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Samenvatting. 

Experimenten ~et een dubbele mengkamer, in een He-3 circulerende mengkoe

ler, laten voo~ het hoogteverschil tussen de twee fasegrenzen een afw~king 

tussen theorie en prakt~k zien. Wederkerige wrijving tussen He-3 en super

fluïde He-4 is hiervan de oorzaak. Deze wrijving is door middel van experi

menten met een enkele mengkamer verder onderzocht. Veranderingen in de be

langr~ke vari~belen: druk, concentratie He-3, flow, temperatuur en osmoti

sche druk laten ook hier zien dat het tot nu toe gebruikte model, dat su

perfluïde He-4 als een "mechanisch vacuum" beschouwt, faalt. 

Door middel van vele experimenten is een eerste aanzet gemaakt om tot een 

bewegingsvergil~King van He-3 in superfluïde He-4 te komen. 
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Inleiding. 

I 

In de groep krydgenen technieken wordt onderzoek verricht aan mengkoe-

lers. Metingen met een dubbele mengkamer geven een afw~king te zien tus

sen theorie en praktijk. Het voorspelde hoogteverschil tussen de twee 

fasegrenzen in de dubbele mengkamer is niet gevonden. Verder onderzoek 

naar, de door o~s vermoedde, oorzaak hiervan, wederkerige wr~ing tussen 

He-3 en superflUïde He-4, wordt in dit verslag beschreven aan de hand 

van experimenten, voornamel~ met een enkele mengkamer. In dit verslag 

wordt, tenz~ anders vermeld, gebruik gemaakt van S.I.-eenheden. De for

mules en tabell,n worden berekend met de gegevens uit tabel 1 (appendix) 

of met de gegevens uit literatuur 6 en 7. 

In het verslag is de theoretische achtergrond van het mengkoelen en van 

de dubbele mengkamer beknopt weergegeven. (zie Hoofdstuk I). 

De reden hiervoQr is de grote hoeveelheid goede literatuur die op dit 

gebied al besta~t. Als algemene achtergrond, op mengkoelgebied, is 

literatuur 1 en 2 zeer geschikt. De theoretische achtergrond van de 

dubbele mengkamer is aan de hand van literatuur 3 maar ook via lite

ratuur 4 goed te bestuderen. 

In hoofdstuk IIistá.at de reden van de start van het onderzoek, de meting 

6 h = 0 waarna in Hoofdstuk III de experimenten met de enkele mengka

mer, en de resultaten hiervan beschreven worden. 

Hoofdstuk IV, een discussie, complementeert het geheel. 



HOOFDSTUK I 

ALGEMENE ACHTERGROND. 

Dit hoofds~ beschrijft in het kort de algemene achtergrond van meng

koelers met een enkele of een meervoudige mengkamer. 

Het is kort gehouden omdat er al een grote hoeveelheid goede litera

tuur op dit gebied is (zie literatuur 1, 2, 3, 4.) 

2D 

T 

1.0 

He -3 IN 

SUPERFLUÏDE 

He-4 

tle'-3 I N 

NORMAAL He -4 

FASE. 
SCHEIDING 

Q2 1.0 

CONCENTRATIE He-3 IN He-4 

0.6 

Fi~~ur I A. Het fasediagram van He-3/He-4. 

Het temperatuur/concentratiegebied waarin geëxperimenteerd is, is 

gearceerd. 

3 4 r
1

• Mengsels He en He. 

Een mengsel van de helium isotopen 3He en 4He, verder aangeduid als 

He-3 en He-4, kan beneden 0,87 Kelvin een fasescheiding ondergaan. 

Het mengsel ontmengt. Er ontstaat een fase met een hoge He-3 concen

tratie, de geconcentreerde fase, en een fase met een lage He-3 con

centratie, de verdunde fase. De geconcentreerde fase is lichter en 

zal boven op de verdunde fase drijven. Bij een temperatuur van 0 

Kelvin bevat de geconcentreerde fase 10o% He-3, terwijl de verdunde 
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fase 6,6% He-3 bevat. 

In figuur I A staat het fase-diagram van. een mengsel He-3/He-4. In 

è.it diagram i~ het gebied, waarin onze experimenten plaatsvinden, 

gearceerd. 

In de mengkamer bevinden zich de twee fasen in ever.wicht met elkaar. 

Halen we He-3 weg uit de verdunde fase dan lost He-3, uit de gecon

centreerde fa~e, op in de verdunde fase. B~ dit oplossen wordt, ana

loog aan het ierdampen van water uit de vloeistof fase naar de damp

fase, koude geproduceerd. 

Op deze eigen$chap berust het mengkoelen. 

I 

I
2

• De He-3 circulerende mer~koeler. 

WW-al 

WW-1 

WW-2 

VVW-3 

I 

w 
MK 

?i~~ur ! 3. De mengkceler met één mengkamer. 

Geconcen':reerd He-3 is gearceerd aangegeven. 

verd 

Q. ... 

WWA 

WW 1, 

MK 

EXP 

2, 3 

= de verdamper. 

= de stook in de ve.rdamper 

= de continue warmte-wisselaar 

= zijn de stap warmte-wisselaars 

= de mengkamer 

= de experimenteerplaats 

Een mengkoeler waarin de stromende vloeistof He-3 is wordt He-3 cir

culerende mehgkoeler genoemd. 

Onze metingen worden met een dergelijke ~engkoeler gedaan. In figuur 

I B staat hij schematisch weergegeven. Voor een korte beschrijving 
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van de werking van de koeler volgen we ie weg die het He-3 aflegt. 

Het He-3 komt in gasvormige toestand binnen en wordt in een bad met 

vloeibaar He-4lvoorgekoeld tot 4,2 Kelvin. (niet getekend in figuur 

I B). 

Vervolgens wordt het He-3 ingecondenseerd. De condensatie warmte 

wordt afgevoerh door het ·1 K-bad (niet getekend). Dit is een potje 

met vloeibaar He-4 waaraan gepompt wordt. Hierna wordt door thermisch 

contact met de1 verdamper de temperatuur verder verlaagd tot 0,7 Kel-
! 

vin. 
In een continue en een serie discrete (stap) warmtewisselaars wordt, 

door thermisc~ contact met omhoog stromend, koud, He-3 de temperatuur 

tenslotte T., de temperatuur waarmee He-3 de mengkamer binnenkomt. In 
~ 

de mengkamer lost het He-3 op in het He-4 waarb~ _ koude geproduceerd 
I wordt. Het nu verdunde He-3 stroomt door de warmtewisselaars naar de 

verdamper. Hierbij daalt de concentratie, terwijl de osmotische druk 

ÏÏ en de druk 1 p nagenoeg constant blijven. 

Onze experimenten met de enkele mengkamer vinden in de uitstroombuis · 

van de mengkamer plaats. 

De partiële dhmpdruk van He-3 is vele malen groter dan de partiële 

dampdruk van He-4. Door te pompen aan de verdamper halen we dus He-3 

weg. De temperatuur van de verdamper, en daarmee de He-3 flow, wordt 
! 

geregeld met een stookweerstand waarmee we een vermogen, Qv, toevoe-

ren. Het He-3 dat we uit de verdamper wegpompen komt, via gasbehande

lingsapperat~ur, bij kamertemperatuur, weer terug in het systeem. 

Voor de temperatuur, Tm, van de mengkamer , zonder warmte belasting, 

volgt uit de enthalpiebalans: (zie literatuur 2) 

I Tm = Ti /lfo ( 1.1) 

Ti is de temperatuur waarmee het He-3 de laatste stap warmtewisselaar 

verlaat. 1 

. I De werking van de warmtewisselaars wordt sterk beïnvloed door de Kapit-

za weerstand. Dit is een thermische weerstand die het uitwisselen van 

warmte tussep het heli~ en het metaal van een warmtewisselaar bemoei-

liJkt. 

Deze weerstand wordt door literatuur 2 gegeven: 

Rk = (C·O·T3 )-1 ( 1 • 2) 

Met Rk, de Kapitzaweerstand; C, een constante; 0, het raakoppervlak 

en T de tem~eratuur. 
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~ deze weerstand te verkleinen vergroot men de warmtewissel~ars \meer 

raakoppervlak ). Grote warmtewisselaars nemen veel ruimte in beslag. 

Door deze warmtewisselaars loopt bovendien een leiding waarin geconcen

treerd He-3 zilt. Vergroting betekent: meer He-3. 
I 

I 

He-3 kost onq~eer f. 200.000,-- per liter vloeistof. 

r
3

. De dubbele mengkamer. 

Een andere manier om T. te verlagen is het in CASCADE plaatsen van 
~ 

twee mengkamers. Het He-3 wordt in de eerste mengkamer voorgekoeld en 

stroomt dan door naar de tweetle mengkamer. 

WW-a 

WW-1 

WW-2 

WW-3" 

-M K - 2 :::::. M K -1 

Figuur I C. De mengkoeler met dubbele mengkamer. 

MK2 

= de eerste mengkamer 

= de tweede mengkamer 

De overige symbolen staan bij figuur IB. 

In figuur I C staat een mengkoeler met dubbele mengkamer getekend. 

Het hele systeem van de mengkoeler met een enkele mengkamer bl~ft 
! 

in takt tot fn met 

we het syste m. 

I 

de laatste warmtewisselaar. Hieronder veranderen 

- 4 -



z2 

T2 

r\ 

. r I 
z1 l 

n, 

/ 

/ 

f- E--
/ 

/ 

1 
/ 

/ 

/ 

/ 

~ 
~ 16h /' 

- - - - /' 

/ r, 
/ 

MK-2 MK-1 

Figuur I D. De dubi:ele rcengkamer. 

MK-1 = de eerste mengkamer 

MK-2 

T1 

T2 

ni 
o., 
0.2 

z1 

z2 

z 
c 

.6h 

= de tweede mer.gkamer 

= de temperatuur van MK-1 

= de temperatuur van MK-2 

= de totale, ingaande, He-3 flow 

= de He-3 flow door z1 
= de He-3 flow door MK-2 

= de stromingsimpedantie in de uitstroombuis van MK-1 

= de stromingsimpedantie in de uitstroombuis van MK-2 

= de stramingaimpedantie in de instroombuis van MK-2 

= het hoogte verschil tussen de twee fasegrenzen 

In figuur I D staat de dubbele mengkamer in meer detail. In het 

proefschrift van G.M. Coops wordt uitvoerig op de dubbele mengka

mer ingegaan. Als belangrijkste resultaat vindt hij, in overeenstem

ming met de rheorie, dat de temperatuur lager en het koelvermogen 

groter is dah b~ een enkele me~~kamer. Het in figuur I D getekende 

hoogte verschil tussen de twee fasegrenzen is niet gevonden. Op dit 

laatste punt gaat dit 'rerslag die per in. 
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DE DUBBELE i'I!ENGKAMER. 

I :~ dit h4ofdstuk wordt ~n hoofdzaak op een facet v~~ de dubbele mer~-

kamer i~egaan: het hoogte verschil,~ h, tussen de r•ee fase-grenzen 

~~- ie :ne~r.gkamers. Voor dit hoogte verschil wordt eerst -;<;!i cti':drukking 

'l.fgeleid, De hiernee berekende ·.;aarder. worien met de g"eme';gr, óf'l.arden 

•rergeleken. Tot slot worden hieruit enkele conclus:.<'s ,;., crokken. 

II.1. THEORIE. 
Daar algemeen wordt aangenomen dat superfluïde He-4 geen interactie 

heeft met stromend He-3 geldt voor het dubbele mengkamersysteem (zie 

figuur I D): 
(2. 1 ) 

waarbij }/lf de thermodynamische potentiaal is~ 

Wanneer een !e-3/He-4 mengsel door een stromingsimpedantie stroomt 

vinden we vo~r de drukval.6 p over deze impedantie. (literatuur 1): 

4 p =- z. v~· "~~ c2.2) 

Met Z d~ impbdantie;-v
3 

de He-3 stroom en 1?~ de viscositeit. 

De viscositeit 1_1711 vinden we uit (literatuur 1): 
(2.3) 

~ ", = "l ~d/T :l 
Met 'ft "leen temperàtuur onaïhankelijke constante. IY/otl is wel afhanke-

lijk van de He-3 concentratie (zie tabel 1). 

Meestromen van He~4 in het He-3/He-4 mengsel heeft geen invloed op 

IJ. p . We beschouwen He-4 als een "mechanisch vacuum". 

Als we de fonteindruk, Pf , verwaarlozen (dit is beneden 600 mk ge

oorloofd) vinden we met (2.1) (literatuur-1): 

p - 71 = constant· 

met p de d:t'Uk en 1T de osmotische druk van het mengsel. 

Voor de duibele mengkamer volgt uit (2.4): 

I p - -rr:; ::. P.z -~ 
of: I 1 

(2.4) 

(2.4A) 

(2.4B) p 1 - P-< = 1L - lT~ 
Met p

1 
de druk in M.K-1, 1T1 , de osmotische druk in MK-1; P~. de druk 

in MK-2 en ~ de osmotische druk in MK-2. (zie figuur I D) 

We kiezen Ze en z
2 

zo dat deze te verwaarlozen zijn. Met (2.2) vin

den we dan voor het drukverschil tussen MK-1 en MK-2: 

- 6 -



Met z
1 

de stroringsimped~~tie in de uitstroombuis van MK-1; n1 de 

Ee-3 flow doorl z
1 

in mol/sec.; v
3
d het molaire volume van He-3 in een 

He-3/He-4 me~sel; fl.
0
Jde constante in de viscositeit uit formule (2.3) 

en T de tempe~atuur. 
Dit drukverschil zorgt ervoor dat de fasegrens, de scheiding tussen 

geconcentreerde en verdunde fase, in MK-1 hoger staat dan de fasegrens 

in MK-2. 

Het drukverschil kan ook uit het hydrostatisch drukverschil gevonden 

worden volgens: 
(2.6) 

met g de zwaartekracht versnelling, 9 d het soortelijk gewicht van de 

verdunde fase, Je het soortelijk gewicht van de geconcentreerde fase 

en ~ h het hoogte verschil tussen de twee fase grenzen. 
i 

Voor temperatyren beneden 140 mk kan de osmotische druk,ïr , geschre-

ven worden alr: 

! Tï = 2240 + 105 . T 
2 

( 2. 7) 

Voor het verschil in osmotische druk tussen de twee mengkamers wordt 

met (2.7) gevonden: 

-rr1 - 1f .2. = 1 05 • ( T 1 2 - T 2 2 ) 

uit (2.6) en (2.4B) volgt met (2.8): 
105. (T

1
2 - T

2
2

) = g.( ~d- ~c ).~h 
Invullen van de gegevens (zie Tabel 1) geeft: 

1\ 2 2 ~ h = 174 • (T
1 

- T2 ) 

Uit (2.6) en (2.5) volgt: 

• Z1 • IÎ1 • V3d • 'Yf."J Ll h - :...:......,..-:...:..:,_.........;_.=.,.-~-
1 - ~ ·( J'd - fc) · T:t 

Invullen vad de gegevens uit tabel 1 levert: 
I • 

~~ h = 3,71 x 10-14. Z7·llt 
T1 
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.,..,. ? '~~1EE,..,.1.ME· Tl-iQnE ..~.,_ ....... 11 .:.~ .... JJ. 

We mete~ het hoogte verschil ~h door ie beide mengkamers een ~c~

iensator te zetten. Deze condensator is vertikaal geplaatst en be

staat uit twee/concentrische cylinders. De afstand tussen de cylin

ders is 0,5. mm~ Capillaire werking mag dan verwaarloosd worden. Om 
I 

te voorkomen dat de fasegrens ten gevolge var. osmotische drukverschil-

len stijgt is in de lengte ri·;hting van de cylinders een sleuf ge-.. 

freesd. Als de fasegrens in een ::ondensator,_ dus me~ka.mer, zakt 

(st~gt) is er meer (minder) He-3 tussen de condensatorplaten. Daar 

E. He-3 niet gelijk is arUl f: He-4 verandert de capaciteit met de hoogte 

van de fase.grens. Door de fase grens tot boven de condensator te la

ten st~gen meten we de "leegwaarde" (geen geconcentreerde fase) van 

de condensator. Voegen we steeds meer He-3 toe dan zal de fase-grens 

zakken en meten we de "vol waarde" van de capaciteit. Uit deze leeg

en volwaarde lfr~en we een i,jking voor de hoogte van de fase-grens te-
i 

gen de capaciteit. 

Wij vinden: l 
~ = 61 fF/cm 

We -meten de apaciteit m~ een General Radio Capacitance Bridge 
I 

1615A en een Par 5101 Loek in amplifier als nul detector. (zie ook 

Hoofdstuk III). 

Als thermometers worden CMN thermometers,ge~ tegen een NBS DEVICE) 

gebruikt. (zie literatuur 2 Coops) 

II.3. EEN VE!GELUKING TUSSEN THEORIE EN PRAKTUK. 

In figuur II A is de /::;:. h, berekend uit 2.1 OA en de gemeten 6 h uit

gezet tegen de ingaande He-3 flow, n .. We be~en voorlopig slechts 
~ 

de l~e~ metl z1 = 540 mm - 3, in de figuur me't co) en ce) aangegeven. 

Uit deze fi~ur bl~ dat: 

er eenlgroo_t verschil is tussen !::;:. h gemeten 

gens 2.10A. 6. h ber(A):> 6. h gem; 

- ~ h gem low onafhankel~k is. 

I 

- 8 -
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mm 

10 0 

Z,=540 mm-3 

I 
0 

bor.<AI I 
0 

I Z1=400 mm- 3 e 
e-

ri/ / +S 

~<E>~A) 
Z =400 mm- 3 

. 1 ----0 gC?m. o + 5 ...-o:.-------
0 gC?m. Z = 540 mm- 3 
o- --o-,---o-o 

0~------~------~~--~--~ o, 1.0 

j
1 1\ mmol I s 

Figuur II A. t hoogte verschil!:::. h tegen de totale He-3 flow it .• 
-3 ~ 

I = de gemetgn t':l h als z1 = 400 mm , met hieraan par~l'-

, lel een superlek 

® = def':l h berekend uit formule (2.10A) met z
1
= 400 mm-3 

en een superlek parallel 

.. ::) = de gemeten~ h als z1 = 540 mm-3 

E) = det':lh bereker.d uit formule (2.10A) als z
1
= 540 mm-3 . 

Mogelijke oorz~~en zijn: 

Ze en z
2 

zijn niet te verwaarlozen; echter, de verandering van 

ieze impedanties (factor 100) geeft geen ander resultaat. Dit is niet 

de oorzaak. 

De temp~raturen T
1 

en T2 zijn o~juist. 

De thermometers waarmee T
1 

en T
2 

gemeten zijn, z~n zeer zorgvuldig 
i 

ge~Kt. De thTorie van de dubbele mengkamer geeft voorspellingen over 

koelvermogenlen temperaturen van de mengkamers. De gemeten T1 en T2 
kloppen met ~eze voorspellingen. Dit l~Kt dus ook geen oorzaak. 

z1 is verkeerd gekozen. 

Er zijn twee redenen w.':3.arom dit niet de oorzaak is. 

Bij een verkeerd gekozen z
1 

zal de dub>ele mengkamer zich als een 

enkele mengkamer gaan gedragen. (literatuur 3). Dan wordt T1 gel~K 

aan T
2

. Dit is niet gemeten. Bovendien is bij de experimenten met de 

dubbele mengkamer zt gevariëerd. 
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t\= 1.0mmolls 

100 I 
gem. 0 

/ 
-==ê'ber:(C~ 

O~~~~~n-~--~~--~--~ 
108 12 14 

i 10 10 

Np I II '. "'" ""'''" ''"~'"' z~ h, "g•om:. 

3 

iooo""'"' z ~ , . 1 b~ een 

tota~e He-3 flow var. ongeveer e~~ mmol/sec. 
I Q = het gemeten hoogte vei'schil 

(!)=het hoogte verschil berekend uit formule(2.10A) 

~=het hoogte verschil berekend uit formule (2.10C) 

In figuur II Bis de gemeten 6h uitgezet tegen z1 , in de figuur de l~n 

aangegeven door ( 0 ) . Hieruit bll.]'kt dat varia tie van z1 nauwell.]'ks in

vloed heeft op de gemeten ~ h. 

De aa.r14ame grad }J4 = 0 is onjuist. 

Dit 

van 

is een r·goreuze stap. Alle theorieën op mengkoelgebied gaan uit 

deze aa ame. 

Een control op het feit dat grad Y 4 = 0, is het plaatsen 

van een superlek parallel aan z1 . 

Een superlek is een buisje gevuld met "Par~srood" (Fe2o3 ), dat alleen 

doorlaatbaar is voor superfluïde He-4. Omdat voor een superlek geldt 

grad y~ = 0 ~ou dit parallel zetten niets uitmaken als van te voren 

(zonder superlek) grad fl~ al gelijk aan nul was. De l~nen in figuur 

II A aangegeven met·:~ en',:) geven de berekende~ h volgens ( 2.1 OA) 

en de gemeten~ h, voor een impedantie z1 = 400 mm-
3 

met hieraan pa

rallel een superlek, als functie van de fl,~·.v ÏL, 
- 10 - ~ 



We concluderen dat: 

er nog alrijd eer.. verschil is tussen de gemeten Ij h en de IJ h be

rekend uit (2. OA). Dit verschil is echter niet zo groot als in het 

~eval zonder superlek; 

de gemeten 6 h zonder superlek is kleiner dan de gemetenD h met 

super lek; 

de gemetep en de berekende /;;. h zijn flow afhankelijk. 

Wanneer een superlek gebruikt wordt zijn er nog meer verschillen: 

de verdeling van de ingaande flow, ni in n1 de flow door MK-1, 

en n
2 

, de flow door MK-2, is anders als we een sunerlek gebruiken. 

1.0 

lfl 
....... _. 
0 

E 
E / 

/ 
/ 

/ 

/ 

/ 

/ 0 
/ 

t\ = n, 
/ 

Z1+ S / 

/ 

/ 

/ 0 

//~· 0 /a'( 
/ _..........0 

/ 0_.......... 
// ~~ 

9 
1.0 

11 
I 

mmolIs 

?:.,.1-.1:::' ::1 C:. De :'"low do er z
1

, n
1 

·;ersus :ie totale :'low '\ , 

Q = e.lle,;n z
1 

, 

0 = Z
1 

:x:et superlek parallel 

In figuur staat de totale flow, ni , uitgezet tegen de flow door 

MK-1. 
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.Als we eer. s'.l.perlek parallel a~~ z
1 

plaatsen meten we, vooral bij gro

n1 dan in het geval zonder superlek. Het lijkt als-te n. ' een grotere 
~ 

of de imped~~t1e z
1 

daalt wanneer er een superlek parallel aan wordt 

gezet, terwijl ldit superlek ondoordringbaar is voor He-3. 

I 

Een anderiverschil zien we in de temperatuur T2 van MK-2. 

Met een superlek parallel aan z
1 

blijft bij toenemende flow, ni , T2 
lager. Zie figuur II D. Hierop wordt verderop in dit hoofdstuk inge-

gaan. 

I I 

20t- -

mK ~ 

a~ 

-

0~--------L-I ________ IL_ ______ ~I~ 

0 1D 
IJ. 

I mmolIs 

Figuuri II D. De temperatuur van àe tweede mei'.gkamer, T
2

, versus de to

tale ~-3 :low ni. 

I 

Q = alleen z1 
<=) = z1 met su~erlek parallel 

I 

Het lijkt er dus op dat grad y4 niet gelijk is aan nul. Immers een 

superlek verandert het functioneren van de dubbele mengkamer terwijl 

- 12-



dit niet zou mogen als van tevoren grad Ptt al gelijk aan nul was. 

Zoals eerder aangegeven is~ h te berekenen uit formule 2.10A en 

formule 2. 10C., 

De aanname datl L h, berekend uit 2.1 OA gelijk moet zijn aan ~ h, 

berekend uit 2.10C berust op de aanname grad y~ = 0. 

40 

I / 
0 

gom .. 

@ 

z, = 4 00 3 

+ s 
b(? r .< 

@ . 

20 

I 
0 

/ ber.(CJ 
ê ..--@- @- ®-@ ------1- o- o- o-o 

- Z1=540 mm- 3 g(?m. 
I o ';::;-_o_--~...-__ --l:-__ ___j__J 

0 1.0 
n-1 mmol I s 

Figuur ti E. Het hoogte verschil, f::. h, tegen de totale He-3 flow 'n .. 
Q = de gemeten f::.h als z

1
= 540 mm -3 l 

@ = def::.h berekend uit formule (2.10C) als z
1
= 540 mm-3. 

<:)=de gemetenf::. hals Z1= 400 mm-3 met hieraan parallel 

een superlek 

@= def::.h berekend uit formule (2.10C) als z
1
= 400 mm-3 

met hieraan parallel een superlek. 

In figuur II I E is uitgezet de gemeten I~ h en de ~ h, berekend uit 2. 1 0 C, 

tegen de totale flow n. Voor een impedantie zonder superlek verschil-
+ 

len de gemeten en de berekende waarden nauwelijks van elkaar. Dit geldt 

niet voor een impedantie met een superlek parallel. VergeliJken we fi

guur II E me~ figuur II A dan zien we een groot verschil tussen de be

rekende wag,rden volge.ns 2.1 OC en 2.1 OA. Dit zelfde zien we terug in fi

guur II B, waar voor een flow van 1 .0 mmol de gemeten~ h, met de 6 h 

berekend uit 2.10A en 2.10C uitgezet zijn tegen z1• Ook hier is weer 

het grote v~rschil in uitkomst tussen beide berekeningen te zien. 
I 
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Verder valt op dat de berekenü.g volgens 2.10C \'eel dichter bij de 

gemeten waarde ligt dan de berekening volgens 2.10A. 

Uit figuur II 

1

,B, figuur II A en figuur II E concluderen we: 

. p1- f't jïf.,- ïT:t (2.11) 

II.4. EEN MOGWLIJKE VERKLARING. 

Stel er is ee~ wederkerige wrijvin.g tussen superfluïde (!) He-4 en He-3. 

Het is dan duidelijk dat stilstaand He-4 de impedantie z1 schijnbaar 

vergroot. 

Anders gezegd: de stromin.gsweerstand zal voor een mengsel, waarin bei-

de camponenter .bewegen, lager zijn dan voor een men.gsel waarin een van 

de componenten stilstaat. 

1 

Figuur II F. Schematische voorstelling v~ een dubbele mengkamer. 

Eenmaal zonder (F.1) en eenmaal met superlek parallel 

(F.2) 

2 

In figuur IIF staan twee situaties getekend. Een met alleen z1 en 

een met een:superlek parallel aan z1 • In de situatie met alleen z1 

zal het He-1 door de onderlinge wrijvin.g met He-4 (meesleepeffect) 

- 14 -



iit ce-4 a~~zuigen uit MK-1. D< fasegrens i~ ~~-1 zal hierdoor ZaK

ken. In de situatie met een superlek parallel, zal het meegenomen 

He-4 door dit superlek terugstromen. De fasegrens zal niet, of minder 

zakken. 

Uit figuur II C concluderen we dat de impedantie met superlek sc~n

baar kleiner is d~~ de impedantie zonder superlek. 

Ook dit is in overeenstemming met het door ons gestelde, immers als 

He-4 IDEL~elij~ kan meestromen (fig. IIF.2) zal dit de impedantie van 

z1 sc~nbaar verlagen. 

We zien in f.iguur II D dat de temperatuur van MK-2, T2 , lager is met 

super lek. 

De temperatuut T
2 

wordt gegeven door: 

T-
2 

= T1 /VS (2.12) 

En T
1

, de temperatuur van MK-1, door: 

T 
.T

1 
= 1 

I nr+ 
(2.13) 

, de fractie die in MK-1 wordt verdund. Met r-- n.. 
~ De formules 2.12 en 2.13 worden gegeven door Gijsman (literatuur 2). 

Uit figuurii D blijkt dat r. groter wordt bij gebruik van een superlek. 

Uit 2.12 en f·13 volgt dan dat T2 lager wordt. Dit is weer in overeen

stemming met figuur II E. 

II.5. CONCLUSIE. 

1 . Het tot Ju toe gebruikte model met grad f/lf = 0 is niet houdbaar 

voor een dubbele mengkamer. Waarsc~nlijk is dit model ook niet houd

baar in andere situaties waarin sprake is van stroming in een meng

sel He-3/He~4 waarbij een van de componenten stil staat. 

2. De besctfijving v~~ He-4 als "mechanisch vacuum" is niet juist. 

3. Met een dubbele mengkamer wordt het theoretisch hoogte-verschil 

6 h niet gemeten. 

4 . p 1 - p 2 f ïT1 - 17" .z 
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J. Het dubbale lrr.engkamersysteem is gecompliceerd. Voor bestu<ierir..g 

•ran dit wederkerig wrijvingseffect kan men beter gebruik maken. van 

een enkele me~kamer. 

- 16 -



HOOFDSTUK III 

DE ENKELVOUDIGE MENGKAMER. 

Om het g~rag van een stromend He-3/He-4 mengsel te bestuderen wordt de 

uistroombuis van een enkelv~udige mengkamer veranderd. In deze uitstro~m

buis·zijn in de loop van de experimenten steeds meer meetinstrumenten aan

gebracht. 

De verandering van temperatuur, concentratie, druk en flow, veroorzaakt 

d~or een impedantie, zal ik een voor een behandelen. 

Omdat de dubbele mengkamer theoretisch gecompliceerd is, kozen we 

voor een andere meetco~iguratie. 

We vervingen de dubbele mengkamer door een enkele mengkamer. In de 

uitstroombuis v~ deze mengkamer wordt een stramingaimpedantie 8.!3ll-
l 

gebracht in de rorm van een buisje waarvan we de armetingen run na 

run veranderen. (zie figuur IIIA). 
I 

De impedantie van dit buisje, Z, onder aanname van laminaire stroming 

wordt gegeven door: 
z = 128'11 

rré 
(3.1) 

Met 1 de lengte van de buis en d de diameter van de buis. 

Om tot een beschrijving te komen van de hydrodynamische eigenschap

pen van He-3/He-4 mengsel is het noodzakelijk alle belangrijke fy

sische variabelen, die hierop betrekking hebben, te meten. 

variabele 

I 

(visc,siteit) 

~eng~ertemperatuur) 
Tuitsl 

I 

meetinstrument 

drukcel 

CMN 1 

weerstandsthermometer 23 

(tempèratuur achter de impedantie) weerstandsthermometer 22 

x 
(concentratie) 

-r[ verd. 

Concentratie-condensator 

(Osmotische druk van de verdamper) Londen-device 

Tabel IIIA. De variabelen van belang voor de hydrodynamica van He-3/He-4 

mengsels, de manier waarop ze gemeten zijn en het tijdstip waar

op ~et deze ~eting begonnen is. 

- 17-
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Vanaf run 58 is een superlek parallel aan de warmtewisselaars gebruikt. 

In run 52, 62, 651 en 66 is een superlek parallel aan Z gebruikt. 

In tabel III A. zijn de variabelen, die in of b~ de mengkamer ge-

meten zijn~ gegeven. Buiten deze grootheden is ook de flow n, b~ kamer-

temperatuur gemeten. 

In figuUr IIIA s~aat de mengkamer met meetinstrumenten schematisch weer-

gegeven. 

th 
22 

z 

I 

~~ th. 
23 

C N1 

Figuur IIIA. De mengkamer met meetinstrumenten. 

z 
CMN 1 

th 22, 23 

s 
CAP (P) 

CAP (X) 

= de impedantie in de uitstroombuis. 

= CMN thermometer. 

= weerstandsthermometer. 

= superlek. 

= de drukmeter. 

= de concentratiemeter. 

III.1. De flow als functie van het toegevoerde vermogen. 

Een belangrijke variabele is de flow n. Deze wordt o.a. bepaald door 

het aan de ve~damper toegevoerde vermogen Qv. We meten de flow b~ ka

mertemperatuur met een Hastings EALL-100p flowmeter, zodanig geshunt 

dat het bereik is uitgebreid tot 5 mmol/sec . . 
Het vermogen Q voeren we electrisch toe en wordt via een vierpunts

v 
meting bepaalt· 
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OI / 
I B 

/ 
B 

I 

/; / 

/ 
B I' L3 A 

/ 
1.0 i 

B 

;,; 
8/ A 

'Af....A' " 
' , ... 
I I " 

I "' _, 
I, ... 

0 , ... 
0 

I 

I 

I 

A 

A 

/ ... 
.... 

""L4 

50 
mwatt 

" 

Figuur ~IIB. De nov Îl als functie van het toegevoerde vermogen Qv; 

(A) met een impedantie in de ui tstroombuis. 

(B) zonder impedantie. 

r.., verdampingswarmte He-3 (T= 1K) 

1
4 

verdampingswarmte lle-4 (T= 1K) 

In figuur IIIB staan twee situaties weergegeven. Een met en een zon

der impedantie! 

Er zit een "knik" in de n, ~ karakteristieken. Als we een impedantie 
I 

gebruiken treedt deze knik bij een lagere flow op. 

B~ een lage flpw is de helling van beide curven gel~ aan de verdam

pingswarmte van He-3 (i~ de figuur 1
3

). B~ een hoge flow is de helling 

ongeveer geli,]"k! aan de verdampingswarmte van He-4 ( L ) . . 4 
We conclud~ren hieruit dat bij een lage flow vrijwel alleen He-3 circu-

1 leert en d~t b~ een hog~ flow He-4 meecirculeert. Het mechanisme dat 

het meeslepen ran He-4 veroorzaakt treedt met een impedantie op bij 

een lagere flow. 
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In figuur III B is sprake van een knik. Latere metingen geven een meer 

geleidelijke overgang te zien. De duidelijke knik lijkt een ~wijzing 

dat er een kritische snelheid van He-3 in He-4 is.Voor snelheden gro

ter dan deze snelheid wordt He-4 meegesleept. Voor snelheden kleiner 

dan deze snelheid kan de oude opvatting, geen interactie tussen He-3 

en He-4, gehandhaafd blijven. Vanwege de grote spreidirg in de berekende 

kritische snelheid ( 5~m/ sec< Vkri t<: 70 cm/ sec) is dit idee vooralsnog 

weinig vruchtbaar gebleken. 

L 01 • Het superlek parallel aan de warmtewisselaar. 

In figuur IIIB zien we da~ er ook zonder een impedantie Z, een knik op

treedt. Dit betekent dat er ergens in de mengkoeler een "battle neck" . 
zit waar He-4 doór He-3 meegesleept wordt. De verdenking valt dan al 

snel op de warmte-wisselaars. 

w 
MK 

Figuur IIIC. De mer.gkoeler ~et enkelvoudige mengkamer met een super

lek parallel a~~ ie warmtew~sselaars. 

In figuur IIIC staat de situatie weergegeven waarb~ een superlek pa

rallel aan de warmtewisselaars is opgenomen. Als He-4 in de warmtewis

selaars meegenomen wordt als gevolg van onderlinge interactie kan dit 

via ~et superlek terug stromen. De flow die we meten bij kamertempera

tuur bestaat dan vrijwel uitsluitend uit He-3. 

In figuur IIID staan voor verschillende waarden van Z de n, Qv grafie

ken weergegeven voor de situatie waarbij een superlek parallel staat 

aan de warmtewisselaars. Uit grafiek (i) zo~der impedantie, is de knik 

verdwenen. We meten een flow die bijna uitslu.itend uit He-3 bestaat. Als 

·te het superlek boven het À-punt stoken kan er geen superfluïde He-4 



. 

meer doorheen stromen. In de grafiek verschijnt de knik dan weer (niet 

getekend). In een run kan zo een meting met en zonder superlek gedaan 

worden. Het resultaat van dit ~en uitschakelen van het superlek was 

telkens het terugkeren naar de ~· n karakterestiek gemeten zonder su-

perlek. 

111.1.02. De buislengte. 

We hebben gedurende een serie metingen de buislengte gevarieerd. Be

gonnen werd met een lange buis. Door deze in te korten wordt het ver

band tussen het meesleepeffect en de lengte duidelijk. 

symb run l <mm) ~(mm) l 
58 0 I 

1/l 
I 

' J 59 1400 1.6 
0 K 60 700 
E L 61 280 1.6 she 

1.6 h. 
n E R 67 46 1.6 i/ 

R 

i~'/ 
she R L 
/// 

1.0 'Rbo t /J 
~LyK 

.w1/ 
./)K/ 
IK/J 

-~ I 
j' 

/ 
' 

0 
~0------------L----------~5~0------------~ 

Figuur II!D. De flow n als functie van het vermogen ~· 

De lengte v~~ de impedantie wordt gevarieerd. Ov :llwat t 

In figuur IIID staat voor verschillende buislengtennuit tegen Q . 
V 

We constateren dat in een lange buis eerder (b~i lagere ~ en n) He-4 

meegenomen wordt .. Van een scherpe knik is b~ deze lange buizen minder 

sprake. De firma SHE was zo vriendelijk om een n, ~ verband b~ een 

grote commerciële mengko_eler op te meten. In figuur IIID is dit met 

SHE aangegeven . Ook hier wijkt de lijn voor grote Qv af van onze lijn 

(i) zonder impedantie. 



Ul 

........ 

ë5 
E 
E 

n 

i 
I 

Voor lage flow i~ er een goede overeenkomst met onze resultaten. Voor 

hoge flow is de ~elling van het n,Q verband van SHE echter niet gelijk 
I V 

aan de verdampintswarmte van He-4. Hier heb ik geen verklaring voor. 

III.1 .03. De buisdiameter. 

Ook variëren van de buisdiameter beïnvloedt het n, Q" verloop. In figuur 

IIIE is dit te zien voor een buis met een vaste lengte 23 mm. Vergro-

ten van de diameter verschuift de n, ~ lijn naar het verloop zonder im

pedantie (T) ((T) is indentiekaan (i) uit figuur IIID). We concluderen 

dat bij een verkleining van de diameter makkelijker He-4 meegesleept wordt. 

sym'J run l(mm) ~( mm) ~ 
/ ! 

i-\ 50 t3 0.8 I ï 
y 74 

n 
12 

u 70 1.6 
ï G9 u 

/ u::::> 
ï0v / 

1.0 )Y/Y /A 
~ ;4 

/y / 
"" A ;· / 

T A . 

/~ 
•"' 

/' 
T 
' 

0 n 
u I 50 

I Gv ''"'\\ut t 

III.1 .04. De im~edantie' Z. 
I 

Figuur IIIE. De flow n als functie van het vermogen Q . 
. V 

Da diameter v~~ de impedantie wordt gevarieerd. 

De impedantie zl wordt zuiver door de geometrie bepaald. 

Er is geen.duidblijk verband af te leiden tussenZen het n, ~ gedrag. 

De curve (A) uit figuur IIIE, met een impedantie Z = 2280 mm-3 buigt 

voor een lagere Qv af dan (K) met Z = 4350 mm-3 terw~l uit fi~~ur IIID 

de conclusie getrokken k:m worden dat juist toenemen van Z eerder af

buigen veroorzaakt. 



(/) 
....___ 

0 

E 
E 

n 

We moeten echter rekening houden met het feit dat (A) gemeten is zon

der superlek over de warmtewisselaars. De rol van Z is dus niet duide-

liJk. 

III.1 .05. Het superlek parallel aan Z. 

Net zoals bij de dubbele mengkamer plaatsen we ook hier een superlek 

parallel aan Z. (zie figuur IIIA). 

Dit superlek heeft een groot effect op het n , Q verloop. 
V 

J 
! 

symb.run 
T 69 
B 51 
c 52 

'.(mm) ~(mm) oprn. 

M G2 

0 id ent i c k a2.n< i) 
a 
23 0 8 
280 1 6 

supcrlGk /1 Z 
supcrlck /1 Z 
supcrl c k l/ ww. 

1.0 

I 

I 
.M 
I 

~ 

T 
I 

I 
M 

0~--------~-------=~------~~ 0 50 
Ov mwatt Figuur IIIF. De flow n als functie van het vermogen Q • 

. V 

~e invloed van de verschillende superlekken is te zien. 

In figuur IIIF is met (T) uitgezet n tegen ~ wanneer geen impedan

tie in de uitstroom opening gezet.wordt. 

Als we een superlek parallel aan Z plaatsen vinden we curve M. Met su

perlek meten we bij kamertemperatuur een flow die nagenoeg geen He-4 be

vat. B en C tonen dit effect nogmaals. Nu znnde::1 superlek parallel aan 

de warmtewisse+aars. 

VergeliJk ook L figuur IIID met M figuur IIIF. 

In verscheidene runs is een superlek parallel aan Z geplaatst. In al 

deze gevallen is het gevonden n~verloop nagenoeg identiek aan dit ver

loop zonder impedantie. 
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We concluderen dat een superlek parallel aan de impedantie het meesle

pen of vermindert àf aan het meegenomen He-4 een "ontsnappingsroute" 

biedt. Verder stellen we vast dat zonder superlek grad }14 ~ 0. 

III.1 .06. De instroomopening van de impedantie. 

Bij zeer klein~ lengtes begint de instroomopening een rol te spelen. 

symb 

u 
run l(rnrn)!l>(:-nrn) / l 

'-. 
V 
w 
x 

70 23 1.6 _ sc:1arp w / 
7: 5 1.6 11 / 

. 

0 

E 
E 

n 

1.0 

w 
I 

w 

72 
73 

I 
w 

/ 
V 

5 12 W /V 
23 1.6 / //tJ 

w/x. 
/~/ 

~ 

"' 

0~------~-------~~------~ 0 50 
Ov :nwatt Figuur IIIG. De flow n als functie van het vermogen Qv. 

De invloed van de instroomopening is te zien. 

In figuur IIIG is het verschil te zien in het n, ~ verband tussen een 

buisje van 5 mm lang en diameter van 1 ,6 mm. en een impedantie die be

staat uit een doorboord staafje van dezelfde lengte met een binnendiame

ter van 1,2 mmeneen buitendiameter van 3 mm. 

Deze laatste impedantie heeft een vlakke onderkant (de instroomkant), 

die enigszins is afgerond. Dit in tegenstelling tot het buisje,dat een 

scherpe instroom-opening heeft. 

Tegen de verwachting in (vergel~jk 111.1 .03)ligt de lijn (W) hoger dan 

(V). B~ een buislengte van 23 mmeneen diameter v~n 1,6 mm heeft het 

veranderen va.YJ. de instr:Jomopening niet zoveel effect. De curve X die 
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mK 

. 
het n, ~ verband geeft voor een impedantie met afgeronde instroomope-

nir~. en U die dit verband geeft voor een buis met scherpe instroomo

pening, schelen namel~k nagenoeg niet. 

We concluderen dat een scherpe instroom-opening het meeslepen bevordert. 

Met toenemende lengte wordt het belang van de instroomopening kleiner. 

III.2. DE TEMPEgATUUR VAN DE MENGKAMER. 

~ -
symb. run lCmm)~(mm) ze mm-3 ) 

;l, 50 23 0.8 2280 

8 51 0 
C" 54 11.5 0.8 1140 ..... 

58 ~ sup.l. // w.w. 

100~ 
E- E- E

~-~A- ~~-A 
l :r--'. --. 

I 
E 

I 
E 
I 8-.8 

-- ~8.-::::-- i _, ----.8--- I 

20 

8 -.:::::.-B.i :...---- I 

10~----'----~'--------~J~--------'~ 
0 10 

IJ mr.~ol I s 

Figuur IIIH. De temperatuur van de mengkamer Tm, als functie van de flow n. 
Het verschil met en zonder impedantie is te zien. Ook de in

vloed van het gebruik van een superlek parallel aan de warm

tewisselaars is te zien. 

In figuur IIIH staat de temperatuur van de mengkamer, Tm, uit tegen de 

flow n. De temperatuur zonder impedantie, l~n B, bl~ft veel lager dan 

die met impedantie. Hiervoor z~n enige oorzaken aan te wijzen. 

Het meecirculeren van He-4 zorgt er voor dat een deel van het He-3 

als mengsel de mengkamer binnenkomt. Het draagt niet bij aan het koelver

mogen,ma~r koelt af van Ti naar Tm. Dit zorgt, volgens Lounasmaa (lit. 6) voor 

een temperatuurverhoging van enkele millikelvins (van 12 mk naar 14 

mk als 3o% He-4 meecirculeert). 

Het mengsel outmengt in de warmtewisselaar (zie figuur IA). De 

warmtebelasting die zo ontstaat verhoogt in eerste instantie de tem-
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paratuur van de bovenste warmtewisselaar. De andere warmtewisselaars 

komen ook op een ander (hoger) temperatuurevenwicht, zodat tenslotte 

Ti, en daar mee/Tm, verhoogd wordt. 

Visceuse o~warming is onder gelijke omstandigheden groter voor een He-3/ 

He-4 mengsel d~ voor geconcentreerd He-3. Een warmtewisselaar ontwor-

pen voor geconcentreerd He-3, waar toch mengsel doorheen stroomt, zal 

hierdoor onevenredig veel opwarmen. 

Als He-4 meecirculeert wordt tengevolge van dit effect Ti en daarmee 

Tm hoger. 

Het vormen van superfluïde pluggen in de geconcentreerde leiding 

kan instabiliteiten veroorzaken. Ook hierdoor verslechteren de warmte

wisselaars en wordt Ti en Tm verhoogd. Grote hoeveelheden meecircule

rend He-4 kunnen deze pluggen vormen. 

Niet alleen in de warmtewisselaars maar ook in de impedantie Z 

zal visceuse opwarming voor een temperatuurverhoging zorgen. Ook hier

door zal Tm ho~r worden. In een volgende paragraaf zal ik op de.vis

ceuse opwarmi~ in Z terugkomen. 

! 

III.2.01 . Het superlek parallel aan de warmtewisselaars. 

Metingen van Tm versus flow met en zonder superlek parallel aan de warm

tewisselaars geven een klein verschil te zien. In figuur IIIH staat met 

symbool (i) en (B) de Tm, n grafiek voor een mengkamer zonder impedan

tie in de uitstroombuis. In geval (i) is een superlek parallel aan de 

warmtewisselaars opgenomen. De temperatuur Tm blijkt met superlek lager 

te zijn. In figuur III-J blijkt een korte buis (F) meer opwarming te ver

oorzaken dan een langere buis (U). In tegenspraak met figuur III-I. 

Het verschil tussen (F) en (U) is mogel~k te verklaren door het super

lek over de warmtewisselaars dat b~ (F) niet en b~ (U) wel gebruikt is. 

Een superlek tallel aan de 

! 

III.2.02. De buislengte. 

warmtewisselaars lijkt Tm dus te verlagen. 

In figuur III-I is Tm uitgezet tegen n met de buislengte als parameter. 

Uit deze figuur bl~kt dat met toenemende lengte Tm hoger wordt. 
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lm 
mK 

100 

20 

symb. run l ( :n rn ) ~ ( m m ) Z ('"'l!Y\ 
·3 ) I 

l 
J 59 400 1.6 8700 
K GO 700 1.G 4350 
L 61 280 1.6 1740 
M 62 280 1.6 +Sup.l.// Z 

N 63 80 1.5 500 

dGZ G ru"l's mGt supG~lek //w.w. 

J-'- J
J-J- V K- !-\.-==--

/ :<c-..PP L- _'"" 
J /t:' N--~ 
I )'<( ./ 

J ·; N 
J lt / 

J' /; N. ---M--
1 K/ ./ ...--M 
~-M-M 

10~------~+-------~--------~~ 
0 • 1D 

11 mmol I s 

Figuur III-I. De temperatuur van de mengkamer Tm, als functie van de 

flow n. 
De lengte vM de i.Iilpedantie wordt gevarieerd. Ook de 

invloed van een· superlek parallel aan de impedantie is 

te zien. 

Als oorzaak hiervan is op pagina 25 en 26 reeds genoemd: 

toenane van de visceuse opwarming in Z; 

toenemend slechter functioneren van de warmtewisselaars doo~ meer 

meegenomen He-4. 

III.2.03. De bhisdiameter. 

I In figuur IIIJI valt het effect van het variëren van de buisdiameter 

te zien. Zowel' voor de lengte 11,5 mm als voor 23 mm gaat verkleinen 

van de buisdiameter gepaard met temperatuursverhoging. 
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~ -3 -
sym b. run l(mr:l l $( mm l ·z(m m l 

A 50 23 0.8 2280 
E 54 1 1.5 0.8 114 0 
C" 55 1 1.5 1.6 70 
u 70 23 1.6 140 
y 74 23 1.2 450 

lm 
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f""""'-- ~-- E 
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20 f-
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~ ~u 

Yr: /u 
~·/.. 

Y. U . 
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:.... 
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y/Yy U 
U I 

10L--------J---------~1 ------~~~ 
0 . w 

IJ mmol I s 

Figuur UIJ. De temperatuur van de mengkamer Tm, als fLmctie va.."l de flow n. 
De diameter van de impedantie wordt gevarieerd. 

Ook hier wijzen we als oorzaak aan: 

toename van de visceuse opwarming in Z; 

toenemend slechter functioneren van de warmtewisselaars door meer 

meegenomen He-4. 

III.2.04. De impedantie Z. 

Ook in de Tm, n grafieken is geen duidelijk verband te zien tussen het ver

hogen van Tm en het verhogen van Z berekend uit (3.1 ). (Zie ook III. 1 .04). 

Curve F (Z = 70 mm-3) ligt tussen curve U (Z = 140 mm-3) en cur;e Y(Z = 450 mm-3). 

We hebben (F) echter gemeten zonder superlek over de warmtewissela::trs. 

~]ken we alleen naar de metingen met superlek over de wa1~tewisselaars 

dan concluderen we dat b~ vergroting van Z, He-4 b~ een lagere flow mee-

gesleept wordt. 

III.2.05. Het $.tperlek parallel aan Z. 

In figuur I[I-I valt het effect op Tm van een superlek parallel aan 

Z te zien (l~n (L) en (M) ). Een superlek parallel aan Z verlaagt Tm 

3terk. Dit geldt voor alle runs wa'irin eeè'l superlek par::tllel aan Z 



Ook hieruit concluderen we: 

zonder superlek is grad Jlq =f. 0. 

III.2.06. De instroomopening van de impedantie. 

De instroomope~ speelt ook voor de temperatuur Tm een rol. B~ zeer 

kleine lengtes wordt Tm hoger als de instroomopening "scherp" is. In 

figuur IIIK is te zien dat bij een lengte van 5 mm Tm lager is voor een 

impedantie met een platte, enigszins afgeronde, instroomkant te~l je 

zou verwachten dat Tm door het verkleinen van de diameter juist hoger 

zou worden. De-invloed van de instroomopening op Tm is bij een lengte 

van 23 mm nagenoeg nihil. 
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III. 3. DE CONDEN§ATOREN. 

De drukval over het buisje en de concentratie He-3 achter de impedan -

tie worden met condensatoren gemeten (zie figuur IIIA). De condensator, 

waarmee de drukval is gemeten, is tijdens de hele meetserie met de enkel

voudige mengkamer in gebruik geweest. De condensator waarmee de concen

tratie He-3 wordt gemeten is relatief laat in gebruik genomen zodat van 

deze laatste meting relatief weinig resultaten aanwezig zijn. 

III.3.01. De drukcel. 

Om de drukval over de impedantie te kunnen meten is een drukcel ge

maakt. 

Figuur IIIL. De drukcel. 

De capaciteit tussen een elastisch vlies en de hiertegenoverliggende, 

wand, verandert ten gevolge van een drukverschil (zie figuur IIIL). 

We zetten deze condensator parallel aan de impedantie en meten zo het 

drukverschil, In principe moet nu uit de flow en de ~ruk via verge

l~King (2.2) de viscositeit te bepalen zijn. 

In figuur IIIM is de verandering in de capaciteit uitgezet tegen de 

flow. 

De lijn (B) is symptomatisch voor alle run's, waarin geen superlek pa

rallel aan Z, de stromingsimpedantie, gebruikt wordt. Verandering van 

Z (factor 280) heeft geen invloed op de meting. Het beeld verandert 

pas als we een superlek parallel aan Z gebruiken. Dan ~eten we wel 

een drJ.k:verandering. De drukval nee~t toe met de flow totdat bij circa 

1,5 mmol/sec een verzadiging bereikt w::>rdt. 
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Er is (nog) geen ijking van de drukval versus capaciteit bekend. Een 

uitspraak over ~ kan dus nog niet gedaan worden. Het feit dat er zon

der superlek geen drukval gemeten wordt, [;etekent weer : grad r~ ~ 0. 

100 
6C 

fF 

symb. run l<m m) ~<mm) opm. 

8 51 0 gaan sup.l. 
(' 52 23 0.8 sup.l. // Z -J 

M 62 280 1.6 sup.l. /1 z 
s up.l. // w.w. 

c-c 
/ 

/c ~M 
C. M 

// 
__.......c_.........M c __ M 

M-B-8-B-B-B--B 
0~------~------~--------~ 

0 . 1.0 
n mmol /s 

Figuur IID!. De capaci tei tsverandering van de drukcel als functie van de 

flow. Het verschil met en zonder superlek is te zien. 

III.3.02. De concentratie meting. 

Om de co~centratie te meten wordt gebruik gemaakt van een luchtconden

sator van 34 pF. Het verschil in def van He-4 en He-3 zorgt voor een 

verandering van de capaciteit als de He-3 80~centratie verandert. 

Er geldt (literatuur 7) 

4 · . (E + Z ) 
Vm = - ·1f · v<· ( ) 3 [ - 1 

(3.3) 

met Vm het molaire volume, 0( de polariseerbaarheid en E de diëlektri

sche constante. 

Kierstead (literatuur 7) geeft voora: 

CX'=0,1232 

Literatuur (6) geeft voor het molairvolume van He-4: 

6 3 I Vm4 = 27, cm /mol. 

(3.4) 

(3.5) 



Uit (3.5), (3.4) en (3.3) vinden we: 

E.4- 1 = 0,057 (3.6). 

We kunnen dit controleren door de capaciteit te meten als er alleen 

He-4 in het systeem zit en deze nog eens te bepalen als het systeem 

vacuüm is. We vinden zo: 0, 0565 < E. -1 < 0, 0576. 

Dit resultaat mag goed genoemd worden. 

Radebaugh geeft voor vm
3
;
4 

het molaire volume van een mengsel He-3/ 

He-4\literatuur 6): 

v~/4 = 27,58 + 7,6x cm3/mol (3.7) 

:.net x de concentratie He-3 in He-4. 

De capaciteit als functie van de concentratie 

((x), wordt gegeven door: 

c(x) = Eo'[(x)·A/d (3.8) 

met A het oppervlak van de condensatorplaten en d de afstand hiert11ssen. 

De gevoeligheid van de condensatorvoor concentratieverl3lld.eringen wordt 

gegeven door: 

dC(x) _ é()·A.d E(x) 
dx - a- dx 

f als functie van x vinden we uit (3.3); (3.4) en (3.7): 

E = 28, 61 2 + 7, 6x ___ 
. 27,064- 7,6x 

De capaciteit van de luchtcondensator in vacuum bedraagt: 

C0 = Eo · A = 3 6 p f 
d. 

Nemen we voor de concentratie: 

(3.9) 

(3.10) 

(3.11) 

x= 6,4% (3.12) 

dan volgt met (3.11) {3.10) en (3.9) 

* =- 5,57 fF/% (3.13) 

We ~ken de condensator door het verschil in capaciteit te nemen tussen 

X = a% en X= 6,4%. 

Delen door 6,4% geeft: 



~c = -5,8 .:!:. 0,2 fF/% (3.14). 
:J.X 

Het verschil tussen (3. 1 3) en (3.14) is een aanw~zing da~ de concentratie, 

in de mengkamer, niet 6,4% maar 6,66% is. De theoretische gevoeligheid (3.13) 

verandert hierdoor niet maar als ~king vinden we: 

(3.15) de = -5 57 + 0 2 fF/% 
dx ' - ' 

(De r,raarde X = 6, 6% wordt ook gevonden door li te ra tuur 9) 

We nemen: 

de = -5,6 fF/% 
(3.16). 

dx 
Met deze waarde vinden we voor de concentratieverandering als functie van de 

flow de grafieken IIIN en IIIO. Uit deze grafieken bl~t: 

De concentratie daalt met toenemende flow. 

De concentratie blijft constant als we een superlek parallel aan 

Z plaatsen. 
De concentratie neemt sterker af als we de buisdiameter verklei-

nen. 

Uit de verandering die het superlek veroorzaakt bl~t ook hier weer 

dat zonder superlek grad V 4 f 0. Omdat o.a. de temperatuur op de 

plaats waar wij de concentratie meten niet goed bekend is kuL~en uit 

deze concentratiemeting vooralsnog geen verdere conclusies getrokken 

worden. 

5 yr-n b 

3.6 R 
0 

x c: 
0/o 

4.6 

5.6 

G.G 

run l (!:JJ";l l ~ 1.m 1:1 

G7 46 1.5 
S4 91 1.6 
56 91 :.6 

[! 

/R 
R 

M:-:îOL .· 5 

, 

0 

q 

De concentratieverandering als functie van de flow. Ondermee 

is het verschil met en zonder superlek te zien. 



3.61 
X i 
%\ 

4.G 

5.6 

G.G 

" u 

y-
1 

y 

syml~ 

T 
run l(mm) 1J(rnm) Y 

I 

G9 0 V 

V 
x 
y 

71 5 
'"'3 23 
7:. 23 

y 

r / /~. 
1% = I 

: 5.G f F I x 

~X\ 
x/ i 

I J 

/ 

l /I /V 

\}/ v//v 
Tw- v--r -"-.- 1 ï ï --, -v-

1.0 
mrnol I s 

Figuur IIIO. 

De concentratieverandering als functie van de flow. De lengte en diameter 

van de impedantie zijn gevarieerd. 

III.4. De temperatuur na de impedantie. 

Op de plaats waar de concentratie gemeten wordt, na de impedantie, wordt 

ook de temperatuur bepaald. Dit gebeurt met een (speer)weerstandä~ërmome
ter, th 22. Deze thermometer is tot op dit ogenblik niet geijkt. Nemen 

we als voorlopige ijking, de ~King van een identieke thermometer, th 23, 

tegen de CMN thermometer in de mengkamer CMN 1 , dan vinden we een T ui ts., 

n verband zoals getekend in figuur IIIP. 
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1Cl:J symb runl(mrn)aJ(mm) 
x 

~ ~. V 71 5 1.6 i 

w 72 5 1.2 
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Figuur IIIP. De temperatuur als functie van de flow. 

De temperatuur na de impedantie is uitgezet. Van run 73 is ook 

de mengkamertemperatuur opgenomen. 

De temperatuur na de impedantie is veel hoger dan de temperatuur van de meng

kaMer. Een mogelijke oorzaak is visceuse opwarming. Dit wordt verder onderzocht. 

III.5. Het Londo~-device. 

Uit de temperatuur en de concentratie na de uitstroombuis is met literatuur 

7, de osmotische druk te bepalen. Omdat de osmotische druk in de verdamper 

en na de impedantie gel~K z~n kunnen we vergel~king 2.4 controleren als we 

. de osmotische druk in de verdampe~· kennen. 

Bovendien bL~~n we uit de osmotische druk van de verdam~er, met behulp van 
' 

de temperatuuriVéUl de verdamper, de concentratie en hieruit het percentage 

He-4 dat meecitc11leert, bepalen. We bepalen de osmotische druk door miadel 
I 

van het zogena~de London-device. 

Voor begrip van dit device is het van belang te weten dat: 

de warmtegeleiding van Zlliver He-4 veel beter is dan de warmtegeleiding 

van een mengsel bestaande uit 3He en 4He. Dit geldt ook voor lage concentra-

ties He-3; 
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b~ T 7 600 mK vergelijk 2.4 uitgebreid wordt tot: 

p - -rT- Pf =constant 

met f( de fonteindruk. 

Hcè.tGr Th1 Th2 V Grd. 

~\guur IIIQ. !Iet London-device. 

(3.17) 

Th1;Th2 

verd. 

= weerstandsthermometers 

= de verdamper. 

In figuur IIIQ is het Londen-device schematisch getekend. Een heater verhoogt 

de temperatuur van het Londen-device en daarmee f}-. B~ gelijkblijvende druk 

volgt dan uit 3.17 dat ïl kleiner wordt. Als de tempera~uur stijgt en de osmo 

tische druk daalt betekent dit dat de concentratie He-3 zakt. Het He-3 wordt 

uit het mengsel verdreven. Als alle He-3 uit het Londen-device verdwenen is 

wordt de warmtegeleiding tussen Th 1 en Th 2 zo goed dat deze dezelfde tem

peratuur aangeven. 

Voor de verdamper en het Londen-device geldt: 

-!3 = p fv 7T - !f (3.18) 

Met p , 777 en pfv de druk, osmotische druk en fontein druk in de verdam-
v V . 

per en p, -nr , en pf de druk, osmotische druk en fontein druk in het Lon-

den-device. Omdat p = p en pf = ""Tl = 0 houden we over: 
V V 

(3.19). '"Trv = Pf 
Uit de temperatuur van het Londen-device bepalen we pf en hiermee ~verd. 

Tijdens de eerste metingen met het Londen-device gebruikten we, voor dit tem

pe~atuurgebied, te ongevoelige thermometers. (speer). 

Deze zijn intussen vervangen door: Allen-Bradly weerstands~he~.ome~ers. 

Als eerste resultaat vinden we tabel III B: 
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flow Tl.d. pf Tverd. Xverd He-4/He-3 1' uits 1f" uits 

mmolls (mK) (!torr) (mK) (%) (%) (mK) ( torr) 

0,21 1265 14,3 520 1,23 0,1 30,5 12,8 

0,32 1262 14,1 535 1,18 0,15 39,5 12,9 

0,51 1247 113,0 585 0,99 0,4 64 12,9 

0,73 1205 I 9 9 
' . 700 0,63 4 102 12,4 

0,94 1162 7,9 785 0,45 12 123 11 ,0 

1,14 1132 6,6 855 0,34 26 130 10,8 

1,38 1125 6,3 920 0,31 40 136 9,9 

2 3 4 5 6 7 8 

Tabel III B. 

Diverse variabelen, na de impedantie, bepaalt in run 74. 

flow = totale He-3 + He-4 flow 

Tl.d. 
= temperatuur van het Londen-device 

pf = fontein druk 

Tverd. = :temperatuur van de verdamper 

Xverd. = iconcentratie He-3 in de vloeistoffase in de verdamper 

He-4/He-3 =I percentage He-4 in de gasfase in de verdamper 

T uits 

1luits 

= temperatuur na de impedantie 

= osmotische druk na de impedantie 

De waarden uit deze tabel zijn bepaald met behulp van literatuur 6. 

Relatie 3.19 stemt niet overeen met kolom(3)(8). Van de thermometer in de 

uitstroombuis is nog geen goede ijking. Kolom (2) en (7) en daardoor (3) ·e~ \8) 

zullen daardoor na het ijken waarschijnlijk nog veranderingen ondergaan. Co~

clusies over re~atie 3.19 zijn daardoor niet te trekken. 
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HOOFDSTUK IV. 

IV .1. 

In dit hoo(dstuk worden de resultaten besproken en sugesties voor verder 

onderzoek ~aan. 

Resultaten., 

Het belangrijkste resultaat van dit onderzoek is het feit dat He-4, bij zeer 

lage temperaturen, niet zonder meer beschouwd mag worden als "mechanisch va

cuüm". Het model met grad f/lf = 0 of P -7T = constant is, vooral bij hoge 

He-3 flow, niet juist. 

Stromingen van He-3 in He-3/He-4 mengsels worden als gevolg van dit model 

beschreven met ?[ 3 , de viscositeit van He-3. Wrijving van He-3 met superflu

ïde He-4 wordt in dit model niet meegenomen. 

De metingen, verricht met de enkele mengkamer, moeten ons in staat stellen 

om fenomenologisqh het gedrag, van stromingen in mengsels He-3/He-4, te voor

spellen. Het afwijkend gedrag van de variabelen -zie tabel IIIA- bij gebruik 
I • 

I 

van een superleklis vooral van invloed geweest op onze gedachten over de stro-

mingsverschijnsel~n en op de conclusie: 

grad J/'1 f. 0 zonder superlek. 

Het voorspellen van het gedrag van deze variabelen is een eerste stap op weg 

naar de bewegingsvergel~king van stromend mengsel He-3/He-4. 

De literatuur geeft voor de He-3 concentratie in de mengkamer waarden tussen 

6,4% en 6,8%. Onze concentratiemeting, wij vinden X= 6,6%,stemt overeen met 

de waarde gevonden door Abraham B.M. et. al. (literatuur 9). 
De weerstandsthermometrie die vroeger, beneden 100 mK, in de ruis verdronk, 

is zodanig verbeterd dat nu temaeraturen tot 15 mK gemeten kunnen worden. Dit 
i 

is van belang om~at weerstandsthermometers minder ruimte in beslag nemen dan 
! 

CMN-thermometers~ 
i 

De drukmeting ge~ft als interessant resultaat een sterke vergroting van de 
I 

drukval bij plaatfing van een superlek parallel aan Z. Dit kan betekenen dat 

de stroming zondtr superlek voornamelijk door diffusie tot stand komt, terwijl 

er sprake is van: "normale" stroming wanneer men een superlek parallel aan Z 

plaatst. 

Met het Londen-device meegeteld kunnen we nu in principe P, x, T en TT-aan 

beide zijden van de impedantie meten. Dat we nog geen bewegingsvergelijking 

opgesteld hebben komt doordat: 
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de metingen in een opbouwfase z~n. Hierdoor z~n wel van de laatste run 

run alle vartabelen bekend. T~dens vroegere metingen z~ minder variabe

len gemeten; f 

het verschijn$el niet liniair is. Gebruiken we een zeer korte impedantie, 

in de hoop z0·i~.hèt lineaire gebied te komen,dan speelt de instroomope

ning opeens een rol; 

de ve~sc~srlen die we bestuderen een belangrijk terugkoppeleffect heb

ben op de mehgkoeler; 

het onmogelijk is parameters, die door de mengkoeler bepaald z~, ter 

plaatse te varieren. B~oorbeeld de concentratie He-3 voor de impedantie 

ligt vast op 6,6%. Meetseries met een lagere ingangsconcentratie z~n hier

door onmoge~jjk. 

IV.2. En wat nu? 

Het doel van verter onderzoek moet z~: Het vinden van een bewegingsvergel~ 

king van He-3 in' superfluïde He-4. 

Dit onderzoek moet op twee peilers steunen. 

, Theoretisch onderzoek naar diffusie van He-3 door He-4 en naar vortices 

(wervelinge)) van He-3/He-4 mengsels; 

Experimenterl werk, waarb~ nu alle variabelen van belang voor de stro

ming, bepaald worden. 

De metingen met 1een drukcel kunnen door gebruik te maken van een gevoeligere 

cel nog uitgebr~id worden. 

Hernieuwde meti~en met de dubbele mengkamer kunnen door temperatuur en druk

metingen rechtstreeks vergel~king (2.4) controleren. 

Een bel~gr~k effect kan er verder z~ op de lage-temperatuur-limiet van de 

mengkoeler. Dezt limiet wordt bepaald door de visceuse opwarming en het koel

vermogen van deimengkoeler. De vergel~ngen die deze lage-temperatuurlimiet 
' 

voorspellen gaan uit van het "mechanisch vacuum" model. Door superlekken op 

de juiste plaatsen te gebruiken kw deze lage-temperatuurlimiet misschien 

dichter bij 0 Kelvin komen te liggen. Onderzoek hieraan kan nuttig z~n. Ook 

warmtewisselaarr worden ontworpen met het "mechanisch vacuum" model. Ook hier 

valt misschien iets te verdienen door gebruikmaking v~~ een superlek. 
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APPENDIX A. 

OVERZICHT VAN DE ~DIVERSE RUN' S. 

s :e u i s 
sup 

y supl lek 
m 

@' (mm) Z(mm - 3) 
11 /I 

R1.m b lengte (1) z WW Opmerkingen. 

75 z IJking 

74 y 23 1 '2 450 x London-device 

73 x 23 1 '6 140 x ronde top 

72 w 5 1 ,2 100 x vlakke instroomkant 

71 V 5 1 ,6 30 x eerste th 22, 23 meting 

70 u 23 1 ,6 140 x 

69 T 0 x 
68 S diafragma x 

67 R 46 1 ,6 280 x start th 22, 23 

66 Q 91 1 ,6 560 x x 

65 p 91 1 '6 560 x x verstopt supl.// Z 

64 0 91 1 '6 560 x start CAP(X) 

63 N 80 1 ,6 500 x 
62 M 280 1 ,6 1740 x x 

61 1 280 1 ,6 1740 x 
60 K 700 1 ,6 4350 x 

59 J 1400 1 ,6 8700 x 

58 I 0 x start supl.// ww 

57 H 4 bijna verstopping 

56 G 46 1 ,6 280 

55 F 11 '5 1 '6 70 

54 E 11 • 5 . I 0,8 1140 

53 D 23 0,8 2280 
I • 

52 c 23 0,8 2280 x I 

I • 

51 B 0 

50 A 23 0,8 2280 start drukcel 



APPENDIX B. TABEL 1 • 

ENKELf VEEL GEBRUIKTE GROOTHEDEN IN DE LT PHYSICA 
! 

GROOTHEID TEMPERATUURGEBIED 

c3c = 24 T 

c
3

d = 108 T 

V = 37 x 10-6 
3c 

nd ... 0.5 x 

K ... 3.3 x 
c 

Kd .. 3.0 x 

I 

12 T
2 

B =r c ! 

Bd • 96 T
2 

B * 54 T
2 

tr 

9 d • 140 

9 c • 81 ,5 

10-7 T-2 

10-4 T-1 

10-4T-1 

+ 42 T
2 
m 

-1 -1 
J .mol .K 

-1 -1 
J.mol .K 

3 -1 
m .mol 

3 3 -1 m • (mol Be) • 

Pa.s 

Pa.s 

-1 w.m 

-1 w.m . 

-1 
J.mcl • 

-1 J.mol 

-1 
J.mol • 

mB 

T< 0.1 K 

T< 0.1 K 

.. 

T< 0.5 K 

T< 0.1 K 

T< 0.03 K 

T< 0.1 lC. 

T< 0.1 K 

T < T< 0.1 K 
m 

0< T< 0.15 lt 


