weer toeneemt. 

Zoals blijkt uit de onderste grafiek van figuur 6.14 is er gedurende de expansie geen 
thermodynamisch evenwicht over het superlek De superfluïde component van het 4He stroomt 
dan door het superlek met een snelheid die hoger is dan de zogenaamde kritische snelheid, 
dat wil zeggen er treedt een zekere wederkerige wrijving op tussen de superfluïde en de 
normale component van 4He in het superlek In het helium ontstaan wervels met een typische 
lengteschaal gelijk aan die van de oxidepoederdeeltjes. Ten gevolge van deze wervels kan het 
superfluïde helium met een relatief grote kinetische energie de expansiecel binnen komen. 
Daar zal deze energie~ nu door de wederkerige wrijving met de 3He-quasideeltjes in de 
verdunde fase, worden omgezet in warmte. 



Tl(t) & C2(t) Te snelle Expansie 
RUN 376,18 texp = 8 min 
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Figuur 6.14: Voorbeeld van een te snelle expansie met opwarming in plaats van koeling. 
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Uit een aantal metingen bleek dat als het helium snel door het superlek werd gehaald het 
superlek zelf ook aanzienlijk ging opwarmen. lh figuur 6.15 is meting 16-18 uit RUN 377 

weergegeven. Op de rechteras staat de temperatuur TsL van het superlek (TsL zat op 32 cm van 
de 4He-cel), op de linkeras is de capaciteit C2 van de hoogtemeter in de 4He-cel uitgezet. 
TsL bevindt zich aanvankelijk op een temperatuur van 1200 mK maar begint licht te stijgen 
zodra het helium een keer van expansiecel naar 4He-cel en terug is gehaald. 
Bij de tweede ontmenging echter stijgt TsL op t=170 minuten plots veel sneller. Op een 
gegeven moment stagneert de flow door het superlek De stook op de 4He-cel wordt nu een 
minuut of vijf uitgezet, waarna de ontmenging weer verdergaat Na afloop van de ontmenging 
gaat TsL weer langzaam dalen. Vanaf 330 minuten wordt het helium weer een aantal keren 
op en neer gehaald, waardoor de temperatuur van het superlek nog meer stijgt. 

2400 

2000 

1600 

T_SL (mK) 

Tsuperlek & C2( t) 
RUN 377, 16-18 

C2 

....... ·,· .......... . 

. . 

( F) C2 

............ , ............. - ........... , .......... . 

~~~~_L--~--~----~--~--~--_j 

48.5 

48.4 

48.2 

48.0 

47.9 1200 

100 200 300 400 500 

time (minutes) 

Figuur 6.15: Opwarming van het superlek ten gevolge van een grote heliumflow door het 
superlek. 
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Expansies RUN 378: 

Tijdens deze run is hetzelfde superlek gebruikt als bij RUN 376-377, alleen zijn nu op het 
superlek een tweetal koelpunten gecreëerd naar respectievelijk de verdamper en de 
men:~k8:M8f. 8 ~ w~i..•uwi.>:~· 
Zoals te verwachten was warmde het superlek, vergeleken met de vorige twee runs, nu veel 
minder op bij snelle expansies. Als voorbeeld van een expansie geven we meting 378,14 (zie 
figuur 6.16). Tijdens deze expansie stak in IUminuten 0,81 mol 4He over. De temperatuur 
daalde daarbij een factor 1 ,92 , namelijk van 48 naar 26 mK. 
Als we in de onderste grafiek van figuur 6.16 het gedrag van T4He tijdens de expansie 
vergelijken met dat van de expansie uit figuur 6.14 dan is duidelijk dat er nu wel thermodyna
misch evenwicht is over het superlek. Het superlek zelf warmt dan ook nauwelijks op, TsL 

blijft rond de 320 mK hangen. (In de onderste grafiek van figuur 6.16 staat eigenlijk 
TsL + 1 K uit.) 

In tabel 6.9 staan van een drietal expansies de begin- en eindtemperaturen weergegeven. 
De overige expansies zijn nog niet uitgewerkt omdat de metingen van RUN 376 t/m 378 van 
zeer recente datum zijn. 

Omdat het warmtelek nog steeds erg hoog is geldt bij deze lage begintemperaturen dat de 
snelste expansie het beste rendement oplevert. Het warmtelek doet zich, in vergelijking met 
RUN 361-362, nog eens extra gevoelen omdat er nu relatief weinig helium ingecondenseerd 
is (870 mmol mengsel). 

Tabel 6.9: Overzichtje van een drietal expansies van RUN 378. 
Bij alle expansies was 765 mmo/ mengsel ingecondenseerd. 

Expansies Heatswitch tijdsduur Tbeg;.; T.ind factor 

378,14 geleidend totdat lllmin 47,9 mK 25,0 mK 1,92 
T1 = 25,5 mK 

378,15 geleidend totdat 40 min 49,2 mK 26,8 mK 1,84 
T1 = 37 mK 

378,13 geleidend 55 min 38,0 mK 24,2 mK 1,57 
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T 1 & C2 Snelle expansie 
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Figuur 6.16: Voorbeeld van een snelle expansie met een koelfactor van 1,92. 
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HOOFDSTUK 7 CONCLUSIES en AANBEVELINGEN 

Bij expansies met een begintemperatuur van 150 mK bleek het mogelijk te zijn om een 
temperatuurreductie van een factor 3,5 te halen. Bij lagere begintemperaturen was de 
koelfactor echter een stuk lager. 
De laagste eindtemperatuur die we met de expansies konden bereiken was 24 mK. Dat we 
geen lagere temperaturen konden halen is voornamelijk te wijten aan het relatief grote 
warmtelek van de omgeving naar de expansieceL Het is dus van groot belang dat we de 
oorzaak of oorzaken van dit warmtelek vinden, alvorens het mogelijk wordt om expansies te 
doen met een stuk lagere eindtemperatuur. Het wordt dan ook pas mogelijk om te bepalen in 
hoeverre er bij deze temperaturen effecten optreden die aanleiding geven tot entropieproductie. 

Omdat de warmtegeleiding van helium steeds beter wordt bij lagere temperaturen, zal 
entropieproductie ten gevolge van temperatuurgradiënten in de vloeistof een steeds minder 
belangrijke rol gaan spelen. De viskeuze opwarming aan de wand in de geconcentreerde fase 
zal wel steeds belangrijker gaan worden bij lagere temperaturen aangezien de viscositeit van 
zuiver 3He omgekeerd evenredig is met de temperatuur in het kwadraat. Een betrouwbare 
bepaling van de invloed van deze termen op het rendement kan pas plaats vinden zodra het 
warmtelek significant verlaagd is. 

Uiteraard wordt het dan belangrijk dat we nieuwe thermometers in het systeem aanbrengen, 
bijvoorbeeld een PaFe-thermometer of een trildraadviscometer, waarmee we in het tempera
tuurgebied beneden 20 mK kunnen meten. 

Het bleek dat een thermocoax prima als superlek kan functioneren, tenzij de snelheid van het 
helium door het superlek zeer groot wordt. In tegenstelling tot wat wij verwacht hadden, 
maakte het bij het huidige warmtelek weinig uit of we in plaats van een kort en dik superlek 
een zeer lange en dunne thermocoax als superlek gebruikten. Daaruit mogen we concluderen 
dat het huidige warmtelek voor een zeer groot deel niet door het superlek wordt veroorzaakt. 
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Korte inhoud van de metingen van RUN 355 tot en met RUN 376 (allen met de koperen 
expansiecel, 4He-cel nog onderin bij mengkamer en expansiecel). 

De metingen zijn gedaan in de periode van 26 november 1992 t/m 1 juli 1993. 

RUN 355 
Superlek: 

Opmerkingen: 

Resultaat: 

RUN 356 
Superlek: 
Opmerkingen: 

Resultaat: 

RUN 357 
Superlek: 
Opmerkingen: 
Resultaat: 

RUN 358 
Superlek: 
Opmerkingen: 

Resultaat: 

26 nov 1992 t/m 3 dec 1992 
"Superlek353", ook wel "Ton3" genaamd (zie-logboek RUN 353) 
Lengte ca. 10 cm, buitendiameter 0,9 mm, buitendiameter 0,4 mm. Het 
superlek is gevuld met Fe20 3• Er zijn een tweetal koelpunten aangebracht 

naar resp. verdamper en mengkamer. 
Stalen expansiecel vervangen door koperen cel. 
Constatering LEK tijdens incondenseren in mengkamergedeelte 

5 t/m 9 dec 1992 
"Superlek353" 
Schroeven mengkamer en 4He-cel (indiumringen!) nog eens aangedraaid. 
Mengkamercircuit afgedopt aan verdunde kant tussen 7e en ge warmtewisselaar. 

(tussen mengkamer en verdamper) 
Geen lek aan verdamperkant 
Geen lek aan mengkamerkant Hoogstwaarschijnlijk heeft Indiumring gelekt! 

10 t/m 17 dec 1992 
"Superlek353" 

130 ,mmol 3He; 1,87 mol 4He in gecondenseerd 
Maximale debiet is erg laag door scheurtje in vulsel van het superlek: 

· expansies en ontmengingen met maximale, kritische snelheid, terwijl er geen 
drukevenwicht is 
Suggestie: Komt dit misschien door de teflonprop die tussen superlek en 
expansiecel zit? (zie run 358) 

18 t/m 22 dec 1992 
"Superlek353" 

Teflonprop tussen superlek en expansiecel verwijderd 
2,3 mol mengsel (143 mmol 3He; 2,16 mol 4He) ingecondenseerd 
Maximale debiet nog steeds erg laag 
Constatering LEK: Weer indiumring mengkamer? 
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RUN 359 
Superlek: 

Opmerkingen: 

Resultaat: 

RUN 360 
Superlek: 
Opmerkingen: 

Resultaat: 

RUN 361a 
Superlek: 

Opmerkingen: 

Resultaat: 

6 t!m 11 jan 1993 
"Superlek321". Reeds eerder met succes gebruikt in RUN 321. 

Lengte: 10,5 cm, diameter buiten 6,0 mrn, binnen 4,0. 

RVS-buis gevuld met Fez03-poeder. 
Sinterlaag verwijderd aan de zijwand van de mengkamer: zat los; alleen 

de sinterlaag op de bodem is nog aanwezig. 
Mengkamer is open geweest: indium-ring vervangen 

Nieuwe thermometer (Ru01=T16) bij begin superlek (4He-cel kant) 

LEK in 4He-cel of expansieeet Misschien incondenseerleidingen? Mengkamer 
lekdicht. 

20 t/m 22 jan 1993 
"Superlek321 ". 
Incondenseerleidingen: 

LEK in toevoerleiding 4. 

29 jan 1 feb 1993 

1. afgedopt vlak bij expansiecel 
2. naar expansiecel 

3. afgedopt vlak bij 4He-cel 
4. naar 4He-cel 

"Superlek321", nu gekoeld op verdamper, 9e en 10e warmtewisselaar en 
verdamper. 

Toevoerleiding 4 vervangen door nieuwe leiding van Cu-Ni. 
Lek in mengkoelerdeel, waarschijnlijk de verdamper. Lek ook te zien bij 
4,4 K, dus geen A.-lek. 

Lekzoeken bij kamertemperatuur (eerst koelen door er vloeibare stikstof langs te blazen): Doorvoer 
S 114 (T3) naar verdamperflens lekt! 

RUN 361b 
Superlek: 
Opmerkingen: 

Resultaat: 

RUN 362 
Superlek: 
Opmerkingen: 

Resultaat: 

2 t/m 6 feb 1993 
Nog steeds "Superlek321 ". 
Thermometer S 114 eruit gehaald. 

Geen lek meer. Wel prachtige expansies. 
Constructie dichtgeslitxl na 2~ dag mengkoeleren. 

9 t/m 14 feb 1993 
Nog steeds "Superlek321 ". 
Alles hetzelfde als in RUN 361b. 
Leuke expansies. Constructie slibt dicht na 4~ dag mengkoeleren. 
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RUN 363 
Superlek: 

Opmerkingen: 

Resultaat: 

RUN 364 
Superlek: 

Opmerkingen: 

Resultaat: 

RUN 365 
Superlek: 
Opmerkingen: 

Resultaat: 

18 t/m 26 feb 1993 
Nog steeds "Superlek321", nu gekoeld op ge en fJil warmtewisselaar. (voorheen: 
9e en we ww.) 

Ru02 op bodem expansiecel (voorheen: T12) krijgt coaxbedrading. Kan 
nu niet met computer uitgelezen worden. 
LakeShore(Ge-)ijkweerstand (voorheen T3) verhuisd van flens verdamper 
naar bovenflens expansiecel (wordt T12). 
S305 (krijgt naam T3) komt bij de ge warmtewisselaar. 

Extra heater op constrictie gemonteerd. 
LEK in mengkoelerdeeL 

15 t/m 19 mrt 1993 
Thermocoax als superlek: "Coax4m". Lengte: 3,g meter. Buis van Staal-304 
met buitendiameter 1,0 mm, binnendiameter 0,76 mm. Binnendraad van 

CuNi, 0,30 mrn. Vulpoeder: MgO. 
Superlek heeft koelpunt naar mengkamer op een afstand van 1,3 m van 
4He-ceL Op 10 cm voor expansiecel: T3 = S 114 (zonder manganinetoevoerdra
den). 
Incondenseerbuis naar mengkoeler verlengd met grote U-bocht door 4He

cryostaat heen. 

Schroeven mengkamerflens nog eens extra aangedraaid. (Sommigen hadden 
een weinig speling). 

Mengkoelerdeel nog steeds lek. 
Constructie slibte dicht na 1 dag. Sprong bij ± 50 K weer open. 

Beide incondenseerleidingen naar expansiecel verstopt. 

31 mrt t/m 2 apr 1993 
"Coax4m". 
Vernieuwde zeolietpot (enkel gevuld met koolkorrels) met ervoor een 

improvisatie-oliefilter bij N2-temperatuur. 
Incondenseerleidingen naar expansiecel zijn verlengd met 2 staalbuisjes 
met binnendraad. Het eerste stuk liep van koelblok verdamper naar koelblf'k 
ge ww. (lengte 1,4 m), het tweede van koelblok ge ww. naar expansiecel 
(l,g5 m). 

Nog steeds lek in mengkoelerdeeL 
Zeer groot lek in toevoerleiding 1 naar de expansieceL 
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RUN 366 
Superlek: 

Opmerkingen: 

Resultaat: 

RUN 367 
Superlek: 

Opmerkingen: 

Resultaat: 

RUN 368 
Superlek: 

Opmerkingen: 

Resultaat: 

9 t/m 15 apr 1993 
"Coax4m". 
Toevoerleidingen tussen koelblok verdamper en koelblok ge ww. bleken 

lek bij lektesten kamertemperatuur op 40 bar. Vervangen door dunne leidingen 

zonder binnendraad. 
Mengkoelerdeel nog lek (À-lek). Waarschijnlijk de 1 e of 2e ww. aan de 

verdamperkant 

Er blijkt geen 4He door thermocoax te kunnen lopen. 

Minstens 3~ dag kunnen mengkoeleren. 

27 t/m 29 apr 1993 
Andere thermocoax, "Coaxlm" (lengte 0,93 m), die reeds in glazen cryostaat 

bij 1,4 K getest was. Superlek niet gekoeld, thermometer op superlek 

(S114 = T3) op 31,5 cm van 4He-cel. 
Systeem afgedopt tussen 2e en 3e warmtewisselaar (verdamperkant). 

Thermometer Al02 (T6) komt nu bij 2e warmtewisselaar (kwam van 1K-bad). 

À-lek in 1 e of 2e warmtewisselaar (verdamperkant) .. 

3 t/m 5 mei 1993 
"Coaxlm". 
Soldeernaden van 1 een 2e warmtewisselaar opnieuw gevloeid. Systeem weer 

gesloten cyclus, zodat (indien lekdicht) we weer kunnen mengkoeleren. 

Nog steeds À-lek op dezelfde plaats. 

1 e en 2e warmtewisselaar bij kamertemperatuur onder hoge druk getest. Lek gevonden in 1 e 

ww: Soldeernaad van koperen ww-blok naar doorvoerbuisje (nieuw zilver). 

Soldeernaden van alle 4 de buisjes op ww-blok opnieuw gevloeid en getest tot 45 atm. Lekdicht. 

RUN 369 
Superlek: 

Opmerkingen: 

Resultaat: 

9 t/m 10 mei 1993 
"Coaxlm". 
1 e en 2e warmtewisselaar weer in systeem gesoldeerd. Mengkoelerklaar. 

Ge-ijkweerstand (T12, op bovenflens expansiecel) verwijderd. 
T11 wordt T12 (9e ww.) 

TlO wordt T11 (S310 = Speerweerstand in 4He-cel), want bedrading TlO 

slecht. 
A311 nogmaals op verbindingsstuk tussen 1e en 2e ww. 

Nog steeds een LEK! 
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RUN 370 
Superlek: 
Opmerkingen: 

Resultaat: 

RUN 371 
Superlek: 
Opmerkingen: 

Resultaat: 

RUN 372 
Superlek: 
Opmerkingen: 

Resultaat: 

RUN 373 
Superlek: 
Opmerkingen: 
Resultaat: 

RUN 374 
Superlek: _ 

Opmerkingen: 

Resultaat: 

RUN 375 
Superlek: 
Opmerkingen: 
Resultaat: 

13 t/m 14 mei 1993 
"Coaxlm". 
Systeem vlak na verdamper afgedopt. Verbindingsbuis tussen verdamper 
en 1 e ww. eruitgehaald. 

Lek aan kant van de warmtewisselaars. 

17 t/m 18 mei 1993 
"Coaxlm". 
Systeem tussen 1 een 2e warmtewisselaar èn tusen 2e en 3e warmtewisselaar 
afgedopt. 
Lek aan condensorkant Dus lek in 3e t/m ... warmtewisselaar. 

21 t/m 22 mei 1993 
"Coaxlm". 
Systeem tussen 2e en 3e warmtewisselaar afgedopt en incondenseerleiding 

naar mengkamer (binnenkomend 3He) afgedopt. 
Geen lek te zien, dus zit het lek in mengkamer of tussen mengkamer en 
3e WW. 

24 t/m 26 mei 1993 
"Coaxlm". 
Systeem afgedopt net voor en net na mengkamer. 
Lek aan verdamperkant Dus mengkamer hoogstwaarschijnlijk lekdicht. 
Bij ;N2-temperatuur: Lek ook zichtbaar. 
Bij kamertemperatuur: Lek niet meer zichtbaar. 

28 mei 1993 
"Coaxlm". 
Systeem tussen 4e en 5e warmtewisselaar afgedopt. Mengkamer weer 
opgenomen in incondenseercircuit 
Nieuwe 4He-cel op zijn plaats gezet (naast verdamper). 
Bij N2-temperatuur: Lek aan verdamperkant Dus 3e of 4e ww. 

1 juni 1993 
"Coaxlm". 
Systeem tussen 3e en 4e en tussen 4e en 5e warmtewisselaar afgedopt. 

Bij N2-temp: Lek aan verdamperkant, dus 3e warmtewisselaar. 
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RUN 376 2 t/m 9 juni 1993 
Superlek: "Coaxlm". 
Opmerkingen: Warmtewisselaar had haarscheurtje, is gerepareerd. Moet zijn ontstaan bij 

opnieuw in systeem plaatsen van 1 e en 2e warmtewisselaar. 
Systeem in zijn geheel aangesloten. 
T12 (S310) is thermometer in nieuwe 4He-cel. C3 capaciteit in nieuwe 4He-cel. 

Resultaat: Alles lekdicht. Thermocoax werkt. Schitterende expansies. 4He-cel werkt 
ook. Warmtelek nog steeds± 1 pW, harsplaat boosdoener? Constructie slibt 
dicht na 4 dagen. 

RUN 377 13 t/m 18 juni 1993 
Superlek: "Coaxlm". 
Opmerkingen: Systeem opgewarmt tot 77 K. Constructie weer open. 
Resultaat: Mengkoeleren gedurende 3 dagen. 

RUN 378a 22 t/m 27 juni 1993 (Meting 1 t/m 23) 
Superlek: "Coaxlm". Nu met een tweetal koelpunten: Op 8 cm van de 4He-cel een 

koelpunt naar verdamper, op 30 cm (bij T3) naar ge ww. 
Opmerkingen: Harsplaat waar mengkamer en expansiecel aan hangen veiVangen door vrijwel 

identieke koperplaat, die thermisch verankerd is met mengkamer. 
fucondenseerleidingen nieuwe 4He-cel aangelegd Toevoerleiding 3 aangesloten 
op nieuwe 4He-cel, toevoerleiding 4 blijft aangesloten op expansieceL 

Tevens koeldraad aangelegd van nieuwe 4He-cel naar verdamper+ heater. 
Tijdens de RUN geexperimenteerd met verschillende meetbruggen. 

Resultaat: Warmtelek nog everi groot. 
Constructie slibte 3 keer dicht. Sprong echter vanzelf weer open! Minimaal 

· 3~ dag kunnen mengkoeleren. Toen was He-vat leeg. 

Run 378b 28 juni t/m 1 juli 1993 (Meting 24 t/m 44) 
Superlek: "Coaxlm". 
Opmerkingen: Opgewarmt tot 77 K. Nieuw He-vat aangesloten. 
Resultaat: Constructie slibte 2 keer dicht. Bij 2e keer met flink geweld (Pcond op 1 atrn) 

opengeblazen. 
Incondenseren nieuwe 4He-cel ging prima. Thermische link naar verdamper 
te goed. 
Na ± 2~ dag was Helium op. 
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DANKWOORD 

Tot slot wil ik eenieder van de Groep Lage Temperaturen bedanken die op enigerlei wijze 
een positieve bijdrage heeft kunnen leveren aan het welslagen van het afstudeeronderzoek. 

In het bijzonder wil ik Ton bedanken voor de uitstekende samenwerking en begeleiding en 
de boeiende discussies. 


