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Samenvatting 

Een mengkoeler is een instrument dat ons constant temparaturen in het 

millikelvin-gebied ter beschikking stelt. De koeling wordt verkregen door 

circulatie van 3He via warmtewisselaars door de zogenaamde mengkamer. 

De minimaal bereikte temperatuur van een bepaalde koeler (in de mengkamer) 

LS afhankelijk van de kwaliteit van de warmtewisselaars van de koeler. Bij 

lage temperaturen wordt de warmteuitwisseling tussen vloeibaar helium en 

een vaste stof belemmerd door een sterk temperatuurafhankelijke oppervlakte

weerstand. Teneinde lage temperaturen te bereiken worden vaak discrete 

warmtewisselaars toegepast. Deze verlagen de temperatuur van het stromend 

helium in stappen. De warmteuitwisselende oppervlakte van een discrete 

warmtewisselaar wordt vergroot door het aanbrengen van een laag gesinterd 

metaalpoeder. Het blijkt echter dat in gesinterde warmtewisselaars slechts 

een oppervlak actief is dat een factor 10 kleiner is dan de theoretische 

oppervlakte. Teneinde deze discrepantie te onderzoeken werd de warmte

weerstand tussen gesinterd metaalpoed_er en stromend helium direct gemeten 

en vergeleken met de theoretische warmteweerstand. De gemeten warmteweerstand 

is echter veel kleiner dan de door de theorie voorspelde warmteweerstand. 

De warmteweerstandsmetingen geven daarom vooralsnog geen bevredigende 

verklaring voor het slechter werken van de sinterl~gen in warmtewisselaars. 

\lel blijkt dat zotvel de theoretische als de gemeten totale warmteweerstand 

voor temperaturen hoger dan 40 mK nagenoeg geheel bepaald wordt door de 

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

eis op aan de maximaal toelaatbare dikte van de sinterlaag. Er werd een 

nieuwe warmtewisselaar ontworpen die met voldoende dunne sinterlagen toch 

nog een grotere oppervlakte heeft dan een oud type warmtewisselaar. De totale 

oppervlakte van de warmtewisselaar was 2,4 m2, de actieve oppervlakte was 

echter 9 maal kleiner. Van deze warmtewisselaar is het mogelijk de grootte 

van de sinterlaag te variëren, verkleining van de oppervlakte had in 

enkele gevallen zelfs een daling van de minimumtemperatuur tot gevolg. 

De actieve oppervlakte LS nu nog maar een factor 3 kleiner dan de werkelijke 

oppervlakte. l?e kunnen dus concluderen dat meerdere kleine sinterlagen 

beter voldoen dan één grote sinterlaag. Voor een bevredigende verklaring 

is verder onderzoek vereist. 
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A 

B 

c 
d 

D 

E 

oppervlakte 

breedte 

warmtecapaciteit 

korreldiameter 

dikte 

energie 

f vulfactor 

F fractie 

n constante van Planck/2TI 

H molaire enthalpie 
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~ kritische magnetische veldsterkte 

I elektrische stroomsterkte 

kB boltzmannconstante 

K warmtegeleidingscoëfficiënt 

1 gemiddelde vrije weglengte 

L lengte (karakteri?tieke systeemafmeting) 

m atomaire massa 

n bezettingsgraad 

N 

p 

flow 

toestandsdichtheid/deeltjesdichtheid 

druk 

q oppervlakteverhouding 

Q warmtestroom 

r oppervlakteverhoudingsfactor 

R warmteweerstand 

t transmissiecoëfficiënt 

T 

u 
V 

V 

z 

absolute temperatuur 

elektrische spanning 

snelheid 

volume 

stromingsweerstand 

(m2) 

(m) 

(J /m3
K) 

(m) 

(m) 

(J) 

(Js) 

(J/mol) 
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(J/K) 
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(K) 

(V) 

(m/s) 

(m3) 

(I/m3) 
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,, 
\_A. kapitzaconstante (K

4m2s/J) 
c snelliushoek (rad) ~ 

0 temperatuurreductie 

s energie (boson) (J) 

E efficiency van een warmtewisselaar 

n viscositeit 2 (Ns/m ) 

0 curietemperatuur (K) c 
0 

D 
debijetemperatuur (K) 

À golflengte (m) 

11 thermodynamische potentiaal (J) 

\) frequentie (1/s) 

p soortelijke massa 3 (kg/m ) 
"[ tijdsconstante (s) 

x magnetische susceptibiliteit 
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Hoofdstuk 1. Inleiding. 

l.I. Beschrijving van de mengkoeler 

Een mengkoeler is een instrument dat ons constant temperaturen Ln het 

millikelvin-gebied ter beschikking stelt (zie het schema van een mengkoeler, 

figuur 1.1.3). De koeling berust op het verschijnsel dat mengsels van 
3He en 4He zich beneden een temperatuur van 0,87 K in twee fasen splitsen: 

een fase rijk aan 3He, geconcentreerde fase genoemd, en één fase met 

weinig 3He, verdunde fase genoemd (figuur 1.1.1). 

1.5 

T(K) 

1.0 

087 

05 

superF!uide '1-4e 

0 0064 02 

nie~ superFluïde ~He 

0.4 x.3- 0.6 0.8 10 

3 4 Figuur 1.1.1. Fasediagram van een He- He mengsel. het mengsel splitst zich 

beneden een temperatuur van 0~87 K in twee afzonderlijke fasen. 

De fasegrens tussen de verdunde en de 

geconcentreerde fase bevindt zich in 

de mengkamer (figuur 1.1.2). 

Figuur 1.1.2. Fasesplitsing in de mengkamer. 

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



De geconcentreerde fase heeft een lagere dichtheid dan de verdunde fase 

en zal daarom op de verdunde fase drijven. Als er 
3

He uit de verdunde 
3 

fase onttrokken wordt dan passeert He uit de geconcentreerde fase de 

fasegrens. Door het enthalpieverschil tussen beide fasen treedt 

koudeproduktie op in de mengkamer. Het 
4

He in de mengkoeler gedraagt 

zich als een "thermodynamisch vacuum" en het is niet gewenst dat dit 
4 . 1 He meerc~rcu eert. 

"We stellen de enthalpiebalans voor de mengkamer als volgt op. Voor de 

molaire enthalpie van de geconcentreerde fase geldt: 

2 H = 12T J/mol (T < 40 mK) 
3c 

waarin T de temperatuur is. 

Voor de molaire enthalpie van het 
3

He in de verdunde fase die in 

evenwicht is met de geconcentreerde fase geldt: 

Hcoex = 96 T2 J/mol 
3d 

(T < 40 mK) 

Samen met de warmtebelasting op de mengkamer Q geeft dit: 

waarin n de flow is. 

96 nT 
me 

2 

( 1.1) 

( 1. 2) 

(1.3) 

Als we de mengkamer thermisch geïsoleerd beschouwen dan geldt voor de 

minimumtemperatuur van de mengkamer 

T 
me (1.4) 

De minimumtemperatuur is dus direkt afhankelijk van de temperatuur van 

het inkomende mengsel. Het ligt voor de hand de minimumtemperatuur te 

verlagen door de warme geconcentreerde stroom door middel van een 

warmtewisselaar in warmtecontact te brengen met de koudere verdunde 

stroom. De kwaliteit van de warmtewisselaars bepaalt nu de minimum

temperatuur van de koeler. De volgende paragraaf gaat hier dieper op in. 

Als T = T. dan wordt voor constante T. het maximale koelvermogen bereikt. 
me ~ ~ 

Dit is het geval bij een grote warmte-input op de mengkamer. In dat geval 

geldt volgens formule 1.4 voor het koelvermogen: 

Q = B4 n. T 
2 

me me 
(1.5) 

Voor een uitgebreide beschrijving van de werking van een mengkoeler wordt 

verwezen naar Lounasmaa (1974). Figuur 1.1.3 geeft een schematische 
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tekening van een mengkoeler. 

Figuur 1.1.3. Schematische teken~ng van een mengkoeler. 

1.2. Warmtewisselaars 

Yit de vorige paragraaf volgt dat de minimumtemperatuur va~ een mengkoeler 
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afi1ankelijk is van de kwaliteit van de warmtewisselaars. Goede warmte

wisselaars zijn daarom onontbeerlijk in een koeler. Voor hogere temperaturen 

(~ 25 mK) is,een continue warmtewisselaar te gebruiken (figuur 1.2.1). 

Figuur 1.2.1. Continue wa~tewisselaar. 

Een continue warmtewisselaar bestaat· in dit geval uit twee concentrische 

Cu-Ni buisjes met een lengte van één tot twee meter. Door deze constructie 

is de warmtegeleiding in de lengterichting veel kleiner dan de warmte

geleiding in radiale richting. Voor lagere temperaturen is dit type warmte

wisselaar slecht toepasbaar. In deze warmtewisselaar wordt het warmte

transport bij lagere temperaturen belemmerd door een oppervlakteweerstand, 

de kapitzaweerstand: 

Hierin is a de kapitzaconstante en A het oppervlak. Deze sterk temperatuur

afhankelijke weerstand is alleen te verkleinen door het·warmteuitwisselend 

oppervlak A te vergroten. Voor een continue warmtewisselaar zou dit 

resulteren in onpraktisch lange warmtewisselaars. Voor lagere temperaturen 

worden daarom veelal discrete warmtewisselaars toegepast (figuur 1.2.2), 

de temperatuur van de geconcentreerde fase wordt dan in stappen verlaagd. 

verdund ~e 

Figuur 1.2.2. Discrete warmtewisselaar. 

Deze discrete warmtewisselaars bestaan uit een metalen huis waarin kanalen 

gemaakt zijn voor de verdunde en de geconcentreerde stroom. Deze kanalen 

hebben een lage stromingsimpedantie. De wanden van deze kanalen worden bedekt 
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.net een laag gesinterd metaalpoeder. Dit vormt een metalen spons waardoor 

het warmteuitwisselend oppervlak een faktor 100 tot 10.000 vergroot kan 

worden. Het helium in de sinterlaag staat stil. Het warmtetransport in de 
poriën van de sinterlaag wordt verzorgd door de warmtegeleiding van het 

helium in de poriën. De discrete warmtewisselaar combineert een groot 

oppervlak met een klein volume en is dus geschikt voor warmteuitwisseling 

bij zeer lage temperaturen. 

Het blijkt echter dat in gesinterde warmtewisselaars in praktijk slechts 

een oppervlak aktief is dat een faktor tien kleiner is dan het theoretische 

oppervlak. Dergelijke verschillen worden ook door anderen geconstateerd 

(Frossati, 1976). 

Teneinde deze discrepantie nader te onderzoeken, is de warmteoverdracht 

tussen verdund 3He en gesinterde metaalpoeders direct gemeten (Radebaugh, 

1974/Van Dongen, 1981). Deze metingen geven geen bevredigende verklaring 

voor het slechter werken van de warmtewisselaars. Er was bij deze metingen 

duidelijk ook geen overeenstemming met de theorie. 

Doel van het onderzoek was door middel van experimenten aan discrete 

warmtewisselaars en het uitwerken van de theorie van discrete warmtewisselaars 

een beter inzicht te verkrijgen in de werking ervan. Er wordt naar gestreefd 

uiteindelijk een type warmtewisselaar te construeren dat de ideale discrete 

warmtewisselaar zo goed mogelijk benadert. 
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Hoofdstuk 2. Theorie van de warmteoverdracht tussen vloeibaar helium 
en een metaal. 

2.1. Warmteoverdrachtmechanisme 

Het warmteoverdrachtmechanisme van vloeibaar·helium naar een metaal 

is vrij complex. Volgens Landau's theorie van de fermi-vloeistof 

kunnen de 3He-deeltjes in heliummengsels beschouwd worden als een 

ideaal fermi-gas bestaande uit 3He-quasideeltjes. De invloed van 

het 4He komt dan tot uitdrukking in de effectieve massa van de 
3
He-quasideeltjes m*=2,34m3 voor x3 c.!O tot m*=2,Sm

3 
voor x3=0,064. 

De excitatie? van de 3He-quasideeltjes zijn de dominante excitaties 

in heliummengsels. 

Voor de warmtegeleiding in vloeibaar helium zijn zowel de 3He-quasi

deeltjes als de fononen van belang. Hoewel deze systemen niet ruimtelijk 

gescheidAn zijn kunnen ze tot op zekere hoogte afzonderlijk worden 

beschouwd met temperaturen die niet gelijk hoeven te zijn. Warmte

overdracht tussen beide systemen wordt beschreven door een warmte

weerstand. Ook de elektronen en de fononen in het metaal kunnen als 

afzonderlijke systemen beschouwd worden waartussen warmteuitwisseling 

mogelijk is. De warmtegeleiding in het bulk metaal wordt voornamelijk 

verzorgd door de elektronen. 

Voor de thermis.che .. _ weerstanden die een rol spelen bij de warmteover

dracht van de 3He-quasideeltjes in het bulk helium, naar de elektronen 

in het bulk metaal, is door Radebaugh en Siegwarth (1974) een vervan

ginGsschema opgesteld (figuur 2 .-1. I).-

Dit schema is bruikbaar zowel voor de verdunde als voor de geconcen

treerde fase. 

De gangbare mening is dat 

- interacties tussen metaalfenenen en He-fononen de warmteweerstand 

aan het metaal-vloeistof oppervlak bepalen. Deze warmteweerstand 

wordt de kapitzaweerstand (~) genoemd. lvarmteoverdracht door het 

scheidingsoppervlak via andere mechanismen wordt verwaarloosbaar 

klein geacht. 

Warmtetransport van de elektronen in het bulk metaal naar de fononen 

in het gesinterd metaal gaat via twee wegen: 

- warmteoverdracht aan de fononen in het bulk metaal (R( ) ) en 
p-e b 

vervolgens warmtetransport door metaalfenenen in het gesinterd 
metaal (Rp). 



~,p'-q)b 

-JO-

3
He in : Ol: 3

3e in 11 n . 

I 
:. . i sinterlaag : 

q I i I 

i I i 

bulk 

vloeistof 

! 

~p'-q 0 
helium- helium-

fanenen in 

bulk 

! vloeistof 

helium- helium-

fanenen in fononen in 

1

3
He in 

bulk 
i 

!vloeistof 

R 
p 

I elektronen 

I in gesinterd Re 

I metaal 

I elektronen 

R p-e 

I ,----L----, 
I fononen 

RK I in gesinterd 

I 
_I 

! 

Qulk heliu.m1 :ïelium in 3ir.te:rlaag :netaal- gesinterà 
vloeistof metaal 
oppervlak 

I fononen 

I in bulk 

' 

in bulk 

metaal 

:bulk metaal 

Figuur 2.2.1. De warmteweerstanden die een rol spelen bij de 

warmteoverdracht vloeistof-metaal. 
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-Warmtetransport door de elektronen in de sinterlaag (R ), gevolgd 
e 

door warmteoverdracht aan de fononen (R ) • 
p-e 

Warmtetransport van de He-fononen in de poriën van de sinterlaag 

naar de 3He-quasideeltjes in de bulk vloeistof kan ook via twee 

wegen gaan: 

warmteoverdracht aan de 3He-quasideeltjes in de poriën van de 

sinterlaag (R 1 ) en vervolgens warmtetransport door de 3He-quasi-
p -q 

deeltjes in de poriën naar de bulk vloeistof (R ) . 
q 

- warmtetransport door de fononen in de poriën naar de bulk vloeistof 

(R ) 1 d t d dr d 3H . 
1 waar vervo gens e warm e war t overge agen aan e e-quas~

p 
deeltjes (R( 1 ) ) • 

p -q b 

De afzonderlijke warmteweerstanden worden in de volgende paragrafen 

behandeld. 

Voor de warmteoverdracht van vloeibaar helium naar een metaal kan, 

indien er geen sinterlaag op het oppervlak aangebracht is, een 

eenvoudiger vervangingsschema opgesteld worden. Dit schema wordt 

behandeld in paragraaf 2.6. 

2.2. Warmtegeleiding door energiedragende deeltjes 

Indien warmte getransporteerd wordt door energiedragende (quasi)deeltjes 

dan kan, overeenkomstig de kinetische gastheorie, de volgende 

uitdrukking voor de warmtegeleidingscoëfficiënt K worden toegepast: 

K = 1/3 CV 1 ( 2. 1) 

waarin C is de warmtecapaciteit per volume-eenheid, v de gemiddelde 

deeltjessnelheid en 1 de gemiddelde vrije weglengte. Deze formule 

kunnen we toepassen voor de warmtegeleidingscoëfficiënten van: 

- de elektronen in het metaal 

- de fononen in het metaal 

- de fononen in de vloeistof 

- Enkele waarden voor warmtegeleiding door elektronen (bulkwaarde) : 

koper zilver 

C=100 T J/m3K C=68T J/m3K 
6 

m/s 6 m/s vf=l,57.10 vf=l,4.10 
-6 

1=5.10-7 
1 =2.10 m m 

0 0 

~=104 T Watt/Km ~=16T Watt/Km (2.2) 
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- De soortelijke warmte van de metaalfanenen is te berekenen met 

de theorie van Debye 

C = 234 N (2. 3) 

waarin N is het aantal atomen per volume-eenheid, kB de boltzmann

constante, T de absolute temperatuur en GD de debyetemperatuur. 

- Waarden voor de fanenenwarmtegeleiding in metaal (bulkwaarde) : 

koper 

0D=343 K 

v =2300 m/s 
s 

N=8,4.1028 m- 3 

l=L (karakteristieke systeem

afmeting) 

~ =5, 1. 10
3 

L T
3 

Watt/Km 

- Warmtegeleiding door He-fononen. 

zilver 

0 =255 K 
D 

v =2500 m/s 
s 28 -3 

N=5,8.10 m 

l=L 

3 4 
~ =1, 4. 10 L T Watt/Km (2.4) 

De warmtegeleidingscoëfficiënten en bulk vrije weglengte voor 
4He-fononen zijn berekend door Baym en ~ner (1967). Bij 

benadering is de warmtegeleidingscoëfficiënt voor een mengsel 

van 5% 3He in 4He: K = 1, 05 T Watt/Km T < 100 mK 

K = 0,105 Watt/Km T > 100 mK (2.5) 

en de gemiddelde vrije weglengte 

10-6 
m 

T2,5 
4 

Warmtegeleiding door 3He-deeltjes in He. 

(2.6) 

Voor temperaturen boven 20 mK wordt de warmte voornamelijk getrans

porteerd door 4He-fononen. Voor temperaturen lager dan ongeveer 

10 mK domineert de .. warmtegeleiding door 3He-quasideeltjes. De warmte

geleidingscoëfficiënt van 3He-quasideeltjes in een mengsel van 
3He en 4He is afhankelijk van de 3He-concentratie. Voor een 
3He-concentratie van 5% geldt: 

-4 
~ = 2,4.10 /T Watt/Km 

en de gemiddelde vrije weglengte: 

1 
0 

5.10-lO 
m 

(2. 7) 

(2. 8) 
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Correctie vrije weglengte: 

De warmtegeleidingscoëfficiënten voor 

- elektronen warmtegeleiding 

- fononen warmtegeleiding 

- 3ae-quasideeltjes warmtegeleiping 

zijn evenredig met de gemiddelde vrije weglengte van de energie

dragers. De gemiddelde vrije weglengte wordt bepaald door 

materiaaleigenschappen. Voor warmtegeleiding in een systeem 

met een karakteristieke afmeting L is de effectieve vrije 

weglengte leff gegeven door: 

= 1 
1 

0 

1 +
L 

(2.9) 

Voor een. systeem met kleine afmetingen dient de warmtegeleidings

coëfficiënt ~ voor grote systemen als volgt gecorrigeerd te 

worden: 
1eff 

K = ~ 1 
0 

2.3. De kapitzaweerstand 

( 2. 10) 

Bij lage temperaturen wordt de warmteoverdracht van vloeibaar helium 

naar een vaste stof nagenoeg geheel bepaald door de kapitzaweerstand 

RK (paragraaf 2.6). Deze warmteweerstand treedt op aan het scheidinge

oppervlak tussen het helium en het metaal. Khalatnikov (1952) stelde 

hiervoor een theorie op die gebaseerd is op de volledige reflectie 

van bijna alle fononen door het scheidingsvlak. Alleen·die 

fononen die uit de vloeistof bij het scheidingsvlak aankomen met 

een hoek kleiner dan de snelliushoek: 

vl 
= arcsin 

V 
s 

(2. 11) 

kunnen in de vaste stof doordringen (v1 : snelheid in de vloeistof, 

v : snelheid in de vaste stof) . 
s 

De fractie fononen binnen die hoek is 

( 2. 12) 
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/ / / / / 

. / . ///"/ // ///// / /j/ / / . / . / ./' / / vs/ 
// / /. / / // / 

Fig. 2.3.1. A~~een die fononen die bij het saheidingsv~ak aankomen 

met een hoek a.l kleiner dan de sneUiushoek a.~ , kunnen 

in de vaste stof doordringen. 

De transmissiecoëfficiënt t voor fenenen i~ hoekafhankelijk. Daar 

de snelheid van de 4He-fononen een factor tien kleiner is dan de 

snelheid van de metaalfononen, is de snelliushoek zo klein, dat 

we de transmissiecoëfficiënt voor loodrechte inval mogen gebruiken: 

t_L = 

(p V « :J V ) 
1 1 s s 

Hierin zijn p
1 

en ps de soortel~jke massa van de vloeistof en de 

vaste stof. 

(2. 13) 

De totale energie van de fenenen wordt afgeleid met de theorie van Debye 

(Kittel, 1971). 

- De energie E van een fonen met hoekfrequentie w: 

nw (2 .14) 

Hierin is n de constante van Planck gedeeld door 2TI. 

- Fenenen zijn bosonen met thermodynamische potentiaal ~=0. 

De bezettingsgraad van een toestand met energie E is dan 

1 
n(E) = exp(E/kBT) - 1 ( 2. 15) 

- Toestandsdichtheid: 

(V is het volume) ( 2. 16) 
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De energiedichtheid van fononen wordt als volgt berekend: 

E 1 - = V V 

wo 
f E(W)dw 
0 

1 
V 

wo 
J E(W).n(W).N(W)dw 
0 

E(w) is het energiespectrum van de fononen en w0 is de maximale 

hoekfrequentie afhankelijk van de debyetemperatuur GD: 

kB9D 
WD = -h-

( 2. 17) 

(2.18) 

Voor lage temperaturen is de bijdrage van hogere hoekfrequenties te 

verwaarlozen en mag geïntegreerd worden tot w is oneindig. De 

energiedichtheid van de fononen 

TT2k 4T4 
E B - = ----:--

30n3v3 V 

wordt dan: 

De warmtestroom van de vloeistof naar de vaste stof is nu te· 

berekenen: 

(2.19) 

(2.20) 

In evenwicht is er een even grote warmtestroom de andere kant op. Als 

T
1 

F Ts dan is er een netto-warmtestroom: 

2 4 
TT kB p1v1A 

30h
3
p v 

3 
s 5 

(T 4 
1 

Als T
1 

- Ts << T1 dan volgt hieruit voor de kapitzaweerstand: 

met de 

T - T 
1 s 

~= = . 
Q 

kapitzaconstan~e: 

15n3p V 
3 

s s a.=-------
2 4 

2TT kB plvl 

4 2 
De theoretische waarde van a. voor koper: a.=0,076 K m /Watt. 

4 2 
De praktijkwaarde van de kapitzacoëfficiënt: a.=0,02 K m /Watt. 

(2.21) 

(2.22) 

De kapitzaweerstand is te verkleinen door het oppervl~ te vergroten. 

Mechanische bewerking of zandstralen van het oppervlak kan een tien 

maal grotere warmteoverdracht geven. Een laag van aan elkaar gesinterd 

fijn metaalpoeder (koper of zilver) kan het effectieve oppervlak 

véél meer laten toenemen. 

De kleine afmetingen van de poriën in de sinterlaag (0,1-10 ~m) kunnen 
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echter invloed hebben op de warmteoverdracht (Nakayama, 1981). Ik 

geef voor dit effect een schatting in het ongunstigste geval. 

Nemen we aan dat er, als gevolg van het feit dat de porie-afmetingen 

van de orde van de golflengte van de fononen worden, een maximale 

waarde is voor de golflengte van de fononen: Àmax' dan kan dit 

grote gevolgen hebben voor de energiedichtheid die volgt uit (2.17}. 

De bijbehorende minimaal mogelijke hoekfrequentie wordt dan: 

2TTv/À ma x (2 .23} 

De warmteoverdracht is evenredig met de totale energie van de fononen. 

Definiëren we ~d als de warmteweerstand indien er een maximale 

golflengte À = d verondersteld wordt. ma x 
Hiervoor geldt: 

RKd 
EÀ oo 

ma x --=-----

Figuur 2.3.2. geeft RKd/RK als functie van de temperatuur voor 

verschillende waarden van À . ma x 

\ 

\ 

10 
T<mt<> 

Figuur 2.3.2. De verhouding tussen de kapitzaweerstand indien maximale 

golflengte d voor de fononen verondersteld wordt~ en de 

kapitzaweerstand indien geen maximale golflengte voor 

de fononen verondersteld wordt~ als functie van de tempera

tuur (dis gegeven in~). 
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Bij een temperatuur van 10 mK neemt de warmteweerstand van het 

door ons gebruikte FL-koperpoeder (2 ~m) nauwelijks toe, voor 

het fijn koperpoeder (0,1 ~m) wordt de warmteweerstand een factor 

zes groter en de warmteweerstand voor het japanse zilverpoeder 

(0,07 ~m) wordt een factor dertig groter. Dit is niet geheel in 

overeenstemming met de in praktijk tien maal grotere warmteweer

stand van sinterlagen in warmtewisselaars (Frossati, 1976). 

Deze verschillen worden waarschijnlijk veroorzaakt door de aanname 

dat fanenen met een golflengte groter dan À in het geheel niet ma x 
voorkomen. Deze berekening geeft dus een schatting voor de 

warmteweerstandvergroting in het ongunstigste geval. 

2.4. De 3He-quasideeltje-He-fononweerstand 

3 . . j f Bij de warmteoverdracht tussen He-quas~deelt es en He- ononen 

treedt een warmteweerstand op._. De afleiding daarvan is gebaseerd 

op de verzwakking van de fanenen ten gevolge van interacties met 

de 3He-quasideeltjes (Wheatley, 1968). Met behulp van de gemiddelde 

vrije weglengte 1 van de fanenen is de tijdsconstante T te berekenen: 

1 
T = /v (2.25) 

Hierin is v de snelheid van de fononen (v = 238 m/s voor een mengsel 

van 5% 3He in 4He). De energiedichtheid van de fononen is 

1T2kB4T4V 

30h3v
3 

E = 

3 We berekenen hiermee de warmtestroom van de. fanenen naar de He-

quasideeltjes: 

Q =_(dE) = 
p• dt 

0 

lE= 
T 

/kB
4T;V 

30l"i?v
2

1 

In evenwicht is er een even grote warmtestroom de andere kant op. 

Als T ~ T dan is er een netto-warmtestroom. 
p q 

Indien T 
p 

Q 

- T 
q 

2 4 
1T kB V 

30h
2

v
2

1 

<< T 
q 

d . d f 1 d 3 "d 1 . an ~s e ormu e voor e He-quas~ ee t]e-

He-fononweerstand 

(2.19) 

(2.26) 

(2.27) 
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(2.28) 

Zoals in de vorige paragraaf afgeleid is voor de kapitzaweerstand, 

kunnen de kleine afmetingen van dP. poriën ook leiden tot een 

verhoging van de 3He-quasideeltje-He-fononweerstand. De warmte-

overdracht is evenredig met de totale energie van de fononen. We 

definiëren R 
(p'-q)d 

als de warmteweerstand indien er maximale 

golflengte À = d verondersteld wordt. Hiervoor geldt 
max 

R 
(p'-q)d = 
R 

(p '-q) 

EÀ = oo 
_..:;m~a::.:x~- _ = (2.29) 

In een systeem met een kleine karakteristieke afmeting d is de 

relatieve toename van de 3He-quasideeltjes-He-fononweerstand dus 

gelijk aan de relatieve toename van de kapitzaweerstand. Deze 

relatie is weergegeven in figuur 2.3.2. 

2.5. De elektron-fanonweerstand 

Voor het warmteuitwisselingsproces met een metaal zijn zowel de 

fononen als de elektronen in het metaal van belang. Warmteuitwisseling 

tussen beide systemen wordt beschreven door de elektron-fanonweerstand 

R . De afleiding van een uitdrukking voor R is nagenoeg identiek 
p-e p-e 

aan de afleiding voor de 
3
He-quasideeltje-He-fononweerstand. 

De elektron-fanonweerstand van koper is door Andersen en Petersen 

(1972) theoretisch berekend en tussen 30 en 200 mK experimenteel 

bepaald. Uit de theorie volgt 

en de gemeten waarde voor de warmteweerstand 

R 
(p-e)exp 

(2.30) 

(2.31) 

waarin V het volume van het metaal is en T de absolute temperatuur. 

2.6. Warmteoverdracht van vloeibaar helium naar ongesinterd metaal 

In paragraaf 2.1 is een vervangingsschema gegeven voor de warmte

weerstanden die een rol spelen bij de warmteoverdracht van vloeibaar 
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helium via een sin~erlaag naar hetbulk metaal. Indien er geen sinter

laag op het metaal aangebracht is kan een eenvoudiger schema opge

steld worden (figuur 2.6.1). 

METAAL 

fononen 

in 

~ 

fononen 

in 

metaal 

R p 

fononen 

in 

metaal 

VLOEISTOF 

------4 
METAAL-
VLOEISTOF 
OVERGANG 

-------
R p-e elektronen 

in 

metaal 

R 
e 

R p-e elektronen 

in 

metaal 

Figuur 2.6.1. Vereenvoudigd ve~angingsschema (geen sinter~en). 

Bij W~Jze van voorbeeld z~]n de warmteweerstanden berekend voor 

een één cm dikke laag verdund helium (5% 
3
ae in 

4
ae) en voor een 

één cm dikke laag koper. Het contactoppervlak tussen helium en 

koper is 1 cm
2 

(figuur 2.6.2., zie volgende bladzijde). 

Uit deze figuur blijkt dat de warmteoverdracht voor temperaturen 

lager dan 1 kelvin voornamelijk belemmerd wordt door de kapitza

weerstand. Deze weerstand is alleen te verkleinen door het oppervlak 

te vergroten. Hieruit blijkt het belang van sinterlagen. Voor 

temperaturen hoger dan 1 kelvin neemt de kapitzaweerstand zo snel 

af dat de warmteweerstand voor de heliumfenenen bepalend wordt. De 

warmtegeleiding in het metaal wordt voornamelijk verzorgd door de 

elektronen. 
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E 
;:!: 

E: 
~: 

• 
0 

0 
j; 

iii 
.2 
> 

l_-I'-L-l.._..l.......L......l...+J-....1....4é..___L 

1 cm ó 

Figuur 2.6.2. De temperatuurafhankelijke warmteweerstanden van 

een 1 om dikke laag helium en een 1 am dikke laag 

koper. 
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Hoofdstuk 3. Discrete warmtewisselaars. 

Een· warmtewisselaar geschikt voor warmteuitwisseling bi i zeer la~e 

temperaturen moet een groot warmteuitwisselenè onoervlak met een klein 

volume combineren. Teneinde de minimumtemneratuur van een mengkoeler 

te verlagen en het koelvermogen te ver~roten, worden een aantal warmte

wisselaars in serie gemonteerd. 

3.1. Het gedrag van een set ideale warmtewisselaars 
(Radebaugh, 1970) 

Een ideale discrete warmtewisselaar kunnen we ons voorstellen als een 

warmtewisselaar met oneindig oppervlak en volume, teneinde een perfect 

warmtecontact te verkrijgen tussen de vloeistofstromen en het warmte

wisselaarlichaam. Voor een set bestaande uit n ideale discrete warmte

wisselaars kunnen we de enthalpiebalans opstellen. Beneden een temneratuur, 

van 40 mK geldt 

- de enthalpie van geconcentreerd 3He 

2 
H

3
c=I2T J/mol (1.1) 

- de enthalpie van verdund 3He bij constante osmotische 

druk H = 54T2 
+ 42T 2 

3TI me 

De enthalpiebalans voor de n warmte-

wisselaars is dan 

12(T0
2 - T 

2
) = 54(T 

2 
1 1 

2 12(T
1
2 - T 2) = 54(T 2 

2 2 

• 2 2 2 2" 
~ 12 (T. I - T. ) = 54 (T. - T. + 1 ) 

~- ~ ~ ~ 

n 12(T 2 
- T 

2
) = 54(T 2 

- T 
2

) n-1 n n me 

en de mengkamertemperatuur 

T me T /18 
n 

(I. 4) 

Figuur 3.1.1. Schematische voorstelling 

van n discrete warmtewisselaars met mengkamer. 

(3. I) 

1 

2 

Tn~- -~Tn-1 

n 

T Tn 
me 

Tmc 
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Deze formules leiden tot een uitdrukkinÇ, voor de men~kamertemperatuur 

T als functie van het aantal warmtewisselaars n me 

T me 

T 
0 -n/1 ,38 

=Ta e (3. 2) 

Deze relatie is weergegeven 1n figuur 3.1.2 voor verschillende waarden 

van de ingangstemperatuur. 

Figuur 3.1.2. De berekende meng

kamertemperatuur als functie.van 

het aantal warmtewisselaars voor 

verschillende inlaattemperaturen 

(Radebaugh~ 19?0). 5 

0 puur 31-le 
0 OS% 31-le 

1o:--~~2--~~4~~~6~~~8 

oon>al w<J"'mtew1ssdoorç, 11 

De niet-lineariteiten voor temperaturen hoger dan 40 mK worden veroor

zaakt doordat de formules (1.1) en (3.1) en (3.2) boven deze temueratuur 

niet meer gelden. 

De temperatuurreductie ó. in de j-de warmtewisselaar 1s 
J 

T. I 
ó. = ..1..:.!.. 

J T. 
J 

VoorT. 1 < 40 mK geldt voor de temPeratuurreductie ten gevolge van 
]-

(3. 3) 

een ideale discrete warmtewisselaar óid = 2,1. Voor ho?ere temperaturen 

neemt deze reductie toe tot 2,2 voor 100 mK en 2,4 voor 200 roK. 

Een goede maat voor de efficiency van in praktiik toegepaste warmte

wisselaars met temperatuurreductie ó , is de verhouding 
exu 

ó --I 
E = exp 

6id - I 
(3. 4) 
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Bij afnemende temperaturen wordt het echter steeds woeiliiker een goene 

warmtewisselaar te maken. Viskeuze opwarmin~ en warmteweerstanoen nemen 

dan zo snel toe dat de warmtewisselaars onpraktisch ~root zouden moeten 

worden. De volgende pa~agraaf ~eeft een aantal eisen waaraan een goede 

discrete warmtewisselaar moet voldoen. 

3.2. Eisen aan een disctete warmtewisselaar 

Het ontwerp van een discrete warmtewisselaar moet aan de volgende voor

waarden voldoen: 

- een goede discrete warmtewisselaar moet, in verband mPt de kapitza

weerstand (paragraaf 2.3), een voldoende groot warmteuitwisselend 

oppervlak hebben. Een laag, bestaande uit aan elkaar gesinterde fijne 

metaalkorrels (koper, zilver), kan het oppervlak stork doen toenemen. 

Van Dongen geeft enkele eigenschappen van (gesinterde) metaalpoeders 

(tabel III. I). 

naam korreldiameter fl vulfactor sintercondities specifieke specifieke 

bepaald uit f oppervlakte oppervlakte 

elektronenmicro- lo!tSe poeders gesinterde 

scoopfoto (\lm) (m2) poeders (m2) 

FL koperpoeder 4X2X2 0,34 1 uur 320°C 0,22 0,22 

fijn koperpoeder 0,1 0,47 1 uur los bij 220°C 5,8 1,5 

1 uur bij 320°C met 

Teflon vulprop 

I aangedrukt 

frans zilver !Ox10x0,! 0,60 1 uur 320°C met 1 ,3 0,37 
- -

Teflon vulprop 

j apans zilver 0,07 0,40 1 uur 320°C met 1,6 0,22 

Teflon vulprop 

Tahe l TT.T. 1. Eigenschappen van losse en gesinter>de poorier>s. De armer

vlakken zijn gemeten mat de BET-oppervlaktebepalingsmethode (Van Dongen~ 

1981). 

De maximaal toelaatbare dikte van de sinterlaag wordt hepaald door 

de warmtegeleiding vàn het helium Ln de ooriën. Pet heeft geen zin 

sinterlagen zo ~ik te maken dat de warmteweerstand van het helium 
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1n de poriën van de sinterlaag groter wordt dan de kapitzaweerstand. 

Bij lagere temperaturen wordt de warmtegeleiding in de poriën voor

namelijk verzorgd door de 3He-quasideeltjes. We berekenen de kapitza

weerstand en de 3He-quasideeltjesweerstand voor een sinterlaag met 

lengte L, breedte B en dikte D. De kapitzaweerstand hiervoor is (zie 

formule 2.22, paragraaf 2.3) 

a 
~ = -fL_B_D-pA-T-:::-3 

s 

(3.5) 

waarin f de vulfactor is, A de specifieke oppervlakte van het poeder 
s 

(tabel III. I) en p de soortelijke raassa van het Metaal. 

d h 3 . . .. . (f 1 2 7 2 8 De warmteweerstan van et He 1n de por1en 1s ormu es . en . , 

paragraaf 2.2) 

D 
R = ----------~-----q . 1 

(1-f)LB~(T) ~ff(T) 
0 

(3 .6) 

10 is de gemiddelde vrlJe weglengte, leff is de effectieve vrije weg

lengte, Kb is de 3He-warmtegeleidingscoëfficiënt (zie paragraaf 2.2). 

Definiëren we de karakteristieke laagdikte D
0 

als de sinterlaagdikte 

waarvoor de kapitzaweerstand gelijk is aan de 3Ha-warmteweerstand in 

de poriën, dan geldt hiervoor 

D 2 = 
0 

(1-f)aK.. (T) 1 ff 
___ -_1>-::--.-e-(T) 

fpA T3 10 spec 

Tabel III.2 geeft enkele 

waarden van de karakteristieke 

laagdikte D0 voor fijn koper

poeder (0,1 ].liD.). 

Tabel III.2. De karakteristieke 

sinterlaagdikte voor fijn 

koperpoeder (0~1 ~). 

T(mK) 

4 

6 

8 

10 

12 

15 

20 

25 

(3.7) 

n0 (mm) 

2,2 

I, 5 

I , I 

0,89 

0,74 

0,59 

0,43 

0,34 
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de warmtewisselaar moet een geringe inhoud hebben in verband met de 

snel groter wordende tijdsconstante van de koeler indien grotere warmte

wisselaars gemonteerd worden. Ook de hoge prijs van 3He (!600/liter ntp) 

beperkt het volume van de warmtewisselaars. 
3 'd 1 . . De He-quas1 ee tje-He-fononweerstand 1s echter omgekeerd evenredig 

met het volume. Daarom is een minimuminhoud van de warmtewisselaar 

vereist. 

de viskeuze opwarming in de warmtewisselaar moet veel kleiner zijn 

dan de enthalpiestroom door de warmtewisselaar (Coops, 1981). De 

viskeuze opwarming in een warmtewisselaar kan als volgt geschat worden 

. 2 2 = Vó.p = Znn V 
m 

n is de viscositeit, n is de flow en V het molaire volume van de 
m 

vloeistof. 

Dit geeft de voorwaarde voor de geconcentreerde zijde 

z n n.2v 2 << I2nT 2 
c c me c 

en de voorwaarde voor de verdunde zijde 

54nT 2 
c 

3 Voor geconcentreerd He en temperaturen lager dan 40 mK geldt 

(3.8) 

(3.9) 

(3. 10) 

nc = 2.10-7 /T
2 

Nsec/m2 en V / = 37 cm~/nnol. Voor een mengsel van 6,4% 3He 
4 me __ - -7 2 2 

in He en temperaturen la3er dan 40 mK geldt nd = 0,5.10 /T Nsec/m 
3 

en Vmd = 430 cm /mol (Lounasmaa, 1974). 

De impedantie Z van een ronde buis met lengte L en straal R is 

z = 81/'Tré - (3. 11) 

en de impedantie Z voor een rechthoekige buis met lengte L, buisbreedte B 

en buishoogte H 

Z = 12L/HB3 
(3. 12) 

- De beschikbare ruimte in de mengkoeler stelt een voorwaarde aan de 

maximale afmetingen van de warmtewisselaar. De beschikbare ruimte in 

mengkoeler 111 laat een maximale lengte 3 cm, een maximale breedte 

1,5 cm en een maximale hoogte I cm toe (rechthoekige warmtewisselaar). 

- Een warmtewisselaar mag aan de geconcentreerde zijde bij voorkeur 
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geen zogenaamde "zwanehalzen" bevatten. In deze zwanehalzen kan zich 
4He verzamelen zodat plaatselijke menging en ontmenging met 3He kan 

plaatsvinden. Dit veroorzaakt ongewenste koeling en opwarming in de 

warmtewisselaar. 

3.3. Ontwerp van een discrete warmtewisselaar 

Voor mengkoeler III is een warmtewisselaar ontworpen, van nu af warmte

wisselaar 13 genoemd. Deze wordt als laatste discrete warmtewisselaar 

gemonteerd boven de mengkamer. De karakteristieke temperaturen van de 

verdunde en de geconcentreerde zijde van de warmtewisselaar zijn respec

tievelijk 10 en 20mK. Het warmteuitwisselend oppervlak van de warmte

wisselaar is vergroot door een sinterlaag van fijn koperpoeder (korrel

grootte 0,2 mm) aan te brengen. In verband met de warmteweerstand van de 
3He-quasideeltjes in de poriën van de sinterlaag is een zeer dunne sinter

laag aangebracht (dikte sinterlaag 0,2 mm, zie tabel III.2). De eis dunne 

sinterlagen en toch een voldoende groot oppervlak bepaalt de vorm van 

de warmtewisselaar. Deze warmtewisselaar bevat N rechthoekige kanalen 

met breedte B, hoogteHen lengteL (figuur 3.3.1). 

Figuur 3.3.1. Basisvorm van warmtewisselaar 13. 

Samen met de voorwaarde met betrekking tot de viskeuze opwarming (verge

lijkingen 3.9 en 3.10) en de maximale afmetingen van de warmtewisselaar 

(3 cmx 1, 5 cmx I cm) z·ijn L, B en H berekend. 
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aantal kanalen N = 6 

lengte kanaal L = 3,0 cm 

breedte kanaal B = 0,02 cm 

hoogte kanaal H = 1,0 cm 

dikte sinterlaag D = 0,02 cm 

dikte koperwandjes: 0,03 cm 

Deze warmtewisselaar heeft als voordeel dat hij eenvoudig open en dicht 

te maken is. De sinterlagen zijn goed bereikbaar en door gedeeltelijk 

weghalen van de sinterlaag is het warmteuitwisselend oppervlak te ver

kleinen. 

3.4. Sinteren van fijne metaalpoeders 
(Burke, 1961) 

Door sinteren van een los metaalpoeder wordt, beneden het smeltpunt 

van dat metaal, een stevige metaalspons gevormd. Tijdens het sinteren 

wordt de poedermassa steviger, neemt het volume af en vervormen de poriën. 

Heeft de sinterlaag als doel het warmteuitwisselend oppervlak te ver

groten, dan is het belangrijk dat de poriën met elkaar in verbinding 

staan. ~ve onderscheiden daarom drie sinterstadia. 

- Beginstadium van sinteren: er is een geringe vorm van nekgroei tussen 

de deeltjes, de poriën gaan geleidelijk in elkaar over (figuur 3.4.l.b). 

Er is een geringe krimp van de laag, maar nog geen korrelgroei. 

- Tussenstadium: er heeft geringe korrelgroei plaats gevonden. In dit 

stadium bestaan de poriën uit een continu systeem van kanaaltjes (fi

guur 3 . 4 . I . c) . 

- Eindstadium: de continue poriën 

worden discontinu. Er is disccn-

tinue korrelgroei (figuur 3.4.1.d) 

Figuur 3.4.1. Sinterstadia~ 

a) de deeLtjes raken eLkaar~ 

b) geringe nekgroei tussen de 

deeLtjes~ c) nekgroei en korreL

groei~ de poriën bestaan uit een 

continu systeem van kanaaLtjes~ 

d) de poriën staan niet meer met 

eLkaar in verbinding. 

0 

c 

~· 

•• t\_. 
b 

d 
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Voor een stevige sinterlaag met voldoende grote, met elkaar in verbin

ding staande porën, moet gesinterd worden tot er voldoende nekgroei is 

tussen de deeltjes. Dat wil zeggen sinteren tot ongeveer het begin van 

het tussenstadium. Van Dongen (1981) heeft sinterproeven en oppervlakte

metingen verricht aan nikkel, zilver en koperpoeders (paragraaf 3.2, 

tabel III. I). Na êên uur sinteren bij 320°C wordt een stevige sinterlaag 

verkregen met toch nog een voldoende groot warmteuitwisselend opper

vlak. 

Het sinterpoeder wordt tijdens het sinteren aangedrukt door een laagje 

teflon. Teflon heeft een veel grotere uitzettingscoëfficiënt dan koper 

en sintert bovendien niet vast aan het koper. Wel moet er rekening ge-
o houden worden met het smeltpunt van teflon (327 C). 

De oxidehuidjes op de korrels worden gereduceerd door het poeder in een 

reducerend milieu te verhitten tot 220° c ( 1 uur voors interen). 

In het algemeen kan gezegd worden dat door een snelle verhitting van 

het poeder de fijne korrelstructuur behouden blijft. Nekgroei en krimp 

vinden plaats voordat korrelgroei kan optreden. De temperatuur waarbij 

gesinterd wordt is ook van belang. Een te hoge sintertemperatuur leidt 

al te snel tot het eindstadium van het sinterproces. 

Voor het sinteren van warmtewisselaars werd, uitgaande van een bestaande 

oven, een sinteropstelling geconstrueerd (figuur 3.4.2). 

sample .----

pomp 

Figuur 3.4.2. Sinteropstelling voor het sinteren van warmtewisselaars. 
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Het sinteren gaat als volgt. Allereerst wordt er enkele uren aan de 

ovenbuis gepompt zodat nagenoeg alle zuurstof uit het sample verwijderd 

is. Vervolgens wordt de ovenbuis met formeergas (90% N
2

, 10% H
2

) gevuld 

en wordt de oven op de gewenste temperatuur ingesteld. De temperatuur 

in de ovenbuis wordt gemeten met een thermokoppel (90% Pt, 10% Rd-Pt). 

Een recorder legt het temperatuurverloop vast. Na het sinteren wordt 

de oven uitgeschakeld en de warmtewisselaar koelt geleidelijk af in het 

koudere gedeelte van de oven. Gedurende het sinteren en het afkoelen 

wordt er continu formeergas over het sample geleid. 
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Hoofdstuk 4. Meetopstelling en meetmethode. 

4.1. Warmteoverdrachtmetingen 

De totale warmteweerstand tussen (gesinterde) metalen en verdund helium 

wordt rechtstreeks gemeten met behulp van de continuous flow methode. 

Deze methode werd voor het eerst toegepast door Wheatley (1968). 

De meetopstelling bestaat uit een thermo-

meter en een proefcel die in de uitgaande 

- leiding van de mengkamer gemonteerd zijn 

(figuur 4.1.1). 

Figuur 4.1.1. Sahematisahe weergave van 

de meetopstelZing waarmee de warmteweer

stand tussen een heliummengsel en een 

metaal gemeten wordt. 

warm~ewtssebar 

nr10 

De proefcel is een hol koperen blokje dat een deel van de verdunde leiding 

vormt. Tegen de binne~wand kan een sinterlaag-aangebracht worden. Op 

de proefcel is een heater.en een koolstofthermometer (thermometer I) 

gemonteerd. De thermometercel bestaat uit een nieuwzilveren huis dat 

in de verdunde leiding is opgenomen. Een koolstofthermometer (thermo

meter 2) is door middel van vier draadjes vrij opgehangen in de thermo

metercel en staat in direct warmtecontact met het verdunde helium. 

Thermometercel en proefcel zijn ontworpen door Van Dongen (1981). De 

koolstofthermometers worden geijkt tegen de C}ffi-thermomete~ in de meng

kamer. Indien er geen warmte aan de proefcel toegevoerd wordt dan z~Jn 

de koolstofthermometers in thermisch evenwicht met de CMN-thermometer 

in de mengkamer. De mengkamertemperatuur kan gevarieerd worden met behulp 
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van een heater die zich in de mengkamervloeistof bevindt. De meetpro

cedure is nu als volgt. Bij één ingestelde waarde van de mengkamertem

peratuur wordt een vermogen Q aan de proefcel toegevoerd. Hierdoor ont

staat een temperatuurverschil6T tussen het metaal van de proefcel en het 

verdunde helium in de proefcel. De totale warmteweerstand tussen metaal 

en verdund helium is dan 

R 
tot 

6T 
= -.- = 

Q 

De totale warmteweerstand wordt zo bepaald voor ~eerdere waarden van 

het toegevoerde vermogen. De limietwaarde van R voor Q = 0 wordt tot 
grafisch bepaald (figuur 4.1.2). 

Figuur 4.1.2. Grafisahe bepaLing 

van de totaLe warmteweerstand 

tussen heLium en metaaL in het 

gevaZ dat de warmtestroom nul is. 

~(mi<) 

~~----~----~----~----~ 
0 2 • 3 

Q(I}N) 

(4.0) 

De theoretische waarde van Rtot bij Q = 0 is eenvoudig te berekenen 

(hoofdstuk 2), zodat een goede vergelijking met de experimentele waarde 

mogelijk is. 

De warmteweerstandmetingen zijn te controleren door de enthalpiebalans 

voor de proefcel op te stellen. De enthalpie van verdund 3He bij constante 

osmotische druk is 

H osm = 54T2 + H
0 

J/mol 
3d (4. I) 

De temperatuur van het verdunde 3He dat de proefcel verlaat wordt gemeten 

met koolstofthermometer 2 in de thermometercel. De temperatuur van het 

inkomende 3He is gelijk aan de mengkamertemperatuur en wordt gemeten 

met de CMN-thermometer van de mengkamer. Het enthalpieverschil 6H van 

het inkomende en uitgaande 3He is hiermee te berekenen 
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6H = 54(T2
2 - T 2) 

me (4.2) 

Indien er een vermogen Q aan de proefcel toegevoerd wordt dan geldt in 

stationaire toestand voor de enthalpiebalans van de proefcel 

Q = 54n(T 2 - T 2) 2 me (4.3) 

Discrepanties ~n de enthalpiebalans wijzen op warmtelekken of thermo

metriefouten. Van Dongen (1981) heeft de mogelijke warmtelekken geschat. 

De correctie hiervoor is in het ongunstigste geval maximaal 5%. 

4.2. Metingen aan een warmtewisselaar 

Bij het ontwerpen van een warmtewisselaar voor een mengkoeler wordt er 

van uit gegaan dat de warmteweerstand tussen vloeibaar helium en metaal 

nagenoeg geheel bepaald wordt door de kapitzaweerstand (paragrafen 2.3 

en 2.6). Het aantal en de grootte van de warmtewisselaars wordt bepaald 

door de beoogde toepassing. 

We stellen nu een berekening op 

voor de laatste warmtewisselaar 

boven de mengkamer. Radebaugh en 

Siegwarth (1971) hebben het tem

peratuurprofiel van een discrete 

warmtewisselaar berekend (figuur 

4.2.1). Hieruit blijkt dat de 

temperatuurveranderingen in de 

vloeistofstromen plaatsvinden 

voordat ze de warmtewisselaar in

gaan. De warmtegeleiding van het 

warmtewisselaarlichaam wordt zo 

goed verondersteld dat we hier

voor êén temperatuur Tb aan kunnen 

nemen. Voor de berekening gaan we 
. 3 fl . u~t van een gegeven He- ow n, een 

temperatuurreductie ö van het 3He 

dat de mengkamer binnenkomt en de 

temperatuur T . van het geconcen-
c~ 

50~--~------------~~----

30 

zo 

10 

geconcentreerde 
stroom 

'li::19.8mK 
.8mKl 

I 
1 verdunde stroom 

bUIS ges11'1terde INOT"rrl"ew. buis 
o~--~o~~--~~~~--~10~--~ 

POSITIE ,cm . 

Figuur 4.2.1. Berekend tempe

ratuurprofiel binnen en net 

buiten een discrete warmtewisse

laar die zich als laatste bo

ven de mengkamer bevindt 

(Radebaugh~ 1971). 
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treerde 
3
He dat de warmtewisselaar ingaat. tiet de formules I. I en 4.1 

is de enthalpiebalans voor de warmtewisselaar op te stellen (figuur 4.2.2) 

0 = 12n(T . 2 - T 
2

) = 
'ww C1 CO 54n(T 2 - T 2) 

vo me T<40 mK (4. 4) 

Met de formules 2.21 en 2.22 voor de kapitzaweerstand 1s de warmteover

dracht ~ te berekenen 

= qA(T 4 _ T 4) 
4a. b vo (4.5) 

Hierin is A de oppervlakte aan de ge

concentreerde zijde en qA is de opper

vlakte aan de verdunde zijde. Veronder

stellen we dat de temperaturen van de 

andere warmtewisselaars niet veranderen 

door het toevoegen van deze extra 

warmtewisselaar, dan geldt voor de tem

peratuurreductie in deze warmtewisse

laar 

T = T ./ê 
CO C1 

(4.6) 

en de temperatuur van de mengkamer als 

functie van de temperatuur van het in

komende 3He 

T = T /18 me co 
T<40 mK ( 1 .4) 

'NClrmte
wt~seloor 

n"lengkamer 

Figuur 4. 2. 2. Mert{Jka:mer 

en de onderste (extra) 

warmtewisselaar. 

Met behulp van bovenstaande formules zijn de temperaturen te berekenen 

als functie van de mengkamertemperatuur T 
me 

Tb = T Y-1
-1 (64 + (~2 - !_) 2) (4. 7) me q+ q 9 9 

T . T 18·8 (4. 8) 
C1 me 

T T ~~2 7 (4.9) = vo me 9 9 
en formule 1.4 

T = T 18 (I. 4) 
co me 
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De uitdrukkingvoor het aan de geconcentreerde zijde vereiste oppervlak 

wordt dan 

+I • o2 - I 
A = 311 045!._. ~.-----~---:-

q T 2 5135 + 2248 2 - 25684 
me 

(4. 10) 

Uit deze formule blijkt dat het voordelig is meerdere warmtewisselaars 

met een klein oppervlak te gebruiken, dan één warmtewisselaar met een 

groot oppervlak. Voor één warmtewisselaar met een temperatuurreductie 

ê = 2 bijvoorbeeld is het vereiste oppervlak 7 maal groter dan het ge

zamenlijke oppervlak van vier warmtewisselaars met ieder een temperatuur

reductie ê = 1,2. 

Het totale oppervlak van een warmtewisselaar is 

Atot = A d + A = (q + I)A ver conc 
(4. 11) 

Optimale verdeling van het oppervlak over de geconcentreerde en de ver

dunde zijde van de warmtewisselaar leidt tot een oppervlakteverhouding 

q = Averd/Aconc = I. 

Het vereiste oppervlak is omgekeerd evenredig met de temperatuur. Voor 

lage temperaturen is dus een groot oppervlak vereist. Grote oppervlakken 

worden verkregen door tegen de binnenwanden van de stromingskanalen 

van de warmtewisselaar een laag gesinterd metaalpoeder aan te brengen 

(hoofdstuk 3). Het blijkt echter dat in praktijk slechts een oppervlak 

actief is dat een factor tien kleiner is dan het theoretisch oppervlak. 

De grootte van dit oppervlak kan met behulp van formule 4.7 bepaald worden 

uit de experimenteel bepaalde temperatuurreductie ê Een goed maat _ _ exp 
voor de efficiency van een warmteuitwisselend oppervlak is de oppervlakte-

verhoudingsfactor r die we als volgt definiëren 

A k . 'k r = pra t~J (4.12) 
A . h theoret~sc 

Deze factor wordt voor de proefwarmtewisselaars experimenteel bepaald. 
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Hoofdstuk 5. Thermometrie. 

Een groot probleem in de lage-temperaturenfysica is het goed bepalen 

van de temperatuur. De slechte warmtegeleiding bij lage temperaturen 

maakt het steeds moeilijker de thermometer goed thermisch contact te 

laten maken met het te meten lichaam. Ook in onze experimenten is de 

temperatuur een zeer belangrijke grootheid. Daarom is het belangrijk 

voldoende aandacht aan de thermometrie te besteden. ·De temperaturen 

in onze experimenten worden bepaald met koolweerstands-thermometers 

en een magnetische thermometer (CMN-thermometer). Deze werden geijkt 

tegen de supergeleidende sprongpuntthermometer SRM 768 van het National 

Bureau of Standards. 

5. l. ~veers tandthermometrie 

Weerstandthermometrie is gebaseerd op de temperatuurafhankelijke waarde 

van een elektrische weerstand. De koolweerstanden van het fabrikaat Speer 

voldoen erg goed. Wij gebruikten 220 n/~ Watt Speerweerstanden als ther

mometer. Er is echter nog geen goede theorie die het temperatuurafhanke

lijke gedrag beschrijft. Meestal ijkt men een weerstandthermometer tegen 

een CMN-thermomter en worden de calibratiepunten gefit voor een verge

lijking van het type 

i 
logT= ~A.(log R) 

. l 
l 

De coëfficiënten A. zijn constanten en i is een positief of negatief 
l 

geheel getal. 

Voordelen van een koolweerstandthermometer: 

- hoge gevoeligheid 

- gemakkelijk te meten 

- snelle respons 

- goedkoop 

- kleine afmetingen 

- geringe gevoeligheid voor een magnetisch veld. 

Nadelen van een koolweerstand: 

- niet geschikt voor T~20 mK 

(5. l) 
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- thermometer reproduceert niet zo goed 

- verhitting van de weerstand (ten gevolge van solderen) kan de ijking 

sterk doen veranderen 

- opwarming ten gevolge van het toegevoerde elektrisch vermogen. 

Is de dissipatie ten gevolge van de meetstroom te hoog dan kan de weer

stand een hogere temperatuur aannemen dan het te met~n lichaam. Voor 

temperaturen hoger dan 50 mK is het vaak voldoende de lijm GE 7031 als 

thermisch contactmiddel te gebruiken. 

Voor temperaturen tussen 25 en 50 mK voldoet een mengsel van Stycast 

(2850 GT) en koperpoeder (FL-koperpoeder, 2 ~m) redelijk als thermisch 

contactmiddel. Het warmtecontact is te vergroten door het isolatiemate

riaal van de weerstand weg te slijpen. A~geslepenweerstandendie direct 

in contact staan met vloeibaar helium zijn nog goed bruikbaar tot 15 mK. 

De bottleneck bij lage temperaturen is echter de thermische geleiding 

van het koolstof zelf. Dit maakt koolstofthermometers onbetrouwbaar 

voor temperaturen lager dan 15 mK. 

5.2. CMN-thermometrie 

CMN-thermometrie is gebaseerd op de paramagnetisch eigenschappen van 

Ceriummagnesiumnitraat (Ce2Mg3(N03) 12 .24H20). De susceptibiliteit X 

van CMN volgt tot ongeveer 5 mK de Curie-Weiss wet 

x = 
c 

T - e c 

waarin C een constante is en 8c de curie~emper~tuur (CMN: 8c = 2 mK). 

Voor lagere temperaturen wordt de onderlinge wisselwerking tussen de 

magnetische dipolen merkbaar en voldoet de susceptibiliteit niet meer 

(5.2) 

aan bovenstaande relatie. Beneden de curietemperatuur wordt de suscep

tibiliteit onafhankelijk van de temperatuur, en is de magnetische thermo

meter niet meer bruikbaar. 

Voordelen van de CMN-thermometer: 

- goede reproduceerbaarheid 

- eenvoudige temperatuurafhankelijkheid tot 7 ~~ 

- grote gevoeligheid voor temperaturen lager dan 100 mK 
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- fijn CMN-poeder 1s 1n goed warmtecontact te brengen met vloeibaar 

helium 

- de temperatuur is snel te meten 

- lage dissipatie. 

Nadelen van de CMN-thermometer: 

- trage respons 

- grote afmetingen 

- CMN-zout kan, afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur, 

gaan vervloeien of ontwateren. Dit heeft afwijkingen van de Curie

Weiss wet tot gevolg (Coops, 1981). 

- gevoelig voor een magnetisch veld. 

De susceptibiliteit wordt direct gemeten 

met behulp van wederkerige inductiespoe

len en een fasegevoelige versterker. 

Lege-spoel effecten en externe invloeden 

worden zo goed mogelijk gecompenseerd 

door een tegengesteld gewikkelde secun

daire spoel. Door de primaire spoel wordt 

een wisselstroom gestuurd Ieff = 10 ~. 

frequentie \! = 129 Hz. De component van 

de secundaire spanning u die 90° in sec 
fase verschoven is ten opzichte van het 

ingangssignaal, wordt gedetecteerd. Deze 

spanning is evenredig met de suscepti

biliteit van het CMN, samen met formule 

5.2 geeft dit de spanning als functie van 

de temperatuur 

a 
T = u-::-1) 

en de relatieve fout in de temperatuur 

Figuur 5.2.1. De suscep

tibiLiteit van CMN wordt 

gemeten met wederkerige 

induotiespoelen. 

(5. 3) 

oT l((oT ~ )2 (oT ~b)2 (~TU.oU)2)~ T = T oa ·u a + ob· u + u (5.4) 
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Indien temperatuurverschillen gemeten worden met één en dezelfde ther

mometer dan is de mogelijke fout hierin 

De factor twee wordt veroorzaakt doordat b en U bij het bepalen van 

temperatuurverschi1len twee maal gemeten worden. Zij.n de temperaturen 

gemeten in dezelfde run dan wordt alleen een fout bij het bepalen van 

U gemaakt. Bij het bepalen van temperatuurverschillen is de mogelijke 

fout dan 

1 êT 
= f· au· 2llu 

Deze onnnauwkeurigheden zijn voor enkele temperaturen berekend. 

Voor onze CMN-thermometer is 

a = 0,69 + 0,02 uv 
b = 70,8 + 0,2 uV.K 

ó.U = 0,2 UV 

T (mK) êT (%) 
o (ó.T I) 

(%) 
ê(llT2) 

(%) 
T T T 

5 3 0,4 0,3 

10 3 0,8 0,6 

20 3 2 1 

40 3 3 2 

60 4• 5 3 

80_ 4 7 5 - -

100 5 8 6 

Tabel V.l. Fouten cT in het meten van de temperatuur en fouten o(llT) 

in het meten van temperatuurversahillen. 

(5.5) 

(5.6) 

Een andere thermometriefout kan veroorzaakt worden doordat de CMN-ther

mometer en de ijkthermometer niet goed met elkaar in contact staan. 

Paragraaf 5.4 gaat hier dieper op Ln. 



5.3. De SRM 768 ijkthermometer 
(NBS, 1979) 
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De CMN-thermometer en de weerstandsthemometers worden geijkt tegen de 

SRM 768 sprongpuntthermometer. Met deze ijkthermometer is een tempera

tuurreproduceerbaarheid te bereiken van 0,2 mK op de NES-temperatuur

schaal. De ijkthermometer bevat vijf supergeleiders waarvan de kritische 

temperaturen liggen tussen de 15 en 205 mK. Als een ·metaal of metaal

legering supergeleidend wordt dan verandert zijn susceptibiliteit sprongs

gewijs van 0 naar- I. Deze susceptibiliteitverandering wordt, analoog 

aan de CMN-thermometer, gedetecteerd met behulp van wederkerige inductie

spoelen en een fasegevoelige versterker. Tabel V.2 geeft de kritische 

temperaturen van de vijf metaallegeringen. 

Tabel V. 2. De s.upergel,eidende over

gangen van de SRM 768 (nr 37) ijk

the!'rrtometer. 

materiaa 

Auin2 
AuA1 2 
Ir 

Be . 
w 

TK (mK) 

205,00 

162,60 

99,05 

22,35 

15,23 

De ijkthermometer is zeer gevoelig voor een magnetisch veld. Een wisse

lend magnetisch veld kan warmte genereren in de thermometer. Een voorge

schreven waarde van de voedingsstroom moet daarom aangehouden worden 

(29 ~ voor de overgangen Auin2, AuA1 2 , Ir en Be, 140 ~voor de 25 maal 

zwakkere W-overgang. Een magnetisch veld heeft ook invloed op de super

geleidende overgangen. De overgangstemperatuur is afhankelijk van het 

magnetisch veld volgens de relatie 

FiguUr' 5.3.1. Verband tussen 

het magnetisch veld en de 

overgangstemperatuUr' voor 

een supergeleider. 

T2 
-) 
T 2 

K 

H 

(5. 7) 

supergeleidend 

T 
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Bij afwezigheid van een uitwendig magneetveld is het entropieverschil 

tussen de normale en de supergeleidende toestand nul en is de superge

leidende overgang van de tweede orde. Is er een magneetveld aanwezig 

dan is er een entropieverschil tussen beide toestanden en is de over

gang van de eerste orde. Er kan dan onderkoeling optreden. Dit verschijn

sel is analoog aan het onderkoelen van een vloeistof. Het sample moet 

tot onder zijn overgangstemperatuur afgekoeld worden voordat het super- , 

geleidend wordt. Onderkoeling heeft dus hysterese in de supergeleidende 

overgang tot gevolg. De grote afwijkingen ten gevolge van het magnetisch 

veld maken het noodzakelijk de thermometer magnetisch af te schermen. 

Een resterend magnetisch veld van maximaal 1 ~T is nog toegestaan. Een 

mu-metalen cilinder om de ijkthermometer schermt het magnetisch veld 

meestal voldoende af. 

5.4. IJking van de thermometers 

Voor een goede ijking is het noodzakelijk 

dat er thermisch evenwicht is tussen de 

te ijken thermometers en de ijkthermo

meter. De weerstandthermometers en het 

CMN-zout staan in direct warmtecontact 

met het vloeibaar helium in de mengkamer 

(figuur 5.4.1). Het warmtecontact tussen 

het CMN-zout en vloeibaar helium wordt 

verbeterd door het zout te verpulveren. 

Een probleem was de ijkthermometer. 

Deze was te groot om in de mengkamer 

te plaatsen en werd daarom via een ko

peren verbindingsstaafje onder aan de 

mengkamer gemonteerd. Het aardmagnetisch 

veld wordt afgeschermd door een rou

metalen cilinder. Tegen de binnenkant 

van de mengkamerwand is op de hoogte 

van de verdunde fase een sinterlaag 

aangebracht. Deze sinterlaag verbetert 

het warmtecontact tussen mengkamerwand 

en mengkamervloeistof. 

wormtewt5~aar 

nr.1Q 

wcrmtew,s.se!acr 

nr.12 

ijk thermometer 

Figuur 5.4.1. IJking van 

de weerstandthermometers 

S138 en S143 en dE. CMN

thermometer tegen dE. SRM 

?68 ijkthermometer. De 

mengkamertemperatuur wordt 

geregeld met behulp van de 

heaters h1 en h~. 
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De thermometers zijn te ijken door de temperatuur van de mengkamer zeer 
langzaam te variëren, totdat er een supergeleidende overgang optreedt. 

De temperatuur van de mengkamer kan op twee manieren geregeld worden: 

- directe regeling door warmtetoevoer aan de mengkamervl_oeistof met 

behulp van de heater in de mengkamer 

indirecte regeling door warmtetoevoer aan de op één na laatste warmte

wisselaar. 

Indien er een goed thermisch contact bestaat tussen mengkamervloeistof 

en ijkthermometer dan leiden beide temperatuurregelingen tot dezelfde 

ijking. In praktijk leidden beide temperatuurre3elingen tot verschillende 

ijkingen. Temperatuurverschillen van 20% werden geconstateerd. Om na 

te gaàn welke ijking de meest betrouwbare resultaten geeft, is de ge

ijkte weerstandthermometer S143 uit de mengkamer verwijderd en op de 

buitenkand van de mengkamerwand gemonteerd. De weerstand maakte tot 

ongeveer 25 mK goed thermisch contact met de mengkamerwand. Bij lagere 

temperaturen werd het warmtecontact zo slecht dat de thermometer onbruik

baar werd. Het verband tussen de wandtemperatuur en de vloeistoftempe

ratuur is weergegeven in figuur 5.4.2. 

Figuur 5.4.2. Het expe

rimenteel bepaald ver

band tussen de tempera

tuur van de mengkamer

wand en de temperatuur 

van de mengkamervloei

stof. 

100 

0 directe temperatuurregelirg 

T!mKl 0 indirecte terrperatuurregetir-og 

50 

mengl<ornerwand 
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Het blijkt dat directe temperatuurregeling (warmtetoevoer aan de meng

kamervloeistof) de kleinste temperatuurverschillen tussen mengkamerwand 

en mengkamervloeistof geeft. Het relatieve temperatuurverschil is dan 

maximaal 5%. 

De hysterese in de ijking was ongeveer 0,15 mK voor de Beriliurn-overGang 

en 0,07 mK voor de Wolfraam-overgang. Ditcorrespondeertmet de maximaal 

toegestane magnetische veldsterkte l~T voor voldoende betrouwbare meet

resultaten (NBS, 1979). 
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Hoofdstuk 6. Experimenten en resultaten. 

Dit hoofdstuk geeft de resultaten van de warmteoverdrachtmetingen 

en van de metingen aan de warmtewisselaars. Alle metingen werden 

verricht in mengkoeler III van de groep Kryogene Technieken. 

6. I. Harmteoverdrachtexperimenten 

Uit metingen van Van Dongen (1981) blijkt dat een sinterlaag van fijn 

koperpoeder (tabel III.I) zeer geschikt is om het warmteuitwisselend 

oppervlak te vergroten en zo de warmteweerstand tussen stromend helium 

en metaal te verlagen. Een nadeel is echter dat een dergelijke sinter

laag erg bros is. Een sinterlaag van zilverpoeder is veel steviger maar 

heeft een kleiner specifiek oppervlak. We besloten daarom een sinter

laag aan te brengen van fijn koperpoeder waaraan ter versteviging 10% 

zilverpoeder toegevoegd is (Kipperman, 1982). Met behulp van de conti

nuous flow methode (paragraaf 4. 1) werd voor twee proefcelletjes de 

totale warmteweerstand tussen helium en metaal gemeten. Tabel VI.l 

geeft enkele gegevens van de sinterlagen in de proefcelletjes. Zowel 

de inwendige diameter als de lengte van de proefce~letjes is 8 mm. De 

oppervlakten zijn berekend met behulp van de gegevens uit tabel III.l. 

cel nr sinterlaag poedergewicht oppervlakte vulfactor laagdikte 

(gram) (m2) f D (llllll) 

1 90% fijn koperpoeder 0, 20 0,27 0,22 0,5 10% japans zilverpoeder 

I 90% fijn koperpoeder - - . 
2 I 10% frans zilverpoeder 0, 24 0,33 0, 26 0,5 

.___ __ _i__ 

TabeL VI.l. Gegevens van de sinterLagen van beide proefeeLLen. 

De totale warmteweerstand Rt in het proefcelletje is afhankelijk van ot 
de temperatuur en van het temperatuurverschil tussen metaal en helium 

. (figuur 4.1.2). In figuur 4.2.1 zien we dat de temperatuur van het warmte

wisselaarlichaam van de laatste warmtewisselaar ongeveer twee maal de 

mengkamertemperatuur is. Om een goede vergelijking te kunnen maken 



-44-

tussen de warmteoverdracht in het proefcelletje en de warmteoverdracht 

in een warmtewisselaar, is de totale warmteweerstand tussen helium en 

het metaal van proefcel I experimenteel bepaald voor het geval dat de 

temperatuur van het metaal gelijk is aan twee maal de mengkamertempe

ratuur. 

De bepaling van de warmteweerstand tussen het metaal van de proefcel en 

het helium in de proefcel ging echter niet zonder problemen. Het verband 

tussen het gemeten temperatuurverschil en het toegevoerde vermogen is 

niet zo mooi als in figuur 4.1.2 verondersteld wordt. In figuur 6.1.1 

zijn enkele ~T - Q krommen getekend. 

Figuur 6. 1. 1. Het gemeten tempera

tuurverschil tussen het metaal van 

proefcel 1 en het helium in de 

proefcel als functie van het aan 

de proefcel toegevoerde vermogen. 

Het ~T - Q verband vertoont soms onverklaarde, maar goed reproducerende 

onregelmatigheden. Zo werd bijvoorbeeld bij een heel klein toegevoerd 

vermogen soms een negatief temperatuurverschil van enkele tienden van 

millikelvinsgemeten. Dergelijke meetpunten werden niet voor de bepaling 

van de war~teweerstand gebruikt. 

De warmteoverdrachtmetingen werden gecontroleerd door de enthalpie

balans van de proefcel op te stellen (paragraaf 4.1). De gemeten tempe

ratuurstijging van het helium in de proefcel was 5 tot 50% groter dan 

op grond van de enthalpiebalans voorspeld werd. Hiervoor is nog geen 

bevredigende verklaring gevonden. Metingen waarbij T 1 = 2T waren ce me 
voor mengkamertemperaturen lager dan 28 mK niet mogelijk doordat ten 

1 
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gevolge van het aan het proefcelletje toegevoerde vermogen de mengkamer

temperatuur toenam tot 28 mK en hoger. In navolging van de literatuur is 

R t.T3 
uitgezet als functie van de gemiddelde temperatuur T van het 

to 
helium in de proefcel en het metaal van de proefcel (figuur 6.1.2). 

De 3He-quasideeltje-fononweerstand en de kapitzaweerstand zijn niet 

gecorrigeerd voor de maximaal mogelijke golflengte van de fononen in 

de kleine poriën van de sinterlaag. 

' ' 
Rp'-q Rq GJ 

1Ö
2 

3 10 100 200 
T(mK) 

Figuur 6.1.2. De experimenteeZ bepaaZde en theoretisch berekende 

totaZe warmteweerstand tussen het heZium in proefceZ 1 en het 

metaaZ van de proefcel aZs functie van de gemiddeZde temperatuur. 

Slechts die warmteweerstanden zijn weergegeven die de totale warmte

weerstand in belangrijke mate bepalen. 
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De totale warmteweerstand is ook experimenteel bepaald voor het limiet-

geval dat er geen t@mp@ratuurv8rschil is tussen metaal en helium (para· 
graaf 4.1). De warmteweerstand is dan ook theoretisch eenvoudig te 

berekenen met behulp van het vervangingsschema en de theorie van de 

warmteweerstanden zoals die in hoofdstuk 2 beschreven is (figuur 6.1.2 

en 6. 1. 3). 

CEL 2 

R p'-q 

1&3~~~~~~1~0~--~--~--~~~~~----~200 
T(mK) 

Figuur 6.1.3. De experimenteeZ bepaaZde en theoretisch berekende 

totaZe warmteweerstand tussen het heZium in proefceZ 2 en het metaal 

van de proefcel als functie van de gemiddelde temperatuur. Slechts 

die warmteweerstanden zijn weergegeven die de totale warmteweerstand 

in belangrijke mate bepalen. 
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De karakteristieke diameter van de kanalen stellen we gelijk aan de 

korrelgrootte van het ongesinterde metaalpoeder. Voor een sinterlaag 

met lengte L, breedte B en dikte D is de oppervlakte van de met helium 

gevulde poriën gelijk aan 

A= (1-f) ·L.B (6. I) 

De lengte van het kanaal waardoor de warmtegeleiding plaats vindt wordt 

gelijk aan D verondersteld. Hiermee is de warmteweerstand van de helium

fanonen of de warmteweerstand van de 3He-quasideelt]es in de poriën van 

de sinterlaag te berekenen. 

Volgens de theorie heeft de kapitzaweerstand nauwelijks invloed op de 

totale warmteweerstand in de proefcelletjes. Voor temperaturen hoger 

dan 40 mK wordt de totale warmteweerstand voornamelijk bepaald door de 

warmtegeleiding van de 3He-quasideeltjes in de poriën van de sinterlaag. 

Voor temperaturen lager dan ongevèer 40 mK bepalen de fanon-elektron

weerstand in het metaal van de sinterlaag en de 3He-quasideeltje-He

fononweerstand in de poriën van de sinterlaag de totale warmteweerstand. 

Het theoretisch verband tussen RT3 en T vertoont een duidelijk minimum. 

De gemeten warmteweerstand is zowel voor proefcel J als voor proefcel 2 

duidelijk kleiner dan de theoretisch berekende warmteweerstand. Wel 

blijkt, overeenkomstig de theoretische warmteweerstand, dat de totale 

warmteweerstand voor hogere temperaturen nagenoeg volkomen bepaald wordt 

door de warmtegeleiding van de 3He-quasideeltjes in de poriën van de 
3 sinterlaag. Het gemeten RT - T verband vertoont geen duidelijk minimum. 

Het meetpunt bij de laagste temperatuur gaf echter de meeste problemen. 

Bij de bepaling daarvan trad, indien er een zeer klein vermogen aan de 

proefcel toegevoerd werd, een negatief temperatuurverschil op. Waarschijn

lijk maken thermometriefouten dan een goede meting onmogelijk. Vooral 

bij deze lagere temperaturen zijn weerstandsthermometers minder betrouw

baar. Zouden we het meetpunt bij de laagste temperatuur (13IDr<) weglaten 

dan zouden de metingen wel een minimum kunnen vertonen. 

Bij de vergelijking van de experimenteel bepaalde warmteweerstand met 

de theoretische warmteweerstand moeten we echter niet vergeten dat we 

voor de theoretische berekening slechts een eenvoudig model gebruiken. 

Van Dongen (1981) heeft van een bijna identieke proefcel de totale 

warmteweerstand bepaald. Hij meet, binnen de behaalde meetnauwkeurigheid, 



-48-

3 
nagenoeg hetzelfde RT - T verband. De sinterlaag bevat echter geen 

zilverpoeder. 

Vergelijken we figuur 6.1.2 met figuur 6.1.3 dan blijkt dat het toevoegen 

van 10% japans zilverpoeder de warmteweerstand zelfs verkleint. De 

sinterlaag is ook veel steviger en hecht beter aan de binnenzijde van 

de proefcel. Radebaugh en Siegwarth (1974) hebben het RT3- T verband 

gemeten voor verschillende sinterlaagdikten. Hieruit blijkt dat er 

voor zeer dunne sinterlagen een betere overeenstemming is met de theorie. 

6.2. Experimenten met warmtewisselaars 

Door middel van experimenten met discrete warmtewisselaars werd getracht 

meer inzicht te verkrijgen in de werking ervan. De experimenten werden 

uitgevoerd in mengkoeler III die een minimumtemperatuur T * = 10,9 mK me 
had. In de koeler werd een extra warmtewisselaar gemonteerd en de 

daarbij horende minimumtemperatuur T gemeten. Hiermee is de experimenmc 
tele waarde van de temperatuurreductie te berekenen 

0 = exp 

T * me 
T me 

(6.2) 

Alle minimumtemperaturen werden gemeten bij een flow van 40 ~mol/sec. Met 

behulp van de formules van paragraaf 4.2 zijn de temperaturen, de warmte

stroom, het in praktijk actieve oppervlak en de oppervlakteverhoudings

factor van de warmt~~isselaar te berekenen. Deze worden vergeleken met 

de hiermee corresponderende theoretische waarden die berekend worden 

uitgaande van de theoretische oppervlakte. De theoretische oppervlakte 

wordt bepaald met behulp van de gegevens van tabel III.1. 

Deze metingen en berekeningen werden uitgevoerd voor zeven warmtewisselaars. 

-Warmtewisselaar 12: Dit was een al bestaande warmtewisselaar voor 

mengkoeler III en is van het type zoals in figuur 1.2.2 getekend is. 

De doorsneden van het geconcentreerde en het verdunde stromingskanaai 

zijn respectievelijk 1,0 en 2,5 mm. De sinterlaag is gemaakt van 

FL-koperpoeder (korrelafmetingen 4x2x2 ~m3 ) en heeft een dikte van 

1,5 mm aandezeconcentreerde zijde en 1,4 Qffi aan de verdunde zijde. 

-Warmtewisselaars 13A tot en met 13F: Dit zijn warmtewisselaars van het 

nieuwe ontwerp (paragraaf 3.3). Warmtewisselaar 13A heeft, zowel aan 

de verdunde als aan de geconcentreerde zijde, zes kanalen met lengte 
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30 mm, breedte 0,6 mm en hoogte 10 mm. Warmtewisselaar 13B werd uit 

warmtewisselaar 13A gemaakt door tegen alle wanden van de stromings

kanalen een 0,2 mm dikke sinterlaag aan te brengen. Deze sinterlaag 

bestond voor 90% uit fijn koperpoeder en 10% japans zilverpoeder. De 

warmtewisselaars- 13C tot en met 13F zijn verkregen uit 13B door telkens 

een gedeelte van de sinterlaag te verwijderen. 

Tabel VI.2 geeft een overzicht van de resultaten van de metingen en de 

theoretische berekeningen voor de warmtewisselaars (n = 40 ~ol/sec). 

De actieve oppervl~kte van een warmtewisselaar is te berekenen met behulp 

van 8 en formule 4.10. De actieve oppervlakte van de ongesinterde exp 
warmtewisselaar 13A is ten gevolge van de machinale bewerking van het 

oppervlak, ongeveer een factor tien groter dan de theoretisch berekende 

oppervlakte. Dit komt overeen met de warmteoverdrachtmetingen uit de 

literatuur (Van Dongen, 1981). De theoretische oppervlakte van deze 

warmtewisselaar wordt door het aanorengen van een sinterlaag een factor 

600 vergroot, dit heeft een verlaging van de minimumtemperatuur tot 

gevolg (warmtewisselaar 13B). De ~n praktijk actieve oppervlakte is 

echter een factor 15 kleiner dan de theoretische oppervlakte. In de 

literatuur wordt meestal een factor 10 gerapporteerd (zie ook warmte

wisselaar 12). De grote oppervlakteverhoudingsfactor van warmtewisse-

laar 13B is waarschijnlijk het gevolg van een te grote viskeuze opwarming 

aan de verdunde zijde van de warmtewisselaar. Daarom werd aan de verdunde 

zijde van elk stromingskanaal de sinterlaag van één wand verwijderd 

(warmtewisselaar 13C). Daardoor werd de oppervlakte aan de verdunde 

zijde een factor twee kleiner. Het kanaal was echter twee maal breder 

geworden, waardoor de viskeuze opwarming een~actor acht kleiner werd 

(formules 3.8 en 3.12). De viskeuze opwarming is nu te verwaarlozen. 

Hoewel de warmtewisselaar nu een kleinere oppervlakte heeft, heeft hij 

een lagere minimumtemperatuur. De oppervlakteverhoudingsfactor is nu 8,6,_ 

Achtereenvolgens werd nu de oppervlakte aan de geconcentreerde zijde en 

aan de verdunde zijde gehalveerd (warmtewisselaars 13D en 13E). Hierdoor 

nam de oppervlakteverhoudingsfactor af, maar nam de minimumtemperatuur 

toe. De verdunde zijde en de geconcentreerde zijde werden nu onderling 

verwisseld (warmtewisselaar 13F). Dit had een forse daling van de minimum

temperatuur (8,1 mK ~ 7,4 mK) en van de oppervlakteverhoudingsfactor 

(6,2 ~ 2,6) tot gevolg. Hoewel we geen duidelijk verband tussen de 



warmte- oppervlakte oppervlakte- oppervlakte- temperatuur- efficiency warmtestroom experimenteel 
wisselaar T geconcen2reerde verhouding verhoudings- reductie (lJWatt) 

me factor nummer (mK) 
zijde (m ) 

Ad A . . 
A A 

theor ö ö E E Qtheor Qexp Tb/T q = A r = theor exp A 
exo 

theor exp theor exp me 
c 

12 8,6 0,7 0,07 I, 5 10 I, 8 I, 3 0, 72 0,24 0,31 0' 17 2,3 

13A 9~4 0,004 o,o4 1,0 0,09 1,0 I, 2 o, 19 0, IS 0,02 0, 12 2,4 

13B 7~9 2,4 o, 16 1 '0 15 2,0 ' 1. 4 0,93 0,36 0,34 0,22 2,4 
I 

13C 7,7 2,4 0,28 0,5 8,6 I, 9 1,4 0,86 0,40 0,33 0,23 2,6 
I 

13D 8,0 I, 2 0, 14 I, 0 8,5 I, 9 I, 4 0,80 0,34 0,32 0,21 2,4 

13E 8, I I, 2 o, 19 0,5 6,2 I, 8 I, 3 0,71 0,32 0,_31 0,20 2,6 

13F 7,4 0,6 0,23 2,0 2,6 I, 8 I, 5 0,71 0,44 0,31 0,24 2,3 

ideale dis-
crete warmte- 5,2 00 -- -- -- 2,1 -- I -- 0,35 -- --
wisselaar 

Tabel VI.2. Overzicht van de experimentele resultaten en van de theoretische berekeningen voor de warmtewisselaars 

(h = 40 l-JmOl/sec). 

T /T 
vo me 

I ,4 

1 '3 

I, 6 

1 • 7 

1,6 

1 '6 

2,2 

--

I 
V1 
0 
I 
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minimumtemperatuur en de theoretische oppervlakte kunnen leggen, kunnen 

we wel concluderen dat er van een kleinere oppervlakte een groter percen

tage actief is (de oppervlakteverhoudingsfactor neemt af). Verkleining 

van de oppervlakte kan dus vergroting van de actieve oppervlakte 

tot gevolg hebben. Voor dit verschijnsel is nog geen acceptabele verkla

ring gevonden. tvarmtewisselaar 13F is echter goed te vergelijken met 

warmtewisselaar 12. Behalve dat de uitwendige afmetingen van beide 

warmtewisselaars gelijk zijn, hebben beide warmtewisselaars zowel aan 

de verdunde als aan de geconcentreerde zijde een ongeveer gelijke 

oppervlakte. De actieve oppervlakte van warmtewisselaar 13F is echter 

vier maal groter dan de actieve oppervlakte van warmtewisselaar 12. 

Er z~Jn ook koelvermogenmetingen gedaan. Figuur 6.2.1 geeft het koel

vermogen van de koeler zonder extra warmtewisselaar, het gemeten koel

vermogen van warmtewisselaar 13C, het theoretische koelvermogen van 

deze warmtewisselaar en de hoge temperatuur limiet voor het koelvermo

gen van de mengkamer bij een flow n =-40 umol/sec: 

6 s4D.T 
2 

me = me ( 1 • 5) 

/' 
100 fÎ ;----r- ---r--...---,-,---,--r-r-r--

T ;rni<J ~ 

~~~; 

Figuur 6. 2.1. Koelvermogenmetingen van de koeler zonder extra warmte

wisselaar (G)~ de koeler met warmtewisselaar 13C (G)~ het theoretische 

koelvermogen van de koeler met warmtewisselaar 13C (getrokken kro~; 

Teeuwsen~ 1982) en de hoge temperatuur limiet van het koelvermogen van 
• • 2 

de mengkamer (Q = 84nT ) . me 
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De minimumtemperatuur van de mengkoeler is ook nog afhankelijk van de 
3He-flow. Voor een lagere flow neemt de efficiency van de warmtewisse

laars toe zodat de mengkamertemperatuur daalt. In figuur 6.2.2. zijn 

enkele n- T krommen getekend. me 

10 

9 
T(mK) 
meng
kamer 

e 

7 

6 

5 
q::, 

0 

0 warmtew< sselaar 13 B 

0 worm tew< sse laar 13C 

8 V\.Ormtew' sselaa r 13 D l 

e • I ! I I 1 I I ! 1 e j e t t t f I 

10 20 30 40 50 60 

Figuur 6. 2. 2. De minimumtemperatuur van de koe Zer met warmtewisseZaars 

13B3 13C, en 13D aZs functie van de 3He-fl,ow. De getrokken lijnen tussen 

de meetpunten zijn aZleen bedoeld als visueef hulpmiddel. 
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Hoofdstuk 7. Conclusies 

Het was helaas niet mogelijk tijdens dit afstudeerwerk tot een definitieve 
conclusie te komen ten aanzien van het warmteoverdrachtmechanisme in 

warmtewisselaars. We volstaan met het trekken van voorlopige conclusies 

en een suggestie voor het vervolg van het onderzoek. 

Warmteoverdrachtmetingen 

Het slechêer werken van sinterlagen ~n warmtewisselaars wordt niet 

verklaard door de resultaten van de warmteoverdrachtmetingen. 

- Zowel de theoretische als de gemeten totale warmteweerstand blijkt 

voor temperaturen hoger dan 40 mK nagenoeg volkomen bepaald te worden 

door de warmteweerstand van de 3He-quasideeltjes in de poriën van de 

sinterlaag. 

- Vglgens de theorie wordt de totale warmteweerstand voor temperaturen 

lager dan 40 mK bepaald door de fanon-elektronweerstand in het metaal 

van de sinterlaag en de 3He-quasideeltje-He-fononweerstand in de poriën 

van de sinterlaag. Het theoretische RT 3 - T verband vertoont daarom 
3 een minimum. In het gemeten RT - T verband kunnen we geen duidelijk 

minimum waarnemen, meetpunten bij lage temperaturen (T < 20 mK) zijn 

hiervoor noodzakelijk. Metingen bij lage temperaturen worden echter 

bemoeilijkt door problemen met de thermometrie. 

- Door het toevoegen van een klein percentage zilverpoeder (lO%) aan het 

koperpoeder van een sinterlaag, wordt een stevigere sinterlaag verkre

gen die bovendien veel beter aan de binnenwand van de proefcel hecht. 

Het toevoegen van 10% japans zilverpoeder verkleint zelfs de totale 

warmteweerstand. 

- Daar we geen verklaring hebben voor de grote discrepantie tussen de 

theoretische enthalpiebalans en de_gemeten enthalpiebalans van de 

proefcelletjes, blijft de betrouwbaarheid van de verkregen absolute 

waarden een open vraag. Het is echter wel goed mogelijk een onderlinge 

vergelijking te maken tussen de warmteweerstanden van de proefcelletjes. 

Metingen aan warmtewisselaars 

- Met het fijne koperpoeder is het mogelijk een zeer grote oppervlakte te 

verkrijgen. De maximaal toelaatbare dikte van de sinterlaag wordt 

bepaald door de warmtegeleiding van de 3He-quasideeltjes ~n de poriën 

van de sfnterlaag. Met het nieuwe ontwerp warmtewisselaar kan, in 

vergelijking met het oude ontwerp warmtewisselaar, een grotere opper-
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vlakte worden verkregen met voldoende dunne sinterlagen. Het nieuwe 

ontwerp warmtewisselaar is echter aanzienlijk moeilijker te vervaar

digen. 

- Verkleining van de sinterlaag in een warmtewisselaar (verkleining van 

de oppervlakte) heeft een daling van de minimumtemperatuur tot gevolg. 

De oppervlakteverhoudingsfactor van de sinterlaag in het nieuwe ontwerp 

warmtewisselaar is door de gedeeltelijke verwijdering van de sinterlaag 

afgenomen van 9 tot 3. Voor dit verschijnsel is nog geen bevredigende 

kl . d w d d .fl -d 4 . d . ver ar~ng gevon en. e vermoe en at er super u~ e He ~n e s~nter-

laag gaat stromen zodat er plaatselijk menging en ontmenging met 3He 

kan plaatsvinden. Dit veroorzaakt ongewenste koeling en opwarming in de 

warmtewisselaar. 

- Als vervolg op dit onderzoek is het aan te bevelen een warmtewisselaar 

te construeren waarin het stromen van superfluÏde 4He in de sinterlaag 

tegengegaan wordt. We kunnen dit realiseren door de sinterlaag op een 

aantal plaatsen te onderbreken door daar bijvoorbeeld schotjes te 

plaatsen. 
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