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SA.1.'1ENVATTING 

In een 3 4 . . 3 He- He-mengkoeler wordt voorkoel1ng van het 1ngaande He tot 

ca 1,2 K verkregen door dit te leiden door een z,g. IK-bad. De koeling 

ontstaat door het afpompen van een 4He-potje. In de verdamper moet men 

stoken om de teraperatuur ervan niet te ver te laten dalen. 

Is het niet maglijk de voorkoeling te verminderen, zodat er ook minder 

gestookt behoeft te worden en de verdamper toch voldoende koud kan worden? 

Dit onderzoek heeft tot doel te bestuderen of een warmtewisselaar tussen 

het ingaande 3He en de gasstroom uit de verdamper de functie van het IK

bad kan overnemen. De vraag is in hoeverre deze vervanging het functioneren 

van de koeler be1nvloedt. 

Eerdere experimenten hebben aangetoond dat de koeler met één stapwarmte

wisselaar normaal kan functioneren als de druk aan de ingang van de koeler, 

pc' voldoet aan 1,2 <pc< 4,8 atm. 

~heoretisch moet de koeler met een continue warmtewisselaar voor elke con

densatiedruk p kunnen werken. Dit onderzoek toont dit ook aan. 
c 

Helaas moest een groot deel van de tijd besteed worden aan de opbo~w van de 

koeler eer die met IK-bad goed functioneerde. Kenmerkende gegevens zijn: 

mengk. 
flow 

voor koe- ver dam- stookvermogen 
temp. pc ling tot pertemp. verda.'Uper 

met IK-bad 22 mK 115 torr 29 )Jmol/s I, 25 K 0,58 K 0,70 'Jl~.J 

zonder 11 20 mK 418 torr 30 ).lmol/s 2,68 K 0,60 K n 

Hierbij staat ook de prestatie van de koeler vermeld, wanneer de warmtewis-

selaar op de plaats van het IK-bad 1s aangebracht. 

Hieruit blijkt dat de koeler dezelfde prestatie kan leveren. 

De gebruikte warmtewisselaar bestaat uit een verbreding in de pompbuis van 

de verdamper waarin 7 met gaten doorboorèe koperen plaatjes zijn gehangen. 

De ingaande 3He-leiding is op de omtrek van elk plaatje vastgesoldeerd. 

Er blijken enkele aanpassingen nodig te ZlJn. Om de koeler op te k~nnen 

starten is een grotere impedantiewaarde voor de hoofdimpedantie nodig. Orn 

filmkruip in de verdamper te voorkomen zonder te stoken is een speciale ver

damper gebouwd. Deze stookt de film weg met behulp van het inkomende 3He, 

dat een temperatuur heeft van ca 2,7 K. Uit het hiervoor gegeven meetpunt 

blijkt meteen ook een van de beperkingen van de koeler: flow's kleiner dan 

30 )Jmol/s zijn niet haalbaar. Voorts blijkt de insteltijd voor evenwicht 1n 

de condensatiedruk en verdampertemperatuur groot te worden: ca 20 uur. 

Concluderend kunnen we stellen dat een mengkoeler zonder IK-bad een goed 

functionerende koeler kan zijn die bijzonder geschikt is voor lange runs. 
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SYMBOLENLIJST 

symbool betekenis 

A doorsnede 

a vulfactor vloeistof van de verdamper 

c 
p 

d 

H 

soortelijke warmte bij constante druk 

diameter 

enthalpie 

h fractie mengkamervolume met verdunde fase 

1 

K 

' L 

L, 1 

M 

N 

n 

n 

p 

Q 

Q 
R 

s 
T 

V 

1-1 

stookstroom 

warmtegeleidingscoëfficiënt 

geleidingsvermogen van een buis 

lengte 

malekulair gewicht 

hoeveelheid mengsel 

hoeveelheid 
3

He 

flow 

druk 

debiet 

vermogen 

weerstand 

pompsnelheid 

temperatuur 

volume 

vermogen 

x concentratie 

z 
)J 

V 

impedantiewaarde 

chemische potentiaal 

volume met 
3

He buiten de koeler 
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cm 

J/g 

A 

W/m.K 
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Indices: 

c 

C'il 

f 

h 

~n 

i 

m,mk 

~n pn: condensatiedruk 
'-

continue warmtewisselaar 

film 

in ·z : hoofdimpedantie 
h 

aan de ~ngang van de koeler 

in de mengkoeler 

mengkamer 

s ~n ~ : stookvermogen 
s 

~n Z : secundaire impedantie 
s 

sw stapwarmtewisselaar 

u boven de verdamper 

uit aan de uitgang van de koeler 

v,ver verdamper 

o ~n x : ~n opslagvat 
0 

aan de uitgang van de plaatwarmtewisselaar of IK-bad (geconcentreerde 

zijde) 

3 buiten de mengkoeler, dus ~n het hoge-druk-volume 

* in de z.g. verliesvolumes 
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INLEIDING 

De groep Kryogene Technieken houdt zich vooenamelijk bezig met onderzoek 
3 4 aan He- He-mengkoelers. 

De 3He-circulerende mengkoeler 1s momenteel de meest gebruikte mac~i~e om 

temperaturen van 2 tot 400 mK te bereiken. Voordelen van de mengkoeler zijn: 

- de temperaturen zijn stabiel 

- het koelproces verloopt continu 

- de machine 1s relatief goedkoop 

- de machine lS niet erg ingewikkeld. 

In de koeler wordt het ingaande 3He voorgekoeld 1n een z.g. IK-bad. Deze 

voorkoeling wordt bereikt door het afpompen van een 4He-potje. In de verdam

per moet men echter stoken om de temperatuur ervan voldoende hoog te houden, 

zodat er genoeg flow 1s. 

Is het niet mogelijk de voorkoeling te verminderen zodat er ook minder ge

stookt behoeft te worden? Wanneer dit met een warmtewisselaar in plaats van 

het IK-bad zou kunnen heeft dat 2 voordelen: 

- de koeler wordt nog eenvoudiger 
4 - er is geen grote He-pomp nodig. 

In mengkoeler I van de groep Kryogene Technieken werd het IK-bad vervangen 

door een warmtewisselaar. Doel van het onderzoek is de koeler tot eenzelfde 

prestatie te brengen als voor deze ingreep. 

Mijn bijdrage aan dit onderzoek bestaat uit een stage aan het begin van het 

onderzoek en het afstudeerwerk in de 2de helft ervan. 

Verder hebben 3 stagiairs hun steen bijgedragen. 

Dit verslag zal het hele onderzoek beschrijven, zodat het onderzoek hiermee 

afgesloten kan worden en volledig qeschreven is. 

- 6 -



I-I 

HOOFDSTUK } : Theorie 

Inleiding: De theorie van de mengkoeler zal kort b~sproken worden, 

Uitgebreider beschrijvingen zijn in de litera:uur ruim voor~anden 

(lit. 5, 7 ,9). Op het IK-bad en de theorie ''an de w<-n:J:e•ásselaar 

zal wat dieper worden ingegaan, 

!.I Korte theorie van de mengkoeler 

De meest essentiële grondslag voor de werking van een mengkoeler is het feit 

dat 3He/4He-mengsels zich voor T<0,87 K kunnen scheiden in 2 fasen: een 

3 df 3 .. d df He-arme, de verdun e ase, en een He~r~Jke, e geconcentreer·e ase. 

1.5 

:::.::: 1.0 

x3 

fig. 1.1: FQsescheidingsdiagram van 3He/4He-mer~sels. Een mengsel van 

bepaalde samenstelling (Q) zal bij temperatuursverlaging bij 

een bepaalde temperatuur scheiden in 2 fasen (Q' en Q"). 

Het koudste punt 1n een mengkoeler is de mengkamer. Beneden een bepaalde 

temperatuur zal daarin de fasescheiding optreden. De geconcencreerde fase zal 

'drijven' op de verdunde fase. Het is mogelijk aan de verdunde fase 3He te 

onttrekken. Vanuit de geconcentreerde fase zal dan het 3He tekort in de ver

dunde fase aangevuld worden. Dit nu veroorzaakt de koeling. 

Onttrekken van 3He aan de verdunde fase geschiedt door te pompen aan de verdam

per (Tv~ 0,6- 0,7 K). Hoewel uit recent onderzoek in onze groep blijkt 

dat niet altijd geldt ~ 4 =constant tussen mengkamer en verdamper, wordt dit 

- 7 -



1-2 

ln het algemeen wel aangenomEn. Voor de eenvoud doen we dat hier ook. 

Onder de voorwaarde dat w4 =constant is af te leiden (lit. 10) dat tussen 

de mengkamer en de verdamper de osmotische druk constant is. Uit het ver~and 

tussen temperatuur en osmotische druk volgt dat er tussen mengkamer en 

verdamper een ccncentratiegradier.t moet bestaan. In de verdampervloeistof lS 

He3 pompen 
·300 K 

, K- bad 

1 - 1,5 K 

hoofdimpedantie 

verdamper 

0,6 - 0,7 K 

warm te

wisselaar 

mengkamer 

0,01- 0.5 K 

fig. 1.2: Schematische opbouw van een 

3ue-4He- J 7 n mengKoever 

" de ~He-concentratie ca !%. Ornàa t 

de dampdruk van 3He bij de ver-

dampertemperatuur veel groter is 

dan de dampdruk van 4He, wordt 

er bijna uitsluitend 
3

He uit de 

verdamper gepompt. Het tekort 

wordt, volgens het zojuist be-

schreven mechanisme, vanuit de 

mengkamer aangevuld. 

Met behulp van een stook in de 

verdarr:per houden 1.--e de verdam-

pertemperatuur tussen 0,6 en 

0,7 K omdat: 
4 

I) voorT >0,75 K er teveel He 
V 

wordt meegepompt. Dat zou aan 

de geconcentreerde zijde alleen 

maar een ongewenste Harmte-

belasting geven; 

2) voor T <0, 6 K de darr.pdruk va:1 
V 

het mengsel 1n de verdamper 

te laag '"ordt. 

Via het pompenstel op kamertemperatuur wordt het gas bij een druk van ca 

100 torr de koeler weer ingeperst. De hoofdimpedantie dient ervoor de con

densatiedruk hoog genoeg te houden zodat het gas in het IK-bad kan conden-

se ren. 

Ten aanz1en van het 4 ~e stellen we voor de eenvoud dat dit zich gedraagt 

als een "thermodynamisch vacuum". We veronderstellen dat het niet meec1rcu-

leert en dat de koeler er verder geen hinder van ondervindt. Deze onder

stelling is alleen juist als T < 0,75 Ken de z.g. filmkruip uit de ver
v-

damper verhinderd wordt. Deze voorwaarden spelen in dit onderzoek een 

grote rol. 
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1.2 De functie en werking van het 1K-bad 

De els die we moeten stellen opdat we een werkende mengkoeler krijgen 

1s dat H
1 

< H (zie fig. 1 .2), ofwel de enthalpie van het ingaande 3He 
- u 

moet, vóór de verdasper, kleiner zijn dan van het uit de verdar:1per ge-

pompte 3He. Voorkoeling van de ingaande stroom LS eenvoudig tot 4,2 K. 

Maar voor elke condensatiedruk (dat LS de druk bij 1) is: 

Tl = 4,2 K Hl > Hu als Tv< 1 K. 

Daarom moet men verder voorkoelen. In een klassieke mengkoeler wordt 

dit gedaan door de ingaande 3He-leiding te leiden door het z.g. lK-bad. 

Een voorkoeling tot I à 1,5 Kis haalbaar. Dan geldt: 

Tl "' 1 ,2 K voor elke (bruikbare) condensatiedruk. 

Het IK-bad is 1n deze opstelling een koperen plaat waarin een holte 1s 

gemaakt. Via een impedantie wordt vanuit de 4He-cryostaat vloeibaar 
4

He 

aangevoerd. De koeling wordt veroorzaakt door aan de holte te pompen. 

Uit fig. 1.3 kan men de warmtebelasting t.g.v. het condenseren van 
3

He 

halen: 

Q 

p 

Q = ~ (llin- H1) "'~ (35,5- 1,5).3 = JOO ~ (W) 

bedraagt 2 tot 5 mW met n = 20 tot 50 ~mol/s. 

H-p diagram 3Ho 

5 10 

- 9 -

fig. 1. 3: 
U-p d' ..,., V 3r, '" &ag ~ a;rr: ar: t1e. 

Het :JerZoop van H~ p en 

T t/m de verdar,per van 

het ir:gaa:nde 

geschetst in de situa-

ties met en zonder 

IK-bad. 



1-4 

1.3 Kan een warmtewisselaar het !~-bad vervangen? 

In fig. 1.3 is te zien dat het vermogen dat de verdamper op moet brengen 

om het inkomende 3He te koelen tot verdampertemperatuur bij ge~ruik van 

een lK-bad gering is: 

Q = n. (1,5- o,5).3 
V 

3 n. (\.J) 

Qv bedraagt 60 t:ot 150 uH. Xoeling wordt 1n de verdamper veroorzaakt door 

de overgang van 3He-deeltjes van de vloeistof- naar de gas-fase. 

Dit koelvermogen is voor T > 0,6 K afhankelijk van de verdampertempera-
v 

tuur maar bedraagt ca Q ~ 26 n (W), ofwel 0,5 tot 1,3 mW. Er moet dus een 

stookvermogen van 0,4 tot 1 mW aan de verdamper toegevoerd worden om deze 

niet te koud te laten worden. Het 1s een beetje tegenstrijdig eerst veel 

moeite te doen om een voorkoeling te verkrijgen die dan later zo goed 

blijkt te ZLJD dat we moeten gaan stoken. 

Is het niet mogelijk een warmtewisselaar te gebruiken i.p.v. een IK~bad? 

De enige eis die we aan zo'n warmtewisselaar moeten stellen is dat T <0,7 
V 

K haalbaar moet blijven. 

Als er niet meer gestookt wordt 1n de koeler betekent dit dat H. ver-ln 
laagd moet worden totdat H

1
=Hu· Is dit met een warmtewisselaar haalbaar? 

In §1.4 wordt aangetoond dat het met één stapwarmtewisselaar kan als 

pc> 1,2 atm. Eerdere experimenten hebben dit bevestigd (zie lit. 1). 

Jeroen Hees (lit. 2) heeft afgeleid dat het in theorie met een continue 

warmtewisselaar voor elke condensatiedruk moet gaan. 

Voordelen van het gebruik van een warmtewisselaar ZlJn; 

- de opstelling wordt minder gecompliceerd 

- er is geen grote 4He-pomp meer nodig. 

1.4 Theorie van een stapwarmtewisselaar 

T;n=4,2 
H;n 

T, 
H, 

r---\::---+----. 

Als we een warme en een koude stroming met 

elkaar in warmtecontact willen brengen en 

we doen dit door op één plaats voor een 

goed thermisch contact te zorgen, kunnen 

we spreken van een stapwarrntewisselaar. 

De warmtewisselaar zal, in het ideale geval, 

één temperatuur aannemen: T
1 

T .. Ult 

fig. 1. 4.: Schematische voorstelZing va::;; een stu.---ç:>?;)armte?.JisBelaar~ 

geplaatst 1.-n een mengkoe ter ter ;JervangÜ?.g '.!an het 

lK-bad. 

- 10 -
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Deze zal zo liggen dat aan de eerste hoofdwet 13 voldaan: 

H . + H = H. + H 
ult I 1n u 

Voor gebruik in de mengkoeler komt er als voorwaarde bij: 

T < 0,75 K, H < 12 J/g 
u u 

waarbij we s:ellen dat H=O bij p=O en T=O. 

Wil de koeler kunnen werken dan moet 

Hl 2 Hu 

zijn. De grootte van H
1 

en T
1 

kunnen we bij gegeven pc met behulp van 

fig. 1.5 vinden. Nemen we puntMop de isobaar p=O waarvoor geldt: 

R - = ~ (H. + H ) , -21 ln U 

het gemiddelde van de warmtewisselaar ingaande enthalpie. 

Op grond van de eerste hoofdwet zal dan ook gelden: 

!(H1+ H . ) = R .. 
Ul.t -~ 

We construeren een gelijkbenige driehoek met toppunt M en de andere hoek-

punten op de isobaren p=O en p=p . c 

35 
H U/gl 

H-T diagram van 3He 

.30) 
25 

20 I r 

15 

10 

5 

T (KJ 

fig. 1.5: E-T-diagram van 3He. 

Uit àe construc-tie (verklaring zie tebt) bZi.1kt Ja-; ~i:J~ D =0. 6? 
~ - a ~ 

atm en s'n~~o~ lro ~oost d mot m <0 7 _v_ e . -z:;'-'" ,_. :,a v ~ "' ~ cr.-o . ~ -'- v- ~ 

BiJ P =1~ 2 atm zal T <0. 7 K ?;)orden. c V ~ 

Dit kan omdat de isobaar p=O een rechte lijn l.S. 

Zo voldoet het geheel aan de eerste hoofdwet en kunner. H
1

, 

de figuur worden afgelezen. 

H . en T, Hl. 
u~t ·l 

- 1 1 -
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r 
0 

Tz 
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Dan blij kt dat 

met T = 0,7 K 
V 

bij pc = 0,67 atm H1 
(H = 12 J/g) is niet 

u 

> H . Een stabiele situatie met 
u 

mogelijk en de koeler zal niet naar 

wens functioneren. 

Met soortgelijke contructies voor andere condensatiedrukken is-te conclu-

deren dat bij gebruik van ~~n stapwarmtewisselaar i.p.v. een IK-bad de 

koeler pas kan functioneren als p > 1,2 atm (zie ook lit. 1,2). 
c 

!.5 Theorie van een continue warmtewisselaar (lit. 13) 

f"ig. 1. 6: 

Schematische :JOOl:'S te ll1~ng 

van een continY.e wa...-vmte-

wisselaar. 

Schematisch kunnen we ons een continue warm-

tewisselaar voorstellen als in fig. 1 .6. 

Onderstel T
2 

> T
1 

en n
1 

= n
2 

= n . 

Het warrntetr~nsport tussen de 2 stromen 

wordt dan gegeven door 

( 1 • J ) 

Laat ons aannemen dat cp
1 

en cn
2 

beiden 

onafhankelijk zijn van de temperatuur (b.v. 

ideale gassen). Dan wordt vgl. ( 1. 1 )_ na 

integratie: 
0 

CP 1 (T 1 - TJ) 

(enthalpie-behoud). Hieruit volgt: 

6T 

ofwel met a = c Ie = constant: 
p2 p 1 

( ) o _ To 6T = 1-a T
2 

+ aT 2 I ( 1 . 2) 

We kunnen drie gevallen onderscheiden: a<l, a>! en a=l (zie fig. 1 .7). 

a<1 T 

r 
a=1 

Ta 

I 
1 

To , 
I 

J 

-x -x --... x 

fig. 1. ?: Te:77peratuu~:)erZoop als .rîcr:_ctie Jc:n d-e pZaats &n een continue 

IJar':'?tewisselaaY' c.ls geldt a = ~ /A = constant. 
~p2' v?:J] 

Er zal zich een evem1icht instellen met: 

Te ~e als a > 
2 ~ 1 

'T'o 
~ 1 als a < 

- 12-



1-7 

mits het totale systeem waar1n de warmtewisselaar zich bevindt aan de 

eeiste hoofdwet blijft voldoen. 

Spitsen we dit nu toe op de situatie 1n de mengkoeler. 

Voor de koude stroom lS de onderstelling c = constant correct. 
pI 

Voor de warme stroom lS tot een bepaalde teoperatuur c = .::onstant een 
p2 

goede benadering als pc < 760 torr. In de mengkoelersituatie geldt dat 

cp
2 

> epi . Beneden die temperatuur treedt condensatie op en is voorgaande 

theorie niet meer toepasbaar. De temperatuur T blijft dan constant. 

E . h d b 'k 1 H0 
-- H0 H 

2 
1 . d venw1c t wor t ere1 t a s 

2 1 
• et temperatuurver oop 1n e warm-

tt!Wisselaar is dan zoals in fig. I. 8 geschetst is. 

De eisen die we aan de warmtewisse-

T· =4 2 K laar moeten stellen opdat we een 
1n • 

Tuit goed werkende koeler krijgen zijn: 

r, 

T"""7 uv.-

-x 
fig. 1.8: Temperatuurverloop 

~n de wa~te~isselaar~ geplaatst 
' 7 rr • "' ~neen mengKoever. ~ 1 ~s aJnan-

kelijk van de condensatiedruk. 

I) de warmtewisselaar moet lang 

genoeg zijn om de enthalpie van de 

warme stroom zover te verlagen dat 

T < 0,75 K , 
u 

haalbaar is; 

H < 12 .;J/g 
u 

2) de impedantie die onstaat door het 

plaatsen van de warmtewisselaar in 

de pompbuis van de verdamper mag 

niet te groot zijn. De pompcapaci

teit zou dan onvoldoende kunnen 

worden. 

Het is mogelijk via theoretische weg tot een ontwerp voor de warmtewisselaar 

te komen. Deze weg is niet gekozen omdat bleek dat de gebruikte warmtewisse

laar goed voldeed. 
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HOOFDSTUK 2 : De opstelling 

Inleiding: Hier wordt de uiteindelijke opbouw v~n de opstelling besproken, 

Waarom voor bepaalde constructies, met name in het mengkoeleÁge

deelte zelf, gekozen is en hoe de werking er~an preci2s i; komt 

in de ~oofdscukken 3 e~ 4 t2r sprake. 

2. I Het mengkoelersysteem 

2.1.1 De mengkoeler 

Het binnenkomende mengsel wordt allereerst op 4,2 K gebracht. Dan wordt 

het verder gekoeld door de plaatwarmtewisselaar of door het IK-bad. De 

construcie is zo dat het IK-bad en de warmtewisselaar snel uitwisselbaar 

z~Jn. 

Het IK-bad is een plaat van zuurstofvrij koper. Aan een holte ~n de plaat 

wordt gepompt. Via een constrictie, die hier door de pompbuis loopt, wordt 

1 'b 4 d . 4 v oe~ aar He aangevoer vanu~t de He-cryostaat. 
3 

Het ingaande He. wordt door de plaat heen geleid. Door 2 roosters in de 

pompbuis van de verdamper dan de uitgaande stroom ook nog bijdragen aan 

de koeling van het IK-bad. Tevens dienen zij als stralingsschermen. Het 

IK-bad heeft een temperatuur van ca 1,2 K. 

De constrictie is gemaakt van een Cu/Ni-buisje Q 0,3 mm inwendig, lengte 

45 cm, waardoor een draad is getrokken van Q 0,242 ~~. Na meting óleek 
11 -3 z1K = 5 x 10 cm . 

De plaatwarmtewisselaar bestaat uit een verbreding in de pompbuis. 

Hierin is een staafje gehangen waarop 7 plaatjes zijn gesoldeerd. De plaat

jes zijn met gaten doorboord. Het ingaande 
3
He- buisje is steeds op de 

omtrek van een plaatje gesoldeerd en daalt dan weer door naar het volgende 

plaatje. De bereikte afkoeling is tot ca 2,7 K. 

Na deze voorkoeling wordt het 3He gesmoord door de hoofdimpedantie 

Zh = 2,1 x 10
12 cm- 3 . (Cu/Ni-buisje, ~ 0,30 mm inwendig, lengte 22 cm, 

waarin een draad Q 0,242 mm is getrokken. Daarna is het buisje opgerekt.) 

Speciaal voor deze koeler is de verdamper gebouwd. Even hoven de verdamper 

is de ingaande 3He-leiding enkele malen rond de pompbuis gelegd. Het (bij 

gebruik van de warmtewisselaar) "warme" 3He zorgt hier voor een \,rarm punt: 

waardoor de uit de verdamper kruipende 
4
He-film verdampt. Een scherm voor-

komt dat het 4 He in de pompbuis terecht komt. Op de noodzaak en opoouw 
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?OMPBt:IS 
VACëL-:-lKA..'!E'-'R ___ _ 

LEIDI~G 

l K-BAD ________ ___/ 

(PLAAT-) 

WA!<~"''TE-

1 o:;;;2::.::;;;::3~ t-------~WISS EL\&'< 

FILMSTOCK 

STAP 

-F"----------"WAm·ITEWIS SE LA.'\.R 

1---------~~GK&~R 

fig. 2.1: Opbouw 1Jan de mengkoe~er. Links met de pZ-aatwarmteuissûaar> 

gemonteeY'dJ rechts met het lX-bad. VeY'deY' zijn de koe~ers 

identiek. 
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van deze verdamper wordt in hoofdstuk 4 nader ingegaan. 

He·t 3He wordt door de verdamper heen geleid om op een temperatuur van 

0,6- 0,7 K te komen. Het condenseert hier volledig. 

Het treedt dan de continue warmtewisselaar in. Dit is een tegenstroom-

warmtewisselaar gemaakt van 2 concentrische buizen. In het begin van de 

binnenste buis is nog een draadje geschoven. De hierdoor ontstane secun

daire impedantie wordt zo gekozen dat de druk ervoor altijd groter blijft 

dan de dampdruk van 3He bij 0,75 Kopdat het 3He niet weer verdampt. 

Z 8,6 X 10 1° CTII-J 
s 

Verdere voorkoeling wordt verzorgd door één stapwarmtewisselaar. De stap-

warmtewisselaar is een b-lokje koper met 2 kanaaltjes. De kanaaltjes ZlJn 

voorzien van een sinterlaag. Het 3He loopt door één van de kanaaltjes en 

komt dan uit ln de mengkamer. Het koelvermogen ontstaat doordat het 3He 

in de mengkamer overgaat van de geconcentreerde naar de verdunde fase. 

Via de stapwarmtewisselaar en de buitenbuis van de continue warmtew·isse

laar komt het 3He ln de verdamper. Door pompen in het gasbehandelings-
3 systeem wordt aan de verdamper gepompt en het He wordt teruggeleid naar 

de ingang van de koeler. 

De bedrading is bij het binnenkomen van de vacuumkamer vastgeplakt op een 
4 

koperen pen die in contact staat met het L.Re-bad. 

2. 1. 2 Het gasbehandelingssysteem 

3 Bij normale circulatie volgt het He de weg zoals die in fig. 2.2 dik is 

aangegeven. Condensatiedruk en flow worden afgelezen op respectievelijk 

meter M2 en de flowmeter. Met kraan 85 (die gelijk de ESSQ~rotatiepomp 

schakelt) kan men het transport van mengsel van of naar de opslagvaten 

regelen. Tijdens het onderzoek zijn overdrukbeveiligingen aangebracht. 

Ventiel Vl staat open bij een drukverschil over het ventiel van 

~P = 200 torr. Ventiel V2 als ~p = 1~50 torr. Via kraan JO respectieve

lijk 11, slang cc' en kraan 86 kan het mengsel bij kalamiteitengered 

worden in de opslagvaten. 

2.2 De cryostaten 

2.2. 1 De vacuumkamer 

Lange tijd is, vanwege de geringe prestaties van de koeler, getwijfeld 

aan de kwaliteit van de vacuumkamer. Uitgebreide experimenten hebben aan

getoond dat de vacuumkamer voldoet en het slechte functioneren van de 

koeler. andere oorzaken had. 
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uit koeler 1 n -------

7 

·z h 

2-4 

c·----------------------~ m3 
/' \----, 

A Ä.~~~~-----~-&~~~----846~~ 
vat 

77 
c 

m6 
85a: dicht & 

bki: P.Ompen .__60-, 
c : doorverbende 

78 

ES Sü-vut 
I 74 79 B 8--~--~----~~--~ ESSO 

fig. 2.2: Het gasbehande!ingssysteem. 

AA'J BB' en CC' zijn slanqen om het paneel aan ie opsr:elling 

te verb·inden met de kast met de opslag?..-'aten. 

DP 

ES 200 

ES 50 

M2 

:'vJ]~ 1\.f? 

M3 t/m M6 

= oliediffÄsiepomp voor de verda~er 

- rotatiepomp voor de verdamper 

= rotatiepomp 

= condensar:iedrukmeter 

~ meters voor dnik aan de ~itg~~g van de pomp 

= druKmeters opslagvaten 

l~raan 85 is een 1Jierstanden.~c:::.n die g;;?.i;j.Z:. :ie ~S SC be,dient 
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In Appendix C wordt de effectieve pompsnelheid v~n de vacuu~kamerpomp 

berekend. 

De vacuuckamer 1s beveiligd tegen overdruk met een ventiel naar de bui-

tenlucht. Het gaat open als de vacuumkamerdr~k o > 1,5 atm. 
-vacK 

2.2.2 

~'OELEK l~G-~'G 

)~AA?. \~RD.!21PE?J'OMP 

----/~ 
3:;: D~--'.;Jl~GS Bi; IS 

;-

, VERDfu~I~GSLEIDI~G 

LL'1
2 

-sCRER.'l 

h-rTOT"Trrrr-r.--rr--.-rr..-rt'_! _BOVENFLE~S 

SUITE~CRYOSTAAT'-----t 

SCHE!l'! OP 
L.'lz -TEMPERATUUR __ _ 

L 
4

He-CRYOSTAAT._ ____ _ 

~NGKOELER -----+ 

PI RASI/PENNING 
DReKOPNEMERS 

VERDRL1'VENTIEL 

L . NAAB. POM?ENSEL 
\___BëiTENCRYOST~~T 

2.3: Schematische tekening van de crycstaten. 

4 
De He-cryostaat 

In de cryostaat zijn 4 niveau-detectoren aangebracht. De bijvulautomaat 

houdt het vloeistofpeil tussen detector 2 en 3. 

Het 4He-gebruik is tamelijk groot: 1 à 1,2 1/uur. Dit kan zeker verbeterd 

worden als tussen de vloeistofspiegel en de bovenflens een adequate af

scherming wordt aangebracht. De huidige stukken schuimrubber zijn niet 

afdoende. 

2.2.3 De buitencryostaat 

In de buitencryostaat is een z.g. stikstofscherm opgehangen. Bovenaan het 

scherm zit een pot die met LN
2 

gevuld Hordt. Dit scherm dient ter isolatie 

van de 4He-cryostaat. In de pot bevinden zich 2 niveaudetectoren waartus

sen de automatische vulregeling het LN
2
-niveau houdt. 

De buitencryostaat is beveiligd tegen overdruk met een ventiel naar de 

buitenlucht. Het gaat open als de druk in de cryostaat p > 1,5 at..111. - cryo 
Aan het pompenstel van de buitencryostaat hoeft men geen bijzondere e1sen 

te stellen. ~estanten gas vriezen vast op het LN
2
-scherm of de 

4
He- cryostaat. 
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2.3 De meet· en regelapparatuur 

Deze besta~t uit: een centrale voeding, een bedieningskast voor de 3 

pompenstellen van respectie'Jelijk verdamper, vacuumkarrrer en buitencryo

staat, een stoo~regeling voor 3 stookweerscanden, regelprinten voor de 

L~ 2 - en L
4
He-vulling en een Oxford weerstandsmeet~rug. 

De bedieningskast voor de pompen bevat voor de oliediffusiepompen bevei

ligingen voor te hoge druk, wegvallen van de waterkoeling en het uitvallen 

van de rotatiepomp. 

De Ox=~rdbrug werkt volgend het prlnclpe van de Wheatstonebrug en is 

speciaal ontworpen om met zeer lage vermogens weerstanden te meten. 

Met een 12-standen-schakelaar bepalen we welke thermometer we náar de 

brug doorschakelen. 

2.4 Thermometrie 

De temperaturen worden ln deze opstelling uitsluitend gemeten met koolweer-

standen type Speer of Allen-Bradley. Het plaatsen van een CYC~-thermometer 

aan de mengkamer is echter geen enkel proble~~. maar wordt pas nodig als 

de mengkamertemperatuur T < 20 mK. 
m 

plaats soort weerstand (~) ijkmethode ijking geldig 
300 K 4,2 K voor temperaturen 

warmtewis s. A-B 57 745 tegen de r-\amp- I ,4 - 4,2 K 
of IK-bad nr AIO I druk van 4He 

verdamper Speer 211 387 tegen 4He-dampdruk; l ,4 - 4,2 K 
NES-device 767 0,5 - 3,4 K 

continu w.w. Speer 212 405 geen 

stap w.w. Speer 219 410 tegen C~r-1 in 20 mK - 4,2 K 
mengkoeler III 

mengkamer Speer 217 390 bestaande ijking; 20 mK - 4,2 K 
tegen CMN ln 
mengkoeler lil 

Tabel 2.1: Gegevens van de therr:~ometeY's. 

Voor de precieze plaats van de thermometers wordt verwezen naar fig. 2.1 

In Appendix A zijn de ijkgrafieken van de geijkte thermometers te vinden. 

De thermometer op de continue warmtewisselaar is niet geijkt maar ZlJn 

weerstandswaarde geeft een goede indicatie over het functioneren van de 

koeler. De ijkkrommen ZlJD te benaderen met de formule 

lf 
log T = E a. (log R)l 

. l 
l=o 

De waarden van de diverse stellen a t/m a ZlJD 1n Appendix A vermeld. 
0 4 
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HOOFDSTlTK J Ontwikkeling van de koeler 

Inleiding: In dit hoofdstuk en het volgende ~~rdt het verloop v&n de metingen 

beschreven. Het is niet z:.nvol alle runs hier in extenso te '::leschrij

ven. In Appendix 3 treft oen in tabelvcm alle ~.;a1:Jenfeiten ·.ta:J. de 

runs aan. Voor die leze:-s di;:, nog meer informatie ·...:illen ·..;orit ve.r•.Je-

zen naar de logboeken. 

Hier zij nog:!llaals opgemerkt dat dit verslag naas: ~et af.stL!èeer;.ïerk 

(run 28 t/m 56) ook het stage~erk (run I t/m 15) beschrijfc: en, o:n 

het één geheel te maken, de enkele runs die daarbuiten vallen ook 

meeneemt. 

3. 1 De opbouw 

Bij de start van het onderzoek in mel '79 bestond er een werkende koeler 

met één continue warmtewisselaar tussen verda~per en mengkamer. 

Een typische evenwichtssituatie voor deze koeler was b.v. 

32 mK 

86 torr 

1080 \1 l 
V 

n c 43 ~mol/s N 

3,0 mA. 

10.000 torrl 

Als voorbereiding op de eerste experimenten werd:. 

I) de pompleiding van het IK-bad afgezaagd en dichtgestopt; 

?. 
cw 

x 
0 

12 k~ 

0,20 

2) het IK-bad vervangen door een warmtewisselaar (zie fig. 4.3 op blz. 

3) de gehele bedrading van meetkast tot thermometer of stook vervangen en 

aangesloten op een nieuw.keuzekastje voor de meetbrug. 

;-ferk op dat de continue warmtewisselaar met ZlJ n thermometer en de meng

kamer met zijn thermometer gedurende het hele onderzoek ge~andhaafd zijn. 

De verdamper is in de loop van het onderzoek vervangen (run 24). 

Tussen mengkamer en verdamper is na run 19 één stapwar~te1visselaar toe-

gevoegd. 

3.2 Toch een IK-bad ter beschikking 

De laagc-t h2.".lhare mengkamPrtemperatuur (ca 40 mK) was niet die, die we 

verwachtten te bereiken (ca 20 mK na toevoeging van de stapwarmtewisse

laar). In de loop van het onderzoek ontstond stilaan het vermoeden dat 

dit niet te wijten was aan de vervanging van het IK-bad. 

Vanaf run 43 is er een IK-bad voor deze koeler ter beschikking gekomen. 

Het ontwerp is zodanig dat de warmtewisselaar en het IK-bad eenvoudig te 

verwisselen ZlJn. 

Run 44 staafde dit vermoeden: het gedrag van de mengkoeler werd bij deze 

run met IK-bad niet beter. 1.-leliswaar ;;.;erd de v~rdamper ~-rel kouder, maar 

dit komt omdat er nog geëxperimenteerd moest worden met het toe te voeren 
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stookvermogen. De corclusie stond vast: er lS nog iets dani~ m1s met de 

koeler. 

Het is overigens prettig dat de koeler ook met IK-bad uitgerust kan worden. 

De koeler heeft inmiddels zoveel veranderingen ondergaan, dat een goede 

vergelijking met de toestand voor de verbouwing niet mogelijk 1s. 

Nu zijn echter vergelijkende runs tussen de urestaties met en zonder 

IK-bad mogelijk geworden. 

3.3 Speurtocht naar warmtebelastingen 

Omdat de minimaal haalbare mengkamertemperatuur hDger bleef dan ven.;acht 

kon worden, is intensief gezocht naar een aantal mogelijke oorzaken hiervan. 

Daartoe zijn verschillende verbeteringen in de koeler aangebracht en enkele 

experimenten gedaan. 

Gekeken is naar de kwaliteit van de vacuumkamer. In Appendix C is berekend 

hoe groot de pompsnelheid aan de vacuumkamer is en of die verbeterd kan 

. worden. Gezien de goede resultaten die later met de koeler behaald zijn 

mogen we concluderen dat de kwaliteit van de vacuumkamer voldoende 1s. 
4 

Experimenten toonden aan dat van een kruipende He film geen sprake was 

(run 42, 53). 

Tijdens run 16 bleek er een grote ru1s over de bedrading van de thermo

meters te staan. Door de bedrading buiten de koeler beter af te schermen 

verdween de ruis. Het effect op de koeler was goed merkbaar (T wordt 
m 

50 mK in plaats van 57 ~~). 

Voorts bleek de bedrading in de koeler vrijwel direct door te lopen naar 

de thermometers. In Appendix D is berekend dat dit een warmtetoevoer naar 

de koeler veroorzaakt van 0,7 mW. Deze inlek ten gevolge van de bedrading 

lS ontoelaatbaar hoog. Vanaf run 38 vindt daarom een thermische veranke

ring plaats op een koperen plug die door de vacuumkamerflens heen loopt 

en een temperatuur van 4,2 K heeft. In Appendix D is berekend dat het 

vermogen dat nu van 4K-pen naar de verdamper loopt 0,4 ~Wis. Dit 1s 

aanvaardbaar. De bedrading is vanaf de verdamper verder nog geaard op 

stapr.varmtewisselaar en mengkamer voordat àe aémsluitin~ '::'.et Çe thermo-

meter gemaakt wordt. Dit biedt voldoende thermische aarding. 

Eet grootste euvel bleek het gem1s aan stralingsschermen te zijn. Dit 

bleek pas na run 45, omdat ze normaal onzichtbaar in de leidingen ZlJn 
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opgenomen. In de pompleiding va.1 de vacuumkamer en in de leiding van de 

bedrading zijn toen stralingsschermen geplaatst. De andere leidingen ZlJn 

al voldoende afgeschermd. Het effect van het aanbrengen van 2 stralings

schermen was schokkend. Voorheen haalde de koeler 38 mK, erna 20 îK. 

3.4 De mengselhoeveelheid- en verdeling 

Voor een goed functioneren van de koeler is het noodzakelijk dat de fase

scheiding in de mengkamer ligt. Dit kan alleen als daarvoor de juiste hoe-

lh d 3H 4 . h . vee e en .e en He ln et systeem aanwezlg ZlJn. 

Passen we de afleiding die Jeroen Hees (lit. 2) geeft aan door er termen 

voor andere volumes dan de mengkamer en de verdamper in op te nemen dan 

is af te leiden dat: 

a = 

h 

2,963 (N. - N~) - (n. - n~) Vmk 
ll947 V ·_l ___ - I ,003 V 

ver ver 

(N. - N~) - 100 (n. - n~) 
l l 

45616 V 1 mK 
+ I ,077 

waarin a = fractie verdampervolume gevuld met vloeistoffase 

De 

h 

V rok 

V ver 
formules 

fractie mengkamervolume gevuld met verdunde fase 
3 = mengkamervolume (cm ) 

3 = verdampervolume (cm ) 

ZlJn slechts geldig als T < 0>7 KenT < 500 mK. v m 
In deze formules hebben we nog nodig: 

N. 
l 

n. l 
waarln 

01 - vpc (torrl) 

x N - x3 vp c (torrl) 
0 

N hoeveelheid mengsel (12orrl) 

n hoeveelheid 3He (torrl) 

v = volume van het hogedrukgedeelte op kamertemperatuur (l) 

x concentratie 

index: l ln de koeler 

o = ln het opslagvat 

3 ln buitenvolume 

~ in de z.g. verliesvolumes 
De verliesvolumes worden bepaald door de volumes van buisjes en continue·· 

en stapwarmtewisselaar. In deze koeler bevinden zich hierin r2sp. (in torrl): 

N:t 759 
::1:: 

306 de stapwarmtewisselaar n met 
:t 414 

::1:: 145 de stapwarmtewisselaar N·. n zonder 
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Voorts ls: 

vmk 
V 
ver 

V 
ver 

x 
0 

x 
0 

6,70 

19,23 

11 '25 

Cl,20 

0,30 

3-4 

3 
(cm ) 

3 (cm ) voor de oude verdamper 
3 (cm ) voor de nleuwe verdamper 

tot run 30 

vanaf run 31 

Een aantal runs waarbij de mengkamertemperatuur hoog bleef, zijn hiermee 

te verklaren. Door de hoge condensatiedruk ontstaat er een 3He tekort in 

de koeler. De fasescheiding komt hierdoor buiten de mengkamer te liggen 

(h > 1). 

Bij run 46 lS de evolutie van de koeler voltooid. Vanaf run 46 lS steeds 

in circulatie gebracht N = 8400 (torrl), x = 0,30. 
0 

Gezien de verdampertemperatuur mogen we stellen dat x
3 

: 0,95. 

Met de hiervoor afgeleide formules volgt dat de fasescheiding ln de meng

kamer ligt als p 2 880 Çtorr). Dan is a~ 0,17. 
c 

In evenwichtssituaties is steeds p < 600 (torr) dus de fasescheiding ligt 
c 

altijd in de mengkamer. 
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HOOFDSTUK 4 Ontwikkeling van de koeler m.b.t. de vervanging van het IK-bad 

4.1 De verdamper 

In de theorie (hoofdstuk 1) is gesteld dat een mengkoeler pas optimaal 
4 

functioneert, als we het meecirculeren van He kunnen ver\vaarlozen en dat 

hieraan voldaan is als: 

- T < 0,75 K 
V 

filmkruip uit de verda~per verhinderd wordt. 

Op de verdampertemperatuur wordt in §4.2 en §4.4 voldoende ingegaan. 

Aan het verschijnsel filmkruip wordt hier aandacht besteed. 

In fig. 4. 1 ~s de oude verdamper getekend. Door een stroom te sturen door 

VAN WARJ'1TE-
t'--___ WI S SE LAAR 

I 

~-----=IN~G.~~DE LEIDING 

fig. 4.1: Schematische bow~ van de oude 

verdamper. De filmstook op het circel-

vor-mige buis;} e vgrhirJlerd fi Zmkr?A.ip. 

de filmstookwikkelingen kon men 

de film verdampen. De schermpjes 

verhinderden condensatie op onge

wenste plaatsen. 

Bij gebruik van de warmtewisselaar 

zal men filmkruip niet meer kunnen 

voorkomen door stoken, omdat de 

warmtebelasting op de verdamper 

door het inkomende (\varmere) 
3 He al groot is. Uit de bouw mogen 

we concluderen dat filmkruip 

zonder te stoken onvermijdelijk ~s. 

De metingen kunnen dit helaas niet 

bevestigen omdat de koeler toen vanwege onopgespoorde warmtebelastingen 

nog niet goed functioneerde. Voor de koeler zonder IK-bad is daarom de ln 

fig. 4.2 geschetste verdamper ontworpen en na run 23 in de opstelling 

gemonteerd. ~eze verdamper stookt de film weg met behulp van het warme 

INKOMEND 

THERMO

METEL!it;2!~~~Zj 

AANBEVOLEN 

X ___.PLAATS FILMSTOOK 

'---------VAN W. W. 
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3 inkomende He, door het toevoerbuisje rond de pompbuis te wikkelen. Hier-

aán ~s een scherm bevestigd. De film verdampt op deze relatief warme plaats. 

Een scherm dat in de verdamper staat verhindert verdere kruip. Er zijn een 

aantal argumenten om aan te nemen dat deze constr:JCtie functioneert: 

- de stap- en continue-warmtewisselaar heb~en een voldeende lage temperatuur 

- de condensatiedruk komt in evenwichtssituaties erg goed overeen met de 

dampdruk van zuiver 3He bij de temperatuur aan de uitgang van de warmte

wisselaar. Deze controle is mogelijk omdat het 3H.e in een vloeistof...,.darnp 

evenwicht deze warmtewisselaar verlaat. 

Wanneer we meten met het IK-bad in de opstelling zullen we weer moeten sto

ken in de verdamper. Daarvoor zijn 2 mogelijkheden: met de filmstook of met 

de verdamperstook (zie tekening). Het maakt verschil uit waar gestookt wordt. 

Als er met de filmstook gestookt wordt, blijkt dat de continue- en stap

warmtewisselaar binnen enkele minuten fors opwarmen. Ook de mengkamer wordt 

warmer maar dit proces heeft een veel grotere tijdconstante. 
4 

Dit kan alleen verklaard worden door een aanvoer van He. 

Gezien de plaats van de filmstook is dit ook wel verklaarbaar. Een zelfde 

vermogen toegevoerd aan de verdamperstook in plaats van de filmstook heeft 

op de temperaturen van de continue- en stapwarmtewisselaar een veel geringere 

invloed (zie hoofdstuk 6). 

Aan een meting waarbij de filmstook op een betere plaats, n.l. op de in

gaande leiding rond de pompbuis, is bevestigd, is behoefte ter controle 

van deze verklaring. 

4. 2 De (plaat)warmte\.risselaar en de verdampertemperatuur 

In het onderzoek zijn 3 uitvoeringen van de warmtewisselaar gebruikt 

(zie fig. 4.3): 

model 1: run 1 t/m 20 

de ingaande buis is vastgesoldeerd op 5 doorboorde plaatjes en op de 

buitenwand van een bakje voor zeolietkorrels. 

model 2: run 21 t/m 34 

d . d 3 . h . . e ~ngaan e He-bu~s ,angt met een paar w~nd~ngen los in de bus. Er 

zijn een antal koperfoliestrips van 3 cm lengte en 0,5 c~ breedte aan 

gesoldeerd ter bevordering van het warmtecontact met de uitgaande gas

stroom. 

model 3: vanaf run 35 

de ingaande buis is steecis op de omtrek van een koperen plaatje ·~ 35 mm 

gesoldeerd en daalt dan verder naar r~t volgende plaatje. Er is ruimte 

voor 7 plaatjes, elk doorboord met 19 gaten van~ 3,6 mm. 
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38 

model 2 

fig. 4. 3: !Jri e mode U;:m voor de p laatwce>rr:te7.Jis se la:..-~r. 

rnadel 3 

Bij de eerste runs heeft ln het zeolietbakje wat zeoliet gezeten. De 

bedoeling was hierin een hoeveelheid mengsel te condenseren. Als het pompen 

begint zou dit een koud punt moeten worden, vergelijkbaar met het vroegere 

IK-bad. Dit bleek niet op te ga~n en het zeoliet is reeds na run 3 uit 

het bakje verwijderd. 

Directe effecten van de vormveranderingen van de warmtewisselaar op b.v. 

de verdampertemperatuur zijn niet duidelijk te zien, omdat de temperatuur 

aan de uitgang van de warmtewisselaar (warme zijde, T1) pas vanaf run 36 

gemeten wordt en er nog diverse warmtebelastingen op de koeler aanwezig 

zijn op het moment van de vervanging. 

In elk geval blijkt dat model 3 voldoet. In run 55 is een verdampertempe-

ratuur T 
V 

0,60 ± 0,05 K bij stook 0 gemeten en een mengkamertemperatuur 

T 
m 

20 mK. Met een stook kan men de flow en de verdampertemperatuur rege-

len. Er zijn niet voldoende experimentele gegevens om hierover kwantita-

tieve uitspraken te doen. 

Er zijn echter aam..rij zingen (zie hoofdstuk 6, meetpunt 5) dat de verho-

ging van T geringer is dan men op grond van hec toegevoerde stookvermogen 
V 

kan verwachten. Dit is mogelijk omdat de \varmtewisselaar door de hogere 

flow een becer rendement kan krijgen. 
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4.3 De keuze van Zh en Z
5 

Tot run 33 was Z = 
h 

13 -3 à 2 :d 0 (cm ) . Dan is p > 760 torr en er was 
c -

10.000 (torrl) (20% 3 
He) of 8700 (torrl) (30% 3He) mengsel nodig. 

In principe is zo'n hoge waarde voor Zh gunstig: de condensatiedruk wordt 

hoger dus H. wordt lager. 
ln 

In practijk kleven er echter een aantal bezwaren aan: 

I) er lS veel 3He nodig omdat er veel in het hogedrukvolume blijft zitten 

2) zo'n impedantie raakt nog makkelijker verstopt 

3) p > 760 (torr): het gevaar bestaat dat men mengsel door een klein lek 
c 

of door het opblazen van de rotatiepomp verliest. 

4) omdat men meer mengsel in circulatie heeft zijn de insteltijden langer. 

Er lS daarom ook geëxperimenteerd met lagere waarden voor Zh. 

10 xio 11 (cm-3
). De ervaring in dit In een klassieke koeler lS z "' 5 tot 

h 11 ~3 
mag nemen. Net Zh = 8x10 ·(cm ) onderzoek lS dat men zh niet te klein 

(run 48). De belasting op de ver

damper blijft dan te hoog. Als het mogelijk is de warmte'...'isselaar te 

verbeteren kan dit misschien wel lukken. 

lukte het niet de koeler af te koelen 

Men dient Zh wat groter dan gebruikelijk te nemen. Deze koeler functio-
12 -3 

neerde goed met Zh = 2xl0 (cm ). 

Typische getalwaarden voor andere variabelen ZlJn dan: 

p = 400 tot 500 (torr) 
c n = 30 tot 40 (~mol/s) 

De waarde van de secundaire impedantie dient hieraan aangepast te worden, 

zodat de druk p
1 

tussen de impedanties p
1 

> 8 (torr), dat is de damp-

à k 
3 . . 

ru van He blJ 1,0 K. 

Met Z 
s 

10 -3 8,6xl0 (cm ) is hieraan voldaan. 

4.4 Het opstarten van de koeler 

Dat een koeler zonder IK-bad moet kunnen ~~E~~~ is in theorie aangetoond. 

Maar is de koeler ook op te starten? Immers, een koud punt, het IK-bad, 

ontbreekt. 

Tijdens het opstarten lS het gedrag van de concentratie en temperatuur 

erg dynamisch. Dit maakt het onmogelijk het verloop van het proces theo

retisch goed te beschrijven. 

De experimenten later zien dat J:,..et opstarten geen problee..'n l.s, mits de 

hoofdimpedantie juist lS gekozen (zie hiervoor §4.3). 

Er zijn 2 manieren om de koeler te starten: 

1) De benodigde hoeveelheid mengsel wordt via de verdamper de koeler 
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ingeperst. Dan begint men, eerst voorzichtig, te pomuen aan de verdamper . 

. Bij gebruik van het IK-bad loopt het mengsel weer snel genoeg via de 

hoofdimpedantie de koeler in. Het de warmte"I.:Îsselaar in de opstelling 

dient men er echter voor te w·aken dat de condensatiedruk o niet te . c 
-

hoog oploopt. Als de verêamper?Owp vol openstaat is de circulatie nor-

maal. 

Deze methode wordt vrijwel altijd bij de klassieke koeler toegepast. 

2) Het benodigde mengsel via de hoofdimpedantie onder hoge druk (1100-

1300 torr) de koeler in persen. Aan de verdamper blijft men continu 

pompen. Deze koelt dan, waardoor het mengsel weer gemakkelijker door 

de impedantie loopt. Plotseling koelt de verdamper sterk omdat er vloei

stof in komt. Dan gaat het incaudenseren sneller. Als al het mengsel uit 

de opslagvaten is gepompt, is de circulatie normaal. Aanvankelijk daalt 

de condensatiedruk snel tot ca 600 torr. Een echt even"\<icht in de conden

satiedruk komt echter pas na ± 20 uur circuleren tot stand. 

Beide methoden zijn uitgeprobeerd en voldoen. De koeler zonder IK-bad start 

niet langzamer als de koeler met IK-bad. De curves in fig. 4.4 illustreren 

dit. De koeler gaat echter veel langzamer naar een eerste, echt evenwicht. 

Want ln de koeler met IK-bad is de verdamper vrijwel direct koud en pompen 

we al bijna uitsluitend 3He rond. Zonder IK-bad wordt de verdamper langzaam 
4 . 

koud en circuleert er langer He mee. Het kost meer tijd voor dat uit het 

hogedrukgedeelte "weggefilterd" is. 
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1'V~K' " Koelcurve RUN 46 

met 1K-bad 7a;j 

I 
600j 

I o 
I 

a Koelcurv-e RUN 49. 

zonder 1K -bad 

SUlj 

400 

300 

20 

1C~ 
) 

' 2 3 4 

fig. 4.4: Typische koelcv.r~es van de mengkamer. 

t is de tijd na de start van het incondenseren. 

run 46: met IK-bad; incondenseren via de verdamper. 

run 49: met de plaat'uJarmtewisselaar; incondensel~en :xia de 

constrictie. 

De tijdelijke temperatuurstijging rond t=4 bij ~~n 46 wordt 

veroorzaakt door het verZagen van de flow. 

- 29 -



5-1 

HOOFDSTlTK 5 Experimenten met de koeler 

De dubbele mengkamer 

Toen een werkende koeler was verkregen ontstond het idee hierin te g2an 

experimenteren met een dubbele mengkaQer. In fig. 5.1 is de opzet geschetst, 

De waarden van de impedanties moeten aan een 

z, 

mk 2 mk 1 

fig. 5.1.: Schem2 van 

een dubbele mengkamer-

systeem. 

aantal eisen voldoen. z
1 

bepaalt welk deel van de 

flow niet door de tweede mengkamer wordt geleid. 

De afmetingen van z2 en Ze moeten zo gekozen 

worden dat zowel de warmtegeleiding in de vloei

stof als de visceuze opwarming van de stromende 

vloeistof kleiner zijn dan het enthalpietransport 

van de vloeistof. Op de theorie van de dubbele 

mengkamer zal hier niet verder worden ingegaan 

(zie lit. 8, 9). 

De koeler met dubbele mengkamer zou 1n mengkamer 

2 een lagere temperatuur moeten bereiken dan de 

koeler met enkele mengkamer. Dit lukte niet, ook 

niet als het IK-bad in de opstelling werd ge-

bracht. Het experiment 1s na 5 runs gestaakt om

dat de voorkeur uitging naar het meten van de eigenschappen van de koeler 

zonder IK-bad. 

Het single cycle experiment (SC) 

3 Wordt de toevoer van He naar de koeler afgesloten, dan is een lagere meng-

kamertemperatuur haalbaar omdat de grootste warmtebelasting op de mengkamer 

wegvalt. Als al het 3He aan de mengkamer 1s onttrokken, zal deze opwarmen. 

Als geen koeling optreedt, is dat een aanwijzing dat de koeler niet goed 

functioneert. Dit kan b.v. veroorzaakt worden door een tekort aan 3He of 

door een andere warmtebelasting op de mengkamer. 

Een aantal mislukte SC in de eerste 30 runs zouden door een tekort aan 3He 

en de nog aanwezige warmtebelastingen goed verklaard kunnen worden. Onver

klaarbaar is dan waarom in enkele runs de se wel lukte (run 15, 16). Vanaf 

run 31 is het mengsel verrijkt, maar de warmtebelasting is tot run 46 nog 

aanwezig. Het niet koelen bij de SC is hierdoor te verklaren, maar het 

slagen van het experiment bij run 44 is hiermee 1n strijd. 

Vanaf run 46 is de koeler in orde en slaagt het single cycle experiment. 

In run 55 werd ~et de se vanaf 20 mK een minimumtemperatuur van 14 mK bereikt. 
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Alleen e~n impedantie achter de verdamper 

In run 40 en 41 werd de hoofdimpedantie achter de verdamper geplaatst. 

Hiermee werd beoogd het smoren door de impedantie bij zo laag mogelijke 

temperatuur te doen plaatsvinden, waarbij het 3R~ volledig vloeistof 1s 

geworden. De condensatiedruk wordt hiermee lager. 

Inderdaad lukte dit, maar door de hoge verdampertemperatuur (~ 0,85 K) 

bleef de flow ook erg hoog (::: 70 pmol/s). Haarschijnlijk compenseert de 

hoge flow de hogere warmtebelasting op de mengkamer (wegens meecirculerend 
4
He) omdat de mengkamertemperatuur niet veranderde (39 mK) . 
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HOOFDSTUK 6 : Berekeningen aan de verdamper 

inleiding: In dit hoofdstuk worden aan de verdamper enkele berekeningen 

uitgevoerd. Uit de mate. ·;~n OV2!."eenste~i.ng tussen :,epaalde 

uitkomsten kunnen ~e een aa~c~l conclusies trekken. 

L;{v' T 
v' 

I ,a. ' T, 
I D D 

fig. 6.1: In deze schematische 

tekening van de meng.Z:.oeZer is 

de naamgeving van de diverse 

enthaZpieën~ temperaturen etc. 

aangegeven. 

~s hieruit H
1 

te berekenen: 

Hl = Qv/n + Hv - Qs/n 

x 
V 

en met de definitie (6.4) volgt: 

H 
u 

= Q /ü + H 
V V 

In fig. 6.1 1s de situatie geschetst. 

Voor 2 systemen kunnen we de eerste 

hoofdwet opstellen, waarbij we de altijd 

aanwezige kleine warmte-inlekken ver

waarlozen: 

H 
u 

H
1 

+ Q /ü + Q /n 
s m 

H + Q /ü 
a m 

( 6. 1) 

(6.2) 

Qm is het aan de mengkamer toegevoerde 

stookvermogen. Het 1s de hier beschouw

de metingen altijd Q = 0. 
m 

Qs is het aan de verdamper toegevoerde 

stookvermogen. 

Voor de verdamper kunnen we de volgende 

enthalpiebalans opstellen: 

(6.3) 

Met vgl. (6. 2) en de definitie van 

de verdampingswarmte van de verdamper

vloeistof: 

Q. /i:t = H - H 
V U V 

(6.4) 

(6.5) 

(6.6) 

Als T 
V 

bekend is kunnen H uit een tabel (lit. 5) en Q /n uit fig. 6.2 
V V 

afgelezen worden. 

Hierbij is de 3He-concentratie 1n de verdampervloeistof x 0,01 gesteli. 
V 

x variëert licht met T maar de benadering is voor 0,6 < T < 0,7 K goed. 
V V V 

. . f' ' 2 3 . d d ' Met Tv 1s 1n 1g. o. ook de He-concentrat1e van e ver ampercamp x
3 

af te lezen. Behalve uit Tv is x3 ook te bepalen uit pc. Omdat het ing.aar:.

de 3He de warmtewisselaar in een vloeistof-da~p-evenwicht verlaat moet 

de condensatiedruk bij circulatie van zuiver 3He gelijk zijn aan de damp-

cl 3 .. T ruk van He b1J temperatuur 
1

• 
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fig. 6. 2; De verdampingswarmte Qv/h voor de ?-'eY'damperJ"'[oq~stof en de 
3 
He-concentratie in de verda;rrperda:rrp :::: 3 ~ a'ls functie t'an de 

Zoniet, 

x3 

verdampertemperatuè~ T 
V 

dan volgt daaruit x
3 

met: 

pc + p 4 (Tl) 

p3(TI) - p4(TI) 

Fi'lmkY"Aip wordt ver~aar'loost. 

(6. 7) 

waan.n p
3 

resp. p
4 

de dampdruk 1s van 3 He resp. 
4

He. Vgl. (6. 7) lS geldig 

voor T
1 

> 2,5 K. Dan zijn 3He en 4He in goede benadering ideale gassen. 

Tabel 6. I geeft een aantal typerende meetgegevens. Hieruit is tabel 6.2 

afgeleid. In fig. 6.3 is nogrnaals het H-p-diagram van 3He gegeven. Uit de 

overeenstemming tussen H1 en Hu zoals ze berekend zijn met vgl. (6.5) en 

vgl. (6.6) en zoals ze uit het H-p-diagra~ volgen, kunnen we een aantal 

conclusies trekken. 
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run t T pc n Tl T Qs R T m V cw S\.J 

). S6 10.30 22 !I 5 29 I, 25 O,S8 Q '-"'0 70 
V ' 

19,0 46 

2. S6 15.00 25 280 28 1, 01 O,S8 Qf=O, 70 1015 79 

3. 55 22.30 20 418 30 2' 677 0,60 0 l ~' 8 - 1 .). 

4. 49 6.00 24 SOS 36 2,874 0,66 0 13' 5 56 

5. ss 2.00 21 510 41 2,905 0, 72 Q -o ?~ f- '_.) 7, 7 98 

Tabel 6.1: Gegevens van enkele meetpunten. t is de tijd (in uren) die 

verlopen is na het instellen van het punt. ,1;!eetpunt 1 en 2 

zijn uit Y'7 .. ms met 1K.-bad, meetp~mten 3, 4, 5 uit nms zonder 

1K.-bad. Qv is het vermogen dat aan de verdamper is toegevoerd, 

Qf het vermogen dat aan de filmstook ~s toegevoerd (zie fig. 

4.2 op blz. 4-1). 

uit T : bij Tl: Hl H x3 V u 
Q In H p3 p4 (6.5) 6.3 

V V 
(6. 6) 6.3 uit T met 

V 
(6. 7) 

1. 22,8 9,93 8,59 4,5 32' 73 32,7 

2. 22,8 9,93 7,73 4,2 32,73 32,7 

3. 22,9 10,34 420 108 33,24 33,0 33,24 33,0 0,995 0,994 ± 0,002 

4. 23,5 11,59 535 149 35,09 34,S 3S,09 34,5 0,986 0,922 ± 0,002 

5. 24,8 12,83 SS4. 1S7 31,S3 29,6 37,63 35,7 0,970 0,890 + 0,002 

'!.'abel 6.2: Met de gegevens van tabe~ 6.1 is 

Eenheden: H in J /mol, p A~.-n torr. 

Bij de meetpunten 1 en 2 valt het op dat H1 volgens vgl. (6.S) geheel niet 

overeenkomt met H1 volgen§ het H-p-diagram (fig. 6.3) van 3He. Waarom dit 

zo is, is niet geheel duidelijk. 

Meetpunt 3 is een goed evenwichtspunt. Dat er zich geen 4He buiten de 

koeler bevindt, blijkt uit het feit dat pc= p
3

(T 1). Ook Hu' berekend met 

de gegevens (volgens vgl. (6.6)) is gelijk aan H lil het H-p-diagram. In 
u 

het diagram kunnen we dit meetpunt aangeven. 

Meetpunt 4 toont aan dat er na 6 uur circuleren nog geen evenwicht lS 

bereikt. 

Meetpunt 5 is beslist nog geen evenwichtssituatie. Blijkbaar is de conden

satiedruk nog oplopend. Bij hogere condensatieciruk zal ook x 3 , berekend 

met vgl. (6..7) beter aansluiten met de werkelijke concentratie van het 

circulerende mengsel. Ook n en T 1 zullen nog veranderen en resulteren in 

een andere verdampertemperatuur. 
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HOOFDSTL~ 7 Eigenschappen van de koeler zonder IK-bad 
----------~------~--

Een mengkoeler met een warmte\visselaar in plaats van een 1~-bad kan dezelf

de prestaties leveren als een klassieke koeler, 2its aan een aaptal e1sen 

1s voldaan. 

l) Om de koeler op te kunnen starten moet de hoofdimpeJantie een ca 3x zo 
. . ( 2 1012 -3) grote waarde hebben als 1n de klass1eke koeler Z, ::: x cm . 

n 

2) Hierdoor zal de condensatiedruk hoger liggen (400 - 500 torr) en er zal 

zich meer 3He buiten de koeler bevinden. Dit kan tot gevolg hebben dat 

men de hoeveelheid en concentratie van het gebruikte mengsel aan moet 

passen. In deze koeler werd 0,03 mol 3He meer gebruikt, hoewel deze 

aanpassing niet noodzakelijk was. 

3) In de verdamper moet men voorzorgen nemen ter voorkoming van filmkruip. 

In dit onderzoek is dit gedaan door een speciale verdamper te bouwen die 

met het (warme) inkomende 3He de film wegstookt. 

In dit onderzoek 1s de laagst gemeten verdampertemperatuur T = 0,60 K bij 
V 

een flmv van n = 30 wmol/ s en een condensatiedruk p = 418 torr. Het 3He 
c 

verlaat de warmtewisselaar met een t8nperatuur van 2,68 K en is voor 60% 

vloeibaar. Het aantal warmtewisselaars tussen verdamper en mengkamer maakte 

een mengkamertemperatuur van 20 mK haalbaar. 

Voordelen van deze koeler Zl]n: 

I) de constructie is eenvoudiger 

2) er is geen grote 4He-pomp meer nodig 

3) de mengkoeler 1s minder storingsgevoelig 

Nadelen zijn: 

I) de koeler is minder regelbaar. De kwaliteit van de warmtewisselaar bepaalt 

bepaalt de minimaal haalbare verdam~ertemperatuur en flow. Met onze 

warmtewisselaar is het lage-flow-gebied niet meer haaloaar. 

2) het duurt tot ca 20 uur na het starten van de circulatie voor er even

wicht is bereikt in de verdampertemperatuur en condensatiedruk. 

Het opstarten van de mengkoeler kost daarentegen niet meer tijd dan bij de 

klassieke koeler. 

Voor het laboratorium dat experimenteert met de koeler zelf kan de beperkte 

flowregeling en de langere insteltijd een bezwaar zijn. Voor experimenten 

waarbij de koeler alleen gebruikt wordt om een stabiele mengkamertemperatuur 

te verkrijgen is de koeler zonder IK-bad erg geschikt. Vooral wanneer de 

koeler weken of maanden continu in bedrijf 1s. 
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APPENDIX A IJkgegevens van de thermometers 

Het verband tussen de weerstand van een koolweerstand type Speer of Allen

Braèley en de temperatuur ervan kan goed benaderd worden met de fomule: 

4 
log T = :>:: 

l 
a. (log R) 

l 
(A. 1) 

:1et een prog:::artl.oeerbare rekenmachine ZlJn voor een aa:1tal ;o~eerscanden de 

ijkconstanten a t/m a
1 

volgens deze formule berekend. 
0 '-f 

Voor toekomstig gebruik van de opstelling zijn de ijkconstanten verzameld 

in tabel A. 1 

a al a2 a3 a4 0 

mk-o -0,180062398 -1,462557461 1,022901758 -0,562590921 0,!06751768 

mk-n -0,083524761 -1,386215256 0,637938558 -0,292835810 0,055804562 

stww -0,029480023 -] ,30397216! 0,767719412 -0,510101252 0,137265832 

AIO! 0,561489078 -0,476880315 0,154361278 0,026194751 -0,052805365 

verd -0' 25 7762532 -1,214809388 1,932131749 2,453565578 7,959494720 

Tabel ,1 1 • 
.rt • .l. :J7<.constc:ntes van de thermometers 

m.<.-o - mengkarner - oude ijking ~ mk-n = mer:ei\.amer 

AlCl - lX-bad of plaat~armte1J1~s.s. 

verd = verdarrrper 

De mengkamerweerstand 

Hiervan '.;as een ijking bekend (zie tabel A. 1, mengkamer-oud). Het hoe en 

wanneer ervan was niet achterhaalbaar. De thermometer is herijkt in meng-

koeler lil run 273/274 tegen een CMN-thermometer. 

In tabel A.2 staan de verschillen tussen de ijkingen getabbelleerd. De ver

schillen ZlJn miniem. Om de runs voor en na èeze herijking vergelijkbaar te 

houden is voor het hele onderzoek de oude ijking gehanteerd. 

R (kJ) 0,385 0,392 I ,0 2,0 3,0 4,0 5,0 7,0 10,0 15,0 

T (mK) 4418 
0 

4215 661 287 199 159 135 107 84 64 

T 
n 

(ruK) 4200 4036 825 354 235 181 149 1 13 85 63 

R (k:-2) 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 50,0 60,0 75,0 100,0 

T C m...rz) 
0 

51 '9 44,2 38,6 34,4 31 '1 26,2 22,8 19,3 15' 6 
T (mK) 

n 51 '0 43,5 38,3 34,4 31 '4 26,2 27,0 24,0 1 7' 6 

':'ciael A.2: (T ) er: de r~-ieuue :T ) i:jkinq '!)an 
o n -

de rnengkCC!leY"weerstan.i (F? is de zuiJer-e 7..:..~eey;s::c:..nd i:;_.s zo~Yr-de71 

be:ira.dir~g) . 

- 37 -



A-2 

De weerstand van de stapwarmtewisselaar 

Deze is gelijk met de mengkamer..reerstand geijkt 1n mengkoeler lil. 

De weerstand op de uitgang van de plaatwarmtewisselaar of IK-bad 

Hiervoor 1s een ander type weerstand gebruikt, nl. een Allen-Bradley van 

56 ~bij kamertemperatuur, codenummer AlO!. 

De R-T-grafiek verloopt in het temperatuurgebied van l tot 4 K steiler dan 

van een Speer van 220 n. Vandaar 

De ijkgrafiek is opgemeten tegen 

op een kwikmanometer. De dampdruk 

dat deze weerstand hier zeer geschikt 1s. 
4 de dampdruk van He. Deze werd afgelezen 

van 4He varieert van 764 torr bij 4,22 K 

tot 23,8 torr bij 2,00 K. Net een afleesonnauwkeurigheid van I mm Hg 

varieert de fout in de temperatuurbepaling van 0,1 %bij 4,22 K tot 1% bij 

2,00 K. De fout in de weerstandsmeting bedra_agt volgens de .Instruction 

Manual van de Oxfordbrug 0,5 %. 

In het gebied van 2,0 tot 4,2 K 1s de nauwkeurigheid van de temperatuurme

ting met weerstand AlOl te stellen op 1%. 

De verdamperthermometer 

Deze is gelijk met AIO! geijkt 
4 tegen de dampdruk van He. Dit geeft een 

goede ijking tussen 2,0 en 4,2 K. Dat is voor deze thermometer niet laag 

genoeg. Extrapolatie van de ijking tot 0,7 Kis echter erg onoetrouwbaar. 

In run 56 is de thermometer geijkt tegen het Sfu~-device 767. 

Door de overgang naar de supergeleidende toestand van stukjes metaal in dit 

device ontstaan 4 ijkpunten. Deze temperaturen behoeven correctie voor het 

aanwezige aardmagnetische veld van 0,5 G. Deze correcties zijn klein. 

materiaal Tc (K) -dT/dG (mK/G) T (K) R (rl) 
V 

In 3,416 ± 0,002 6,4 3,413 407 

Al 1. 17 4 ± 0,002 5,6 I, 171 621 

Zn 0,844 ± 0,002 8,6 0,840 751 

Cd 0,515 T 0,003 10,6 0,510 1071 

Tabet A. 3: I,Jl<pv:nten :Jan het SRM-device 767 en de gevonden ueel"s-car:dsux::.c.Y'den 

voor de verdCJJ7TOerthe:omome ter ( R is de zui ve:oe uee:os ta.r:.dsuc:.Xt'd'? ~ &ts 

zonder de hedr·::Jiing). 

In tabel A.3 zijn de gevonden ijkpunten vermeld. De in taoel A.! gegeven 

ijkconstanten zijn geldig voor het gebied van 0,5 tot 4,2 K; De onnam.;keurig

heid in de temperatuurbepaling wordt voornamelijk bepaald door de fout in 
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de benadering met vergelijking (A. 1) en ~e meetfout in de weerstand (O,SZ). 

Voor temperaturen tussen'O,S en 1,5 K kunnen we stellen: LT = 0,01 K. 

__j_J 

• 

~ft~ #~. -t?...-"'4 .,-!_:J 4/.:>/ 
R ~ - -· ~- ...........,.._,~ ......... ~ 
c~ ~ ~~ ~~.;._".",;_/'l,..-::._-z~ .. ..-. 

~::1Ç~ 
;? - ~-;{ _:1. 

R ,/.,."4 

I 

i 
I 

I 

I 
I 

i 

~---,-------.--------,-------,--------,-------.------~-7-(~K~ 
'·' t.• ;,r Y.t 

tfig . .4.1: IJkkromme van thermometer .4101 

+fig. A. 2: IJkkrommen van de mengka.meY",.;Jeerstand en de 0eerstand ov de 

stapwarmtewisselaar 

-rJI<<rof'Tr'nE' 

-ijkkrommE> 

' '\ 
' '\ 

' '\ 

' ' '\ 
' '\ 

'\ ' 
','-

',' ,, ,, ,, ,, 
,, ,, 
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fig. A. 3: IJkkromme van de weerstand op de verdamper 
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A.PPE~IDIX 3: Gegevens van run I t/m 56 

Z =I 3xlo 13 
h • 

Z =I Ox1 0 IJ s • 

run 

I 
oud j 

'l 
(torrl) 

I verstopt 

I 
2 c I ( torr) 

86 

n 
(',l::)O 1/ S) 

Voor run 3 t/m 18 geldt: methode van incor.denseren: 

B-1 

c 
(uur) 

I .,. 
(~)I 

T (K) 'l. T T Single 
c;,.zl 

·v "Y ... ~'fl' c~l (R ) (Q) ( ~G I"'-''-! 
V 

32 1~ 2. o r 

Vlinderklep (kraan 3) dicht, incondenseren in verdamper, dan voorzichtig pompen aa~ ve~danper sca~ten, 
Meestal volgt mengselterugna:ne in de opslagvaten omdat pcte hoog opliep. 

3 Geen koeling 

Zeoliet verwijderd' 4 Slechte koeling 
1 1 . 6 50 I 1400 I 35 ~~1,05 K 

5 Geen koeling 

6 Voorkoeling door afpompen 
N=l3.280 T > 750 ~~ 

m 

4 
He-cryostaa:. Slechte koeling wegens superlekken. 

Allen-Bradley weerstand 56 r. geplaatst op ingaande 3He-leiding, Lekken gerepareerd. 

8 

I 9 

l 

h=l ,45 

Aanvankelijk 'l=30.000, 
11.400 I 1260 I 25 

Aanvankelijk N=28.000, 
11.400 l 1200 I 30 

Aanvankelijk N=12.000, 
10.35o 1 11so 1 21 

later ~1=11.400 
13, I I 5, 5o 1 125 l (970) 

later N= 11.400 
1 c 1065) 13, I I 1. oo 1 114 

later terugnemen en weer toevoegen, 
1 5.3o 1 ±1zo 1 l c lo6o) j3,2 

Eerste afpompsel vorige run (~ 3 He) is opgeslagen en een apart vat. 
Starten mee het 11 ame" mengsel, "rijkn ~engs~l later ':.oevoegen. 
I 0. 900 I 141 5 l 34 I 1 1 . 00 I 68 I iv =I • 4 r (I 0! 5) l 3. 2 

Verlaging van T wegens langere circulatietijd 
Nieuwe thermome~eraansluitingen; aarding bedrading op plaa~~armtewisselaar. 

I 12 verstopt 
I 

Nieuwe Zh=3,6xi0
13

\13 
a=0,26 h=1 ,03 

Ingecondenseerd :i= I 5. 150, terugname tot :-1=5550, later weer toevo'egen 
975o I 120 1 37 1 3.3s I 6o 1 1 c1oso) !3,o 

Nieuwe bedradingsgegevens. COntinue ~ar.ntewisselaar verdubbelt in lengte. 

a=0,25 h= I ,04 

a=O, 29 h= I ,03 

a=0,27 h= I, 09 

Ingecondenseerd N=!5.300, terugn~~e tot N=5850, later weer toevoegen 
9750 J 740 I 36 I 5.55 I 63 jiv=I,O j (1000) l è.efect 

Geen menselterugname tJ.eer in opslagvaten bij 
I 5. oo I -57 I 

ODstarten . 
. , (965) 13 ,os 1o.2oo l 76o 1 37 

Bedrading 
T bli;kt 
IC. 200 I 

van Rcw. ~os~emaak~ ~ .... ~egens ver:noedt in lekkend vermager... 
lager DLJ dtscont:nu meten van deze weerscand 
850 I 37 I 5,10 J 49 I I (950) f niet gemeten 

I t= 0 
10 

! t= 0 
10 

I t=: J 

I t= 3~ 

l t= 0 
22 

Bedrading buiten ':<oeler beter afgeschermd. De verlenging van de continue w~armtewisselaar weer verwijderd. 

- 41 

Cycle 

T =ó7 
:n 84 

T =70 
0 

78 

T =60 
:n 

54 
60 

T =60 
rn 6.9 

T =50 
:n 

38 



run N 
(torrl) 

11 10.200 l 1o5o I 
Mengselterugname 

z_=(1+7l 10
11 

J? l's I 
bfijft: Zh=9x!O - I 

9900 
a=O,Z6 

750 
h=l ,'J~ 

n 
(~!nol/s} 

50 I 
tut N=96DG 

00 I 
I 

(uur) 

2.55 I 
hee.:t 

5,4j I 

B-2 

i. I 
(:J.A) I 

50 I ~ 
op~.Jarming tot 

~3 

,_. (K) 

('< lC! 
V 

(935) 
gevolg 

( 1 000) 

I 3 r I 
'-~ I 

2, 9~ l 

T 

c~l 
Single C;'c:e 

t= 0 
lfi 

--=- =~3 
:n 34 

Aanleg parallelconstrictie Z =2x10
12 

om i~~cndenseren te versnelle~. 
Incondenseren via parallelcofistrict ie. ~.;aar- se hij nlij k w·ordt tij de!1s he: inconciense~en èco-::gepo:npt aa::1 àe vercia.-nper. 

a=O, 27 h= I, 03 I 19 I 9900 740 34 1 6 .os ! 43 (980) I ? o. I - t ~ j 

Stapwarmtewisselaar toegevoe5d, 

I 20 I 9900 960 4ó 1~. 30 1 40 (925) I 3,15 I (3,80) 

Pompbuis verdamper tussen vacuumkamerflens en warmtewisselaar verkort van 17 tot 5 c~. 
Model 2 van de warmtewisselaar ingebouwd. 
Doel: impedantieverlaging in de pompbuis opdat de veedamper koeler wordt. 

21 verstopt 

22 verstopt 

T meting onbetrouwbaar 
O~vallend trage daling 

wegeQs v2rk~erde 
: tussen 500 en 

aansluiting. 
100 mK, 

99oo I 850 1 Jo "'1 .:.. os 1 47 I I (I 045) I 3 ' I 0 I 

Nieuwe verdamper ingebouwd: volume Vver 11 '25 

24 Gecirculeerd met 4Be. 

25 N=6900 Geen koeling 

26 8550 "moj 10 

127 l 10.500 1260 I 24 

3 
cm 

Geen 

9, I 0 

&.o2ling, 

1301 

Zh waarschij~lijk 

iv=o,9j c" 30) 1 

Filmstook aangelegd bij wikkeling ingaande 3He-leiding rond pompbuis. 

hal.f 

2 '651 

(3,70) 

verstopt, 

(3 '57) 

I 28 Incondenseren via Zh en ZP, Niet pompen aan verdamper. Zh zit verstopt, 

a=O,SI h= I, 02 

Incondenseren 
Contactgas in 
10.560 l 705 

via Z, en Z • Doorpompen aan verdamper, De cons tri c-c i es lij ken vers topt. 
vacuufu~amerpgelaten: constricties weer open. Verdamper duidelijk kouder. 

29 I 9.25 I 44 I i =0,851 (1110) I 2,8511 (3,70) I t= 0 :: =41 
V 20 :n 54 

Hogedruk- (of buiten-)volume opgemeten: 2,3 ! 0,2 liter, 
Bedrading mengkamer vervangen. ~arding bedrading op rueetplaats, 

1 
JO I Eerst ingeconde~seerd, drt.n pas pompen fan verdarrroer, 

1o.5oo 1 76o 1 z9 I 5.4o 1 s9 1 · (llo5) 

Eerste afpowpsel van run 30 (" 3He) apart opge~lagen, 
Hier.nee is in één opslagvat het mengsel ver:-ijk::, Voortaan x

0
=0,30, 

31 Het is opvallend dac T laag wordt maar dan ·ç,,;eer 5: ij g ~ 
Last van brugstoringen~ 

h=0,99; :nin. T 8700 

I 905 
I 

35 3,25 SZ (I 046) h=0,82; min. "' 8700 665 25 7.55 Pc 62 ( 1 I I 0) 

Brugstoringen ver~olpen. Bedrading staaks herzien. 

- 42 -

2,351 (3,70) 

a:s pc èa.a l t, 

I 
2 ... o I (3,30) t= 0 T =52 I 

!0 I 2,-\0 (3,80) 36 77 



run 

B-3 

'I _, 

(corrl) 
n 

(uSJol/s) (uur) (:nA) 

s1oo 1 8Jo 
Incondenseren via 
Lang gecirculeerd 

3i I :..:.s I 5ó J if=J ,oJ (JICO) z,s 
c.ons tri:::~ies, niet ?O!:!pè:n a~n 'ler.::ialnoer. 
via pa=allelconstrictie. T~ daalt la~gzaa~ 

' 

T ., 
(KJ 

I o ,ao) I 

tussen 800 en !00 a~. 

StJringe:l. ve.roorzda~t door stoo~kas: verholpen. f.-1j:cmatisc:-te -r..e- v·1JL-Î-t:'!."?; aan~~bra:.::hr. De der::ec.to-re:; z~jr-. ve~?L:..2.t3t:, 
Parallelconstrictie verp,.,,ijderè.. ~;ie· .. :: .. ;e Zh=J,7·,~o·- 3~ijft .... _==(l+7)10t 

33 ~et tin volgelo?en piefje ve~oorzaakt verstop?ing. 

I 
34 

l 
Incondenseren via constrictie, dan pas ve:-damperpompen aan. 

a=0,21 h~0,82 7800 I 580 49 I 2.20 I 44 O,ïS 12 '3 
a=O, 24 h=O, 77 7800 480 35 8.20 46 0,64 2,7 

~adel 3 van de plaatwar.ntewisselaar ingebouwd. 

I 35 I 8700 560 40 I 4. 49 1 43 I 0,69 jz. s 

Z =1 ,2x1o 11 ofT,.;el d~ extra imoedantie is verwijàerd. Overdrukventi2len aangebracht, 
~~ngkamer- e~ stapwarmt~wisseÎaar~eerstand geijkt in mengkoeler III =uns 273 en 274, 

240 
250 

1 242 I 

Op de uitgang van de plaatwarmtewisselaar is thernometer AIO! aange~racht (meet tenperatuur T 1). 

36 Tijdens incondenserer. doorgegaan met pompen aan verdamper, 
T daalt wat sceiler cussen 800 en 100 mK, 
a5ao 1 545 1 37 1 ó.4o 1 42 1 defect iz,s 1 198 I 2,9o 1 

Omdat vermoed wordt dat :\ losgestookt ~,.,ordt. r,,mrdt de bedrading ervan verank:=:rd op verdanper en stapwar""Jtte:..:isselaar. 
0 ll - . . sw psce 1ng scnoonge~aaKC. 12 
Impedanties hermeten: Zh=1,6x10 en Z

5
=8,6xlü

10 

Vanaf nu: bij incondenseren via constrictie: door?ompen aan verdamper, 

37 1 8600 535 33 121.30 1 43 1 o ,60 

De bedrading is bij het binnenkomen in de vacuumkamer verankerd op een 4K-pen, 

37 I o ,69 

Hele be-:tradi~g in de koeler overal goed theroisch verankerd. 

39 1 8600 615 38 1 5. co I 39 I o, 64 

12 Zb=1,6x10 achter de verdaoper geplaacsc dus vlak voor Z 
85oo 1 210 1 78 111,351 39 1 o,85 1 ~.s 

IJking van AIO! en verdamp~rchermomecer tegen 
4 He-dampdru~. 

1200 1 2,871 t==O 
22 

1 165 1 3 ,o41 

I I 5 1 I 3 • 031 c = 0 
IS 

I I 56 r 1 • 941 c= 0 

Grotere Z. =I ,Ox1G 13 acheer de verdamper. 
Incondensgren: vlinde~klep (kraan 3) dicht, 
8600 I 880 I 6 7 I 4. 40 I 38 I incondenseren :.n ve:rè.a..'":lper. 

t= 0 
JIJ 
15 I 0,84 I 5,0 ! I ~7 1 ,85 

42 Oude kleine Zh=1,6x:o 12 
T..reer voor de verda!nper, 

~acht la~g co~tactgas vacuumkamer wegpompen, f 
Incondenseren via const::ictie, doorpompe:1 aan verda_sper. ~.~ee~ \

1
·ar1 ~ 9at ... 1

~~J,l,:n9 it= 0
0
,· 

8600 7ó0 46 j 6.40 I 37 I iv=1,610,77 j4,3 -

'lecing bedrading bij 4,2 K. 3ou•.., IK-bad. 

~ec IK-bad Incondense:ren via ·l-erdamper. Koeler z.i.t :1.ali vers:.o?t, 
7200 I 650 17 j 4.00 1 70 j ir=I,O 1 o,69 '-1.,1 I 153 I I , 30 I 

Koeler deel 'foor deel goed schoonge.'naak::, 

- 43 -

T =44 
m 77 

1' =39 
m 54 

T =39 
m 

T =38 
m 36 

43 

T =37 
m 43 



:hg=eterti 2 z. =I ,3xlo
10 :~=3,6xl0 

run ;; p" 
(torrl) (t:orr) 

l ~4 I Incondense:ren 
8500 l 260 

1

45 llnc:mdenseren 
3500 I 210 
3500 ó50 

via 

via 

B-4 

:\ . Tv (K) 
( u;::lO ~Is) (CLar) (:n:':) (:uA) (i<. )(:ê) 

V 

verdampe:-, , I (1080) 
'0 I 3.05 40 jiv =:, 5J 0,60 Je 

Scralingsscher-::nen in leidingen van vacw.l!ilka::::!er-pomp en bedrading aangebracht, 
Filmstook verlegd van ouist.~ikkeling naar bovenrand verdamper. 

1

4ó I Ir.condenseren via verdamper. 

8500 I 100 I 15 I 5.50 
8500 460 36 21.00 

26 
24 

11 
Nieu~e Zh=7,9x10 IK-bad eruit, model 3 plaat~armtewisselaar erin. 

0,49 
0,61 

R 
c~~r) 

4,8 

~~7 
4,6 

19,8 
I I ,6 

I 

T~ .. r-~ i (mR) \:-....) 

150 I 'J! 

63 1 ,25 
35 I ,00 

I 
Incondenseren via 
Wat via verdamper 

constrictie, doorpompen aan verdaQper. Geen afkoeling, 
ingecondenseerd. Geen koelir:.g. Vacuumkamer lijkt niet lek. 

20 I 4.00I4,2KI I 2,7 I j2,7ój 85oo 1 1260 1 

48 

Single 

t= 0 
43 
60 

t= 0 
JS 

t= 0 
I .35 
1 .40 

--
Cyc~e 

. =40 
:rr 

37 
38 

T =28 
m 17 

18 

11 Er ~as geen contact tussen koeler en vacu~k~erwand, Nagemeten Zb=8,0xl0 
Incondenseren vi-!1 constrictie, Verdamperdiffusiepomp kan niet alt1jd aanblijven weg2n.3 hoge 
verda.mperdruk. ~engsel terugnemen en bijvoeg2n. Sterke ,fluct:.Iaties. 
8250 1±1050 1 ±so 5.3oi~1,2Kj 1 (100Dlj 11,7-3,71 

12 
Nieuwe Zh=2,1xl0 

18400 

Aanleg stook voor 4He-bad 

505 36 6. oo 1 24 

Run 50 t/m 54: DUBBELLE ~NG~~~R. 3ij Tm ~orde TmZ aangegeven. 

15o 18400 1 480 33 7 .oo 1 30 

0,66 13,5 

0,65 I 13,4 I 

56,2,871 

óó 1 2,84 1 

t~ 0 
40 
45 

t= 0 
45 

T'=30 
m 29 

1

51 I Z 1 en Z I veranderd, mengkamer 1 iets hoger gehangen. 
84oo c 5zo 1 37 1 5.4o 1 23 1 1 o,66 1 12,4 1 58 2,91 J opwaru;.ing 

We ver.noeden een tekort aan 
3

He. IK-bad erin zodat pclager wordt àus ~ee~ 3He in de koeler. 

152 ls4oo 1 I 10 32 3.45! 29 li-=1,4! 
R bij filmstoo~. 
s~ 

0,59 11,0 I nl1 ,1sl geen koeli"'g 
Opvallend r.,..·armere R en 

CW 

153 I H~ als contactgas in de 
8 00 I 43 I 14 

vacuumkamer gebruikt. Incondenseren via verdamner. 
5.251 30 I if=0,51 0,50 I 19,7 I 581.1 ,18 

Vanaf nu tJordt aan de verdamper een stralingssche~ gehange"', 

Opvallend verschil 154 [8400 58 18 5. ooI 26 I ~V: I ,41 0,52 22,8 51 
) 

1.19 I 
tussen twee stooks. 31.00 140 36 5.30 24 lf-1 ,4 0,64 7,7 98 I 

r..;eer ENKELE HENGKA'!SR. ~foàe l 3 p laa:·Nar.n te•,.,·i ss e laar er weer in. 

js5 181.00 I ~18 30 121.40 I 
20 I i=O 

r 

O,óO 141 ,s 51 12,68 
8400 41 • 0 r 57 510 28. 15 21 llf::-:0 I I) 0,7:2 1 2 J 2 1 2. 91 

NBS-device 767 ingebouwd voor ijking verdampe~·eerstandsthe~orneter. Bed.radir!.g R gewijzigd. 1 K-oad 

Stookver.::1ogen: 
0 
0}7 mW 
0,7 r:::~.t..; 

1 ,25 ~n}l 

I ,25 :n'.< 

56 Veel evenwichtssituaties. t 
50 8,5 

I 15 29 
8400 280 28 

385 38 
405 40 

is hier de 
5.00 23 

10.25 2! 
17.~0 25 
2.30 29 
I . 55 22 

- 44 -

cw 

r..;acht tijd na irtstelling van de stook. 
l i:::•) 0,!..7 27 ,0 4ó I ,22 

! iv =I, 5 0,58 19,0 46 1. 25 

I~ f= I • ~ ~ 0,58 10.5 79 I ,01 
IL,= I • )Ö O,óS 6, I i 12 I ,0 I 
li~=2,0 0,67 12.0 ss ; ,Oi 

c= 0 
25 

t= 0 
I .35 

t= 0 
50 

erin.. 

t= 0 
I .35 
1 .~0 

T =30 
m 26 

T =25 
m 

24 

T =20 
m 

14 

T =-"0 
m 

21 
22 



C-1 

APPENDIX C De pompsnelheid aan de vacuumkamer 

Het geleidingsvermogen van een buis lS gedefiniëerd als: 

L 

Q 

6p 

g_ 
6p 

geleidingsvermogen 

debiet 

drukval over de buis 

(1/s) 

(torrl/s) 

( torr) 

Bij serieschakeling van buizen geldt: 

1/L = 1: 1/L. 
l 

l 

Is een buis aangesloten op een pomp met pompsnelheid S (1/s) dan lS aan het 

einde van de buis de pompsnelheid s 1: 

1/Sl = 1/S + 1/1
1 

À 
Als de stroming molukulair lS, d.w.z. als het Knudsengetal Kn = à > 1 

waarln À de vrije weglengte is en d een karakteristieke afmeting, geldt 

onder de voorwaarde 1 > IO.d 

L 

waarin: d 

1 

12 1 .<!3 '(28,7 _l_ 
' 1 a 293 

diameter van de buis 

lengte van de buis 

(cm) 

(cm) 

( c. 1) 

M malekulair gewicht van het gas (gr/mol) 

T temperatuur van het gas (K) 

(voor lucht is M = 28,7 bij 293 K) 

Fig. C. 1 geèft een schematisch beeld van de opbouw van het vacuumkamer

systeem. De oliediffusiepomp is een pomp merk ~RC, model HSA 100 type 159. 

3 

2 

+----OL!"'2.:~I??rJSIEPO!-!.P 

+-------'-ROTATIEPOMP 

fig. C.l: De vacuvff.kcmer 

en het porrrpensteî (.schematisch) 

De fabrikant geeft een pompcapaciteit voor 

lucht aan van !50 1/s. Als voorvacuum-pomp 

lS een ES 50 rotatiepomp in gebruik. De 

buizen tussen pomp en vacuumkamer kunnen 

we in 5 stukken verdelen. We verwaarlozen 

bochten, randen etc. Met het nomogram ln 

fig C.2 en vgl C.l volgt voor een buis met 

lengte 1 en diameter d: 

L 

waarln L 
m 

12,1 d3/l of afleesbaar lS ln 

fig. C.2 

y correctiefactor voor korte buizen 

a. correctiefactor voor hogere 

drukken 
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fig. C.2: Met een Zijn door pun-r::en O'{J de Z-en d-schaaZ zijn y 

Zezen. Met een Zijn door punten op de p

Zezen. 

0 • ~ 

eYL a.-scnaa~ a af te 

In tabel C.l staan de gegevens verzameld. In dit geval lS ln goede benadering 

a=l en y=1 te stellen. 

buis I 2 3 4 5 6 

1 (cm) 57 79 18 30 48 20 

d (cm) 5.5 4,2 2,5 2,0 I ,5 3,0 

L (1/s) 35,3 11 ,4 10,5 3,23 0,85 16' 3 

TaheZ C.l: Overzicht van de aec:evens vcrrz de buizen. 
-' V 

Dan volgt voor de pompsnelheid aan het einde van buis 4 (voor lucht en op 

kamertemperatuur) s
4 

= 2 (1/s) en aan het einde van buis 5: s5 = 0,6 (1/s). 

NAAR 
RürATI::POMiè_. 

0 L IE - 1----ll....J"'-. 

DIFFWSIEPOM? __ ,./ 

5 / 

5 

f .. ig. C. 3: Al ternat-::e~~e c;pbo:Au) van het -:Jac:;.umkarr:e:fl-

systeern ( seherna-tisch) 
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C-3 

Een alternatieve opbouw zou ZlJn met een oliediffusiepomp van Edwards, 

ty~e EO! (zie fig. C~3). Dit pompje heeft een pompsnelheid van 10 1/s. 

Met de gegevens uit tabel C.2 volgt dat 

6 l/s 

0,8 l/s 
(voor lucht en bij kamertemperat~ur) 

Verbetering 'lan de pompsnelheid aan de vacuumkamer bij kmnerte3peratm:r 

zou een verbreding van buis 5 betekenen. Omdat deze door 2 fle~sen heen 

loopt is dit een ondoenlijke zaak. 

Overigens wordt de pompsnelheid bij een 1n bedrijf zijnde koeler groter 

omdat dan over buis 5 de temperatuur verloopt van 293 K tot 4,2 K. De 

pompsnelheid wordt dan echter zeer moeilijk te berekenen. 

De alternatieve opbouw zou de pompsnelheid verbeteren. De vacuumkamer 

blijkt echter te voldoen en deze verbouwing kost, gezien de te verwachten 

verbetering te veel tijd. 
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APPENDIX D De warmtebelasting t.g.v. de bed=ading 

Het vermogen dat door thermische geleiding door een draad wordt aangevoerd 

kunnen we bereken met: 

waarin \.J het vermogen (W) 
? 

A de doorsnede van de draad (cm;) 

L de lengte van de draad (cm) 

K de warmtegeleidingscoëfficiënt (lU cmK) 

T1,T
2 

=temperatuur aan het einde, resp. het begin van de draad (K) 

In de koeler komen 22 mangan~n draden binnen, d = 0,1 mm, die doorlopen tot 

op de verdamper. Voor manganin is de warmtegeleidingscoëfficiënt te benade-

ren met (bron: Handbook of Chemistry and Physics): 

50 < T < 300 

4 < T < 50 

0,7 <T < 4 

K 

K 

K 

0,56 T + 54 

1,6875 T 2,375 

1,5870T- 1,375 

(mW/ cmK) 

(mW/ cmK) 

(mi.J I enK) 

Aanvankelijk liep de bedrading van kamertemperatuur vrijwel direct door 

naar de verdamper. Van kamertemperatuur naar verdampertemperatuur betekent 

dit bij een draadlengte van 1=90 cm een inlekkend vermogen van 

'TT 10-4 J273 
W=22• 1-- KdT=0,7 

'-+. 90 0 7 . 
' 

(mi.J) op de verdamper 

Na aarding van de bedrading op een 4K-pen ~s dit vermogen van kamertempera-
4 tuur naar He-temperatuur (draadlengte 40 cm): 

W = 1, 5 (mW) op de 4K-pen 

En van 4K-pen naar verdamper (draadlengte 40 cm): 

W = 0,4 (iJW) op de verdamper 

Van de verdamper naar de warmtewisselaars en de ~engkamer ~s supergeleidende 

draad gebruikt. L ~ 20 cm , d = 50 j.lm. 

De warmtegeleiding hiervan is zeer klein. 
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