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1. Samenvatting 

Door het toevoegen van een tweede mengkamer kan van een mengkoeler het 
koelvermogen vergroot en de minimumtemperatuur verlaagd worden. Het 
gedrag van zo een 3He/4He-mengkoeler met tweevoudige mengkamer wordt 
beschreven door een theorie, die gebruikt maakt van thermodynamische 
en hydrodynamische eigenschapfen van vloeistoffen. Een extra moeilijk
heid hierbij is het feit dat He superfluide is beneden 2,17 K. Deze 
theorie doet voorspellingen over het koelvermogen, het hoogteverschil tus
sen de f asegrenzen in de beide mengkamers en over de temperatuur van 
het 3He, dat de laatste warmtewisselaar verlaat. Tevens kan warden 
afgeleid, dat de buizen tussen de mengkamers en de warmtewisselaars 
aan optimale afmetingen dienen te voldoen. 
Er is gebleken dat de thermometrie bijzonder veel aandacht vergt. 
Men moet zich blijvend afvragen of de ijking van de thermometers nog 
goed is en of de gemeten temperatuur werkelijk de vloeistoftemperatuur is. 
De koelvermogens van de enkele mengkamer en de tweevoudige mengkamer 
blijken in overeenstemming met de theorie. De enkele mengkamer heeft 
bij een 3He-circulatie van 1 mmol/s en bij een temperatuur van 20 mK 
een koelvermogen van 7/'W, de laagste temperatuur bij deze circulatie is 
18 mK. De tweevoudige mengkamer heeft bij een 3He-circulatie van 1 mmol/s 
en bij een temperatuur van 20 mK een koelvermogen van 12,/'W, de laagste 
temperatuur bij deze circulatie is 10 mK. De minimumtemperatuur en het 
koelvermogen van de tweevoudige mengkamer zijn zwak afhankelijk van 
de stromingsweerstand van de uitgangsbuis van de eerste mengkamer en 
van de circulatiesnelheid. 
Ook zijn twee metingen verricht met een drievoudige mengkamer. Deze 
drievoudige mengkamer is niet verder geoptimaliseerd. De minimumtemperatu
ren staan in de tabel: 

circulatiesnelheid T 

enkele mengkamer 0,3 mmol/s 11'2 mK 

tweevoudige mengkamer 0,5 mmol/s 6,5 mK 

drievoudige mengkamer 1,0 mmol/s 5,4 mK 

Tevens blijkt dat de temperatuur van het binnenkomend 3He, dat de laatste 
warmtewisselaar verlaat, niet wordt beinvloed door het aantal mengkamers. 
Dit volgt ook uit de theorie. 
Wat niet geheel theoretisch verklaard kan worden is het hoogteverschil 
tussen de fasegrens in de eerste mengkamer en de fasegrens in de tweede 
mengkamer. De fasegrenzen blijken op gelijke hoogte te staan, terwijl een 
verschil van 10 cm voorspeldwordt. De oorzaak van deze diskrepantie wordt 
gezocht in het feit dat de gradient van dechemische potentiaal van 4He 
ongelijk aan nul is. 
Dit afwijkendgedrag van de fasegrenzen blijkt echter geen invloed tG hebben 
op het koelvermogen en we mogen konkluderen dat een tweevoudige mengkamer 
een betrouwbare koelmethode is voor grote koelvermogens en lage 
minimumtemperaturen. 
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2. Inleiding 

Een mengkoeler is een koelmachine, die gebruik maakt van het oplossen van 
3He in 4He, waarbij warmte wordt opgenomen. In de mengkamer kan continu 
een temperatuur bereikt worden tussen 2 mK< T < 800 mK. 
In 1965 functioneerde de eerste mengkoeler, sindsdien is het aantal mengkoelers 
enorm toegenomen. Op dit moment is bijna ieder laboratorium voor vaste stof 
fysika toegerust met enkele mengkoelers. 
Hoewel de mengkoeler alom als werktuig wordt gebruikt is het niet zo dat 
de ontwikkeling stilstaat. Het functioneren van de mengkoeler en de bestude
ring van zijn gedrag zijn nog steeds aan verdere ontwikkeling onderhevig. 
Zo warden bijvoorbeel bij lagere temperaturen de dimensie's van de verbin
dingsbuisjes belangrijk (wheatleij-, 1968; de Waele, 1977; van Haeringen, 
1980). De viscositeit van vloeibaar 3He is, voor T<50 mK, evenredig met 
l/T2. Om zo weinig mogelijk visceuze opwarming te krijgen dienen de buizen 
kort en breed te zijn. De warmtegeleiding van vloeibaar 3He, voor T<30 mK, 
is evenredig met 1/T. Om zo weinig mogelijk warmte-inlek op de mengkamer te 
hebben dienen de buizen lang en smal te zijn. De dimensie van het systeem 
is dus gebonden aan bepaalde eisen. 

Tevens is gebleken, dat het voordeel biedt om in plaats van een enkele 
mengkamer meerdere mengkamers te gebruiken. Het helium dat in de laatste 
mengkamer binnen stroomt blijkt dan beter voorgekoeld te zijn, dan met 
warmtewisselaars van hanteerbaar volume is te bereiken. De voordelen 
van meervoudige mengkamers boven een enkele mengkamer zijn: 

lagere minimumtemperatuur; 

groter koelvermogen; 

kleinere behoefte aan-3He, dan in het geval dat warmte
wisselaars een vergelijkbare voorkoeling moeten bewerk
stelligen. 

In onderstaande tabel staan enkele resultaten, zoals deze gemeten zijn in 
onze mengkoeler. Tmin is de mini~umtemperatuur bij de betreffende n, n is de 
circulatiesnelheid van het 3He, Q is de hoeveelheid warmte die kan worden toe
gevoerd bij de betreffende temperatuur. We vergelijken de enkele mengkamer 
(SMC), de dubbele mengkamer (DMC) en de drievoudige mengkamer (TMC) • 

. SMC DMC TMC n 

1, 5 (mmol/s): Tm in 23 14,4 5,7 (mK) 

Q(25 mK) 4,4 31 yW) 

1,0 (mmol/s): Tmin 18 10 5,4 (mK) . 
Q(20 mK) 7, 1 12 12 YmW) 

0,5 (mmol/s): l'min 14 6,5 9,4 mK) 
Q( 15 mK) 2,0 3,0 y.w) 

Medic 1977 werd begonnen met de bouw van een mengkoeler, die voldoet 
aan de eisen volgens de visceuze opwarming en de warmtegeleiding. 
Tevens moest deze machine een groat koelvermogen hebben en geschikt 
zijn voor eventuele meervoudige mengkamers. Dit betekende onder 
andere dat de mengkoeler veel grater werd dan voordien gebruikelijk was. 
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De eerste tekeningen dateren van november 1976. 29 Augustus 1977 werd de 
grote kryostaat getest. De eerste meting vond plaats op 3 juli 1979, met 
een enkele mengkamer en drie warmtewisselaars werd een temperatuur van 
55 mK gehaald. De eerste run met een dubbele mengkamer was op 7 november 1979, 
de laagste temperatuur was 16 mK. Een half jaar later begon ik rnee te draaien 
in het lopend onderzoek. 

Dit onderzoek was er voornamelijk op gericht om het gedrag van de mengkoeler 
met dubbele mengkamer te toetsen aan de bestaande theorie. In het volgende 
hoofdstuk zal deze theorie eerst worden behandeld. Hierbij wordt de nadruk gelegd 
op het specifieke gedrag van een mengkoeler met dubbele mengkamer. Aan de 
fundamentele theoretische afleiding van het principe van de mengkoeling 
wordt geen aandacht besteed. Hierover zijn reeds door anderen uitstekende 
verhalen geschreven en het valt buiten het kader van dit verslag. 
Hoofdstuk 4 vertelt aan de hand van enkele tekeningen hoe de opstelling 
er uit ziet. Niet alleen de mengkoeler wordt beschreven, maar ook de pornpen 
en de bijbehorende electronische meetapparatuur. 
Het vijfde hoofdstuk is geheel gewijd aan het meten van de temperatuur in 
de mengkoeler. De thermometrie wordt hoofdzakelijk gedaan met de meting 
van de magnetische susceptibiliteit van het paramagnetische CMN-zout. 
De problemen rond de thermometrie en de meetfout, die we hierbij maken worden in 
<lit hoofdstuk behandeld. 
Uiteindelijk worden in hoofdstuk 6 de meetresultaten gegeven en besproken. 
In hoofdstuk 7 wordt wat commentaar gegeven op de confrontatie van theorie en 
meting. 
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3. Theorie 

In dit hoofdstuk wil ik ingaan op de theorie, die karakteristiek is voor de 
mengkoeler met dubbele mengkamer. Voor een algemene beschrijving van het prin
cipe van de mengkoeling wil ik verwijzen naar Coops (lit. 18). 

3.01 Enkele mengkamer 

De eerste hoofdwet van de thermodynamica, toegepast op een enkele mengkamer, 
luidt: 

. 
Q • HI.IL~ 

. 
-H. 

"' 

I .r,. 

Hierin is Q de toegevoerde warmte per 
seconde. We kunnen dit herschrijven in: 4----3--- ---- --

He+ He 

fig. I , mengkamer 

Met ~ het aantal mol 3He, dat per seconde circuleert en H3d 
van He in de verdunde fase en H3 de molaire enthalpie van 
centreerde fase. De berekening

3
vaa de enthalpieen geschiedt 

lijke warmten c3d en c3 • Het He in de verdunde fase is op 
fermi-gas, voor ae soorfelijke warmte geldt (zie lit. 4): 

2 c3 • ! ~ RT/Tf 

~e molaire enthalpie 
He in de gecon

vanui t de soorte-
te vatten als een 

Voor een 6,4% oploss~ng is Tf • 0,38 K, zodat c3d= 108T /mol K. 
Voor geconcentreerd He is Tf • 1,6 K, zodat c3 = 24T /mol K. 
Deze waarden voor c3d en c1 gelden beneden 40 4k en blijken in dit 
temperatuurgebied overeen ti ste~en met experimentele gegevens. Zo vinden 
we voor de enthalpie van zuiver He: 

T T 

H3c (T) = J c3c dT • f 24dT = 12 T
2

+H3c (o) ] /mol 
0 0 

En voor de enthalpie bij de constante osmotische druk: 
T T 

HlT (T) • f c3ddT = f !OST dT = 54T2 +H3d(o) J /mol 
0 0 

De enthalpie van de verdunde fase, indien dit in evenwicht is met de 
geconcentreerde f ase (dus langs de linker faselijn in het f asescheidingsdiagram, 
fig. 2), berekenen we uit de gelijkheid van de thermodynamische potentiaal 
in de verdunde fase en in de geconcentreerde fase: 

De entropie S volgt ook uit de soortelijke warmte, er geldt: ., 
S = f C /T dT = 24 T ] /mol K 

3c 0 T 3c 

s3d = /c3d/T dT = 108 T }/mol K 
D 
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S(o) = o, volgens de wet van Nernst. We vinden nu: 

H3d(T) - 108 T2 • 12 T2 -24T
2 

+ H3c(o) -H3d(T)= 96 T2 
+ H3c(o) 

Nu moet voor Tao, _ H~(T) • H3d(T) worden, zodat H3d(o) = H3 (o). 
Dit betekent dat de integratie-constanten in de vergelijkin~en wegvallen, 
zo wordt de warmtebalans nu: 

Q • n [H3d(T 1) -H3c(T 1)1 = n (96 T1
2 

-12 Ti
2

) 

Als er geen warmte
lek is, d.w.z. 
Q = o, dan wordt de 
minimumtemperatuur 
gegeven door 
T 1=Ti/J8. 

2,0 

i 
1,5 

1,0 

(J/51-

o,s 

0.2 

gebied waarin 
fasescheiding optreedt 

0,4 a,; 0,6 07 (\& oil - concentratie van 3He in 4ae 

fig. 2 , fasescheidiu.gs diagram 

3.02. Temperatuur na de laatste warmtewisselaar 

We zien dat voor een gegeven circulatie-snelheid,n,de minimum temperatuur 
wordt bepaald door T. en door de warmtebelasting op de mengkamer. De waarde 
van T. is een funkti~ van het totale kontaktoppervlak A van de warmtewisse
laars; Deze funktie kan worden bepaald door de warmtebalans te nemen over de 
geconcentreerde zijde van de warmtewisselaars. In onze mengkoeler bevinden 
zich tien discrete warmtewisselaars. Het is de bedoeling dat dit hoge aantal 
discrete warmtewisselaars een continue warmtewisselaar benaderd. 
Beschouw nu een klein stukje, met een oppervlak 6 A, van een continue 
warmtewisselaar (fig •. 3), zie ook Coops (lit. 18): 

fig. 3, gedeelte van de 
warmtewisselaar 
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Het enthalpieverschil over het stukje warmtewisselaar aan de geconcentreerde 
zijde is: 

AH =12n.(T +4T)
2
-12n.T2 = 12n.[2T 4T+(4T} 2J ..... 12n.2T aT = 12n.A(T2) 

l C lC l C - l C l "-

Van Dongen (lit. 14) geeft op blz. 9 en blz. 44 een uitdrukking 
voor de hoeveelheid warmte, die wordt overgedragen tussen de vloeistof 
en de wand van de warmtewisselaar: 

' I A f:1 3 Q =- T= - T AT= c QI( 0( 

Qd • ...4..[_ (T 4 - T 4) 
'-jO( b d 

AF1 T4 -a = 
Ljo<' 

Hierbij is R,.= 4 i:1 ";J de Kapitza-warmteweerstand, a A is het oppervlak van 
het kleine stukje wat12tzwisselaar en °'is de coefficient van de Kapitza
~eerstand (a~0,025 m K /W). Tis de temperatuur van het geconcentreerd 
He, Tb va~ de warmtewisselaarcen Td van het verdund helium. De waarde van 

Tb volgt u1t: 

QC = ~d_,, ,/!;~<Tc 4_Tb 4) = ::a (Tb 4 -Td 4) 

de warmtewisselaars zijn zodanig dat 

er geldt 

T 4 _T 4 =T 4 _T 4 2 T 4 = T 4 -T 4 ---+ 
c b b d~ b c b 

Tb4 .. ! (Tc4-Td4) z ! Tc4 (want Tc~2Td-Tc4,.> Td4). 

De hoeveelheid warmte, die het geconcentreerd 3He aan de wand afgeef t is 
aldus: 

Q = iE_ (T 4 _T 4) = t:. r::1 
C LjGX C b 40' 

Deze hoeveelheid warmte is gelijk aan het enthalpieverschil over het 
kleine blokje: 

-r; 
• ( .. ) (l R 4 . . f l 2 • £ I 12 h, ·n ~ • -

8 
T • integratie gee t ni T~ 

.~ o< c 
v 

r:t 

dT
2 = -'-] dA '/So< 

0 

Met Tv de verdampertemperatuur en Ti de ingangstemperatuur 
mengkamer. Er geldt: 

van de eerste 

2 ' I I ) Q 2 o 1 ni <;:t- i:z = So< en omdat Tv,.,. Ti geldt ATi = 96ocni 

Hierbij is A het effectieve contactoppervlak tussen helium en sinterpoeder. 
De grootte van A voor een gegeven warmtewisselaar is moeilijk te bepalen. 
We vinden dus, dat geldt (zie Coops 4.14 op blz. 29): 

Om Ti te verlagen moet A vergroot worden. Op den duur stuit dit op 
praktische moeilijkheden. In het lage temperatuurgebied zou het voordelig 
zijn om de Kapitza weerstand te vermijden door een direct kontakt tussen 
het verdunde helium en het geconcentreerde helium. De toepassing van een 
dubbele mengkamer is met deze overweging ingeleid. 



3.03 Dubbele mengkamer 

In de dubbele men~kA~e~ wnrdt het 
geconcentreerd 3H~ voorgekoeld in een 
eerste mengkamer voordat het de tweede 
mengkamer binnenstroomt. 
We kunnen nu twee warmtebalansen op
s tellen: 

12n.ti2= 
l 

12n2r 12 = 96 n2T22 

Tevens geldt voor de flow: 

(3) 

(4) 

Fig. 4 geeft een verklaring voor 
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Z~ 

Zc 
i ......... ·-··· 
~ h Ti 

........ .1 

MC-2 MC-1 
de symbolen ~I en ~ 2 zijn de warmte
toevoeren per seconde op de mengkamers. 
Er geldt ook, dat er een drukevenwicht 
meet heersen tussen de beide meng
kamers. Met name moet voor het 

f ·g 4 schematische weergave van 
l • ' 

de duboele mengkamer 

4He gel den A/i, =o. We nemen hierbij aan 
dat het 4He geen versnellingen ondergaat (dv/dt=o) en dat 
bestaat tussen het 3He en het superfluide 4He. 

y~ =o - p-Tl• cons t • -+ p I - Tr, •p 2 - ~ __., p 1 -p 2 = Tr; - TT;_ 

Pt -pz= 1"1:-<r12 -r22) 

er geen onderlinge wrijving 

Hier in is p de werkelij ke druk en 1T de osmotische druk met 1T = 1630 + Tf'o r2 
(7T~ .. 105 Pa K-2) langs de faselijn in het fasescheidingsdiagram, fig. 2. 
Ook voor het 3He moet gelden ~,=o. Gaan we van de eerste mengkamer naar de 
tweede via Z , dan geldt: 

I 

P1 -p2• Z. i·:n.1 v3d - 2 2 ~02 v3d -
' 2 

TTO·(T1 2 -r/)· z.~ nl v3d - Z2~n2V3d (5) 

Als we via Zc gaan, dan vinden we: 

Pt -p 2 = j < ~"' - f, ) a h + Z, ~; n2 v 3c ~ 

1'1;,-(T 12 -Tz2) = j ( f.r ft-) Ah + z~~ nzV 3c (6) 

In deze vergelijkingen geeft :i..ide viscositeit van de verdunde fase door 7.i = Y].,;/T 1 

V3d is het molair volume van 3He in de verdunde fase, ?den l'~ zijn de soortelijke ' 
massa's van de verdunde fase respectievelijk de geconcentreerde fase. 
De termen, die Z2 en 2:: bevatten, zijn relatief klein t.o.v. de overige termen in 
verg. 5 en 6. Een orde van grootte schatting geeft: 
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fig. 5, t~ als funktie van A1 (getrokken lijn), 

t, als funktie van A
1 

(onderbroken lijn), 
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100 



10 

De termen met Z 2 en Z c kunnen in de vergelijkingen verwaarloosd worden. 
De relaties 2, 3 en 5 kunnen we dimensieloos herschrijven, met de volgende 
dimensieloze getallen: 

T1 T2 ~I ~2 
t1= ---T. tz= T· qi= 12ii.r.2 

l l l l 

512 Z, vi,,J ni V3d 512 

7 T 4 Az= 7 TT;, . i 

We krijgen de volgende vergelijkingen: 

qz= 

Z2 

12n. r.2 
l l 

1 .. ,,1' 

IT. 
n.iv3d 

T.4 
l 

(7) 

(8) 

(9) 

en r= 
n.1 

n· 1 

In fig. 5 zien we t1 als funktie van A1 en tf als funktie van A1, beide berekend 
uit relatie 7, 8 en 9 met q1• o , Az= o en bij verschillende qz. In fig. 6 zien we 
r als funktie van A1, onder deze1fde omstandigheden als in fig. 5. De grootheid 
A1 is een belangrijke parameter, er geldt 

ztn.i 
A1= const. · 

T.4 
l 

A1 neemt toe met afnemende ingangs
temperatuur. 
Bij hoge temperaturen is A

1 
< < 

en er geldt T 1 ~ Tz. De twee meng
kamers gedragen zich als enkele 
mengkamer. Dit volgt uit relatie 
9, als A1 <<.1 dan gaat (t 12-t22) 
~o en r ~I, zodat t 1•t2 en 
n1=ni• Al het mengsel gaat door ~I 
en niets door de tweede mengkamer. 
Relatie 7 gaat over in het koel
vermogen van een enkele mengkamer: 

q1+1=(7r+l)tiJ _ 2 
r= 1 ~ ql tl-8t1 ~ 

. 2 2 Q1+12n.T.=96n.T 1 1 1 l 

rf 

05 

0 
01 10 

- 10 A, 

fig, 6,r als ~unktie van A 

100 

Voor A1>>1 gedragen de twee mengkamers zich ook als een enkele mengkamer, Nu stroomt 

er juist niets door z
1 

en in de eerste mengkamer treedt geen keeling op, Als A1>?1, 

dan gaat r ~ o en n2=ni. Voor relatie 7 geldt nu : 

2 . 2 2 
q1+1=t 1 _., Q1+12niTi=12niTl 

geen keeling en als Q1=o dan wordt T1=Ti • Voor relatie 8 geldt nu : 

q2=St~-ti } ---'- 2 . 2 2 
1 d T 1 

-,,.. q2+1=8t 2 --J> Q
2
+12n.T.=96n.T 2 a s q 1 =o , an i =T 1 en t 1 = i i i 

Dit is het koelvermogen van een enkele mengkamer, Voor A1zl wordt Ti~T 1 ~T 2 , de 

dubbele mengkamer werkt optimaal. Dit is ook te zien in fig,5 , voor een gegeven 

(lage) q
2 

is t 2 minimaal als l<A1<10 , dan is t 2z0,2 en r:0,5 • 
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In relatie 6 staat een uitdrukking voor bet hoogteverschil A h. Dit hoogteverschil 
wordt veroorzaakt door bet verschil in osmotische waarde in mengkamer I en mengkamer 2, 
er geldt: 

Ll~~~h= Tr;, (T12 -T22) - ~ TJ•fo . n2·V3c 
I 

Voor het geval dat q1=o=q2 enZ,•o geldt: 

-13 2 Ah• 3.0 ·IO · z1ni /Ti voor A1 ~ 

-4 2 Ah ct 5.0.·10 -CZ 1ni Ti) voor l~A 1 ~20 

(6) 

In het geval dat Al=! zijn beide oplossingen gelijk en heeft Ah zijn maximale 
waarde: 

Ab Als funktie van Ti is gegeven 
in fig. 7, bierbij is A1=1 bij Ti• 40 mK. 

30 

~ 20 .., 
<I 

10 

0 20 40 60 

r,, mK 

fig. 7, .1 b als funktie van T 

80 

A zodanig dat A=I bij T=40mK 
3.04 T. bij een dubbele mengkamer. 

l. 

Beschouw nu bet dubbele mengkam.er 
systeem met T2(T 1• De osmotische 
waarde in de uitstroombuis is gelijk 
aan die in de tweede mengkamer en 
lager dan de waarde in de eerste meng
kamer. Het verdund 3He uit de eerste 
mengkamer wordt gesmoord in de impedantie Z1 naar de lagere osmotische druk. Dit 
proces geeft opwarming (visceuze opwarming). Het resultaat is dat ~e temreratuur· 
in de uitstroombuis bij een dubbele mengkamer (Te) hoger is dan de temperatuur 
bij een enkele mengkamer (Tm)• Om deze Te te berekenen gebruiken we de enthalpie 
van verdund 3He bij konstante osmotische druk: 

HiT .. 54 Te 2 +42 Tz2 

Dit volgt uit de waarde van C rr bij constante osmotische druk, C ;r • 108 T , 
en uit de waarde van H langs de faselijn in het fasescheidingsdiagram, fig. 2, 
H = 96 Tz2: 

~ 

._ Hir = 1 C dT + 96 T22 -
;;_ TT 

54 Te2 -54 T22 + 96 r 22 = 54 re2 + 42 Tz 2 



De enthalpiebalans van een dubbele 
mengkamer (langs de stippellijn in fig. 8) 
met Q = o luidt: 

(10) 

Voor een enkele mengkamer geldt: 

12 

Om de verhouding van de temperaturen van de 
uitstroom-buis bij dubbele en bij enkele 
mengkamer te vinden gebruiken we de volgende 
relaties: 

Qm + 12 n· l T·2 l = 96 ni T 2 m . 
ri. T·2 (7r + I) 12 n· Q1 + 12 = l l l 

. 
( 1-r) (96 n·T 2 -12n·T 2> Q2 Ill i 2 l I 

12 Ti2 = 54 Te2 + 42 T22 

Met Qm • Q1 = Q2 • o vinden we: 

Zodatgeldt: Tm~Te ~l,3Tm 

T12 

(~)'· I 
---r-

r---- -- -- --- -------., 

I 
I -

I I 

1- - - - - - - - - - - - - - - - -- -' 

fig. 8 

114 r + 9 
7 r + I 

(I I) 

De temperatuur in de uitstroombuis van een dubbele mengkamer is dus altijd hoger 
dan bij een enkele mengkamer. De temperatuur van de inkomende stroom, Ti, is 
echter bij de dubbele mengkamer nagenoeg gelijk aan Ti bij de enkele mengkamer. 
Dit blijkt uit de volgende overweging. De hoeveelheid warmte die wordt uitgewis
seld in de laatste warmtewisselaar wordt bepaald door Ti4 - Tu4 (zie blz. 7 ), 
met T~ de uitgangstemperatuur van de mengkamers. Als we aannemen dat 
Tm2= 1/8 · Ti2 bij de enkele mengkamer dan geldt: 

T·4 - T 4 • T·4 - T 4 • 0 98 T·4 
l u l m ' i 

Bij de dubbele mengkamer geldt: 

r.4 - T 4 • r.4 - T 4 = 0,96 Tl·4 
l "" i e 

Er wordt dus nagenoeg evenveel warmte uitgewisseld. Ti zal nauwelijks veranderen 
als de enkele mengkamer wordt uitgebreid tot een dubbele mengkamer (zie Coops, 
blz. 56). 

3.05 Warmtegeleiding en visceuze opwarming 

De afmetingen van de verbindingsbuizen zijn gebonden aan twee eisen: 
a) de warmtegeleiding in de vloeistof moet kleiner zijn dan het enthalpietransport 

van de stroming; 
b) de visceuze opwarming van de stromende vloeistof moet kleiner zijn dan het 

enthalpietransport van de vloeistof. 
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Om aan a) te voldoen moet een buis lang en dun ZlJn, terwijl b) juist korte en 
brede buizen voorschrijft. We zoeken dus naar een optimum. Hiertoe moeten we 
beide eisen in een wiskundige uitdrukking vertalen. De Waele (lit. 7) geeft hiervoor 
twee uitdrukkingen. 
a) om de warmtegeleiding kleiner te maken dan het enthalpietransport moet 

gelden (voor geconcentreerd 3He en T 40 mK): 

O )(.,~ << 12n T2 
le 

De temperatuur in de buis verandert met een factor 2 over de buislengte le 
indien h~eraan is voldaan. 0 is het oppervlak van de doorsnede van de buis. 
0 = !~d. De warmtegeleidingscoeffieient van geconcentreerd 3He wordt, voor 
T < 40 mK, gegeven door }(, = }{,,~ /T, met ){fl'-= 3, 6. 10-4 KW/m. We kunnen de 
uitdrukking als volgt herschrijven: 

<< 

b) Als de visceuze opwarming kleiner moet zijn dan het enthalpietransport, 
dan moet gelden: 

2:_ i'l n.2ve << 12nT2 

Hierin is ~de impedantie van de buis. Als we aannemen dat de stroming laminair 
is (in ons geval is IOO<Re < 1000, met Re =<{'iid/'?en boven Re = 2000 wordt de stroming 
turbulent), clan geldt Z~· 128 Lc/n de4• We kunnen de uitdrukking als volgt 
herschrijven: 

Le« 
12 1T T4dc4 

128 ?•c n vc2 

Dus de buislengte moet tussen deze twee waarden in liggen: 

rr dc2 !Le 
le 

12 1f T4d 4 
< <:: << c - ~ - .. 

48n T2 12s70 cn v,? 

(12) 

Voor de verdunde zijde geldt een analoge ongelijkheid: 

17 dd2 'Jf. .. ) ld << 
96 Tf1'4dd4 

384 n T2 << 128 '?, n v d2 ,,J 

(13) 

Alle buizen in de mengkoeler vanaf de laatste warmtewisselaar voldoen aan (12) 
en (13). Behalve impedantie Z. , de grootte van Z, wordt zodanig gekozen dat 
AJ ~I tijdens normaal bedrijf. De impedanties Z, en 2'

2
voldoen echter wel 

aan (12) resp. (13). 
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4. Opstelling 

De beschrijving van de meetopstelling is in drie delen op te splitsen. 
Eerst de beschrijving van het systeem, de weg die het 3He moet volgen 
opdat in de mengkamers het gewenste verschijnsel optreedt. Daarna een 
beschrijving van alles dat nodig is om het systeem tegen de omgeving 
te beschermen. Als derde zal ik het electronische gedeelte vermelden, 
dat nodig is om het gedrag van de mengkoeler te meten en te regelen. 
Een vierde paragraaf is toegevoegd om te tonen welke onderdelen tijdens de ex
perimenten gevarieerd zijn. 

4.1 Het mengkoelsysteem 

Het binnenkomend 3He wordt op 4,2 K gebracht in een warmtewisselaar, die 
in vloeibaar helium ligt. (zie fig. 9) Daarna komt het de vakuumkamer binnen, 
hier wordt de temperatuur verder verlaagd. Het 3He stroomt langs het 
I K - bad en dan door de primaire impedantie. Deze primaire impedantie 
zorgt ervoor dat de druk in de buis hoger is dan de dampdruk van 3He bij 
I - Kelvin. Bij een flow van 1 nnnol/s is de druk voor de impedantie 95 Torr, 
da dampdruk van 3He bij 1 - Kelvin is 13 Torr. Dan komt er een warmte
wisselaar met de verdamper (ong. 0,7 K). Hierna staat het binnenkomende 
helium zijn warmte af aan het helium, dat uit de mengkamer komt in tien 

diskrete warmtewisselaars. 
Deze getrapte warmte uitwisseling vormt een benadering van een continue 
warmtewisselaar. Het voordeel van de discrete trappen is, dat we bij 
een trap van lagere temperatuur het kontaktoppervlak groter kunnen 
maken. Zo is de koudste warmtewisselaar (nr. 10) het grootst 
(1 x bx h = 13 x 2 x 4 cm3). Na de laatste warmtewisselaar komt het 
3He in de eerste mengkamer (afmeting d = 3 cm, h = 13 cm). Ongeveer 
de helft van het binnenkomend 3He wordt hier opgelos~ in de verdunde f ase 
en verzorgt de koeling in de eerste mengkamer. De andere helft stroomt 
gekoeld als zuiver 3He naar de tweede mengkamer. Hierbij stroomt het door 
drie warm.tewisselaars, die er voor zorgen dat de wandtemperatuur en de 
vloeistoftemperatuur gelijk zijn (zie ook hoofdstuk 5, thermometrie). 
Deze tweede stroom zorgt voor koeling in de tweede mengkamer (afmeting 
d • 3,8 cm, h • 16,2 cm). Nadat de uitstroombuizen aan de verdunde zijde 
van de beide mengkamers tesamen zijn gekomen stroomt het 3He weer door een 
warmtewisselaar tussen wand en vloei stof. Er wordt aangenomen dat het 
4He aan de verdunde zijde stil staat en dat er uitsluitend 3He stroomt, 
omdat de 4He superfluide is (en daarom is 9}'4=o). In de tien warmtewisselaars 
neemt de verdunde fase warmte op van de geconcentreerde fase. Uiteindelijk 
komt de 3He in de verdamper (afm. d • 15,8 cm , h = 4,2 cm) en wordt 
hier gedestilleerd uit de 4He. De 3He-damp' wordt weggepompt door een 
diffusiepomp (Booster) en een rotatiepomp (Es 4000). Hierna stroomt het 
3He door een zeoliet-pot, die een temperatuur heeft van 77 K (m.a.w. de 
pot hangt in een vloeibaar stikstof-bad). In deze zeolietpot wordt eventuele 
vervuiling (water, olie, lucht) weggevroren en geadsorbeerd. Het gezuiverde 
3He kan nu weer aan een nieuwe cyclus beginnen. 

4.2 Pompen en kryostaten 

Het systeem moet zodanig worden afgeschermd tegen de omgeving dat er g~en 
warmtelek of elektromagnetische straling op de mengkamer werkt. 
In de tweede mengkamer bevindt zich het SRM-device (zie hoofdstuk 5). 
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Dit device werkt niet betrouwbaar indien er een magnetisch veld aanwezig is. 
Om deze mengkamer zit hiervoor een)A -metalen schild. Voordat we afkoelen wordt 
dit schild "geshaked". Dit doen we door om het schil een spoel te houden, 
waarover een 50 Hzwisselspanning staat. De Weiss-gebiedjes in het metaal warden 
aangeslagen en uit hun voorkeursorientatie getrild. Er is aangetoond dat na 
deze handeling een eventueel magnetisch restveld is verdwenen. Aan de schijf 
ender de warmtewisselaars hangt tevens een stralingsscherm (afm. d•20 cm, 
h = 58 cm). Dit stralingsscherm is gemaakt van verguld koperfolie. Boven het 
I K-bad zit de flens waaraan de vakuum-kamer (roestvrij-staal, d = 23 cm, 
h = 81 cm) komt te hangen. De ruimte binnen deze vakuumkamer wordt op een druk 
van 10 -6 Torr gepompt door een olie-diffusie-pomp (E02 vac.) en een rotatie
pomp (Es 200 vac.). 
Om de vakuumkamer zit een bad van vloeibaar helium. Het nivo van de vloeistof 
wordt electronisch geregeld. 
Door te stoken met een weerstand in het heliumvat wordt de cryostaat bijge
vuld. De verdampte helium gaat naar een gaszak. Uit deze gaszak betrekt de 
liquefactor zijn helium. Het I K-bad wordt afgepompt met een diffusie en rotatie 
pomp. Oak deze afgepompte heliumdamp komt in de gaszak. 
De heliumkryostaat en de stikstofkryostaat warden gescheiden door de contactgas
ruimte. De Eol cont en de Es 200 vuil zorgen ervoor dat hier een druk heerst 
van 5. 10-S Torr. 
Oak het nivo van de vloeibare stikstof wordt electronisch geregeld. Hiertoe 
hoeft echter niet in het stikstofvat (inhoud 200 liter) gestookt te worden, 
omdat dit vat op konstante overdruk staat (p=l,7 atm). Het bedienen van 
een klep is voldoende. 
De Es 330 is een service-pomp, die tijdens een continu bedrijf niet gebruikt 
wordt. Maar met het opstarten en afbouwen van een run is deze pomp onmisbaar. 
In fig. 10 is de Es 200 vuil zodanig aangesloten, dat deze als voorvakuum
pomp van de EOI .cont werkt. Er ziJn echter veel meer leidingen en kranen 
(totaal 60 kranen) en met name deze Es 200 vuil is op vele andere plaatsen te 
gebruiken. 

4.3 Elektrische meet- en regelinstrumenten 

4.3.1. Meetinstrumenten. 

In de mengkoeler wordt de temperatuur gemeten met CMN-spoelen (magnetische 
susceptibiliteit) en met weerstanden. Er zijn zes CMN-spoelen en een SRM-device. 
£en CMN-spoel wordt steeds met dezelfde lock-in-amplifier (PAR 126) gemeten. 
Met de schakelkast wordt gekozen of de tweede lock-in-amplifier (PAR 128A) 
een andere CMN-spoel of het device meet. Het spanningsverloop van de CMN-spoelen 
wordt continu vastgelegd op een tijdschrijver (Kipp BD41). De grootte van de 
spanning wordt afgelezen op een van de digitale voltmeters. 
De weerstanden worden gemeten met een weerstandsbrug (Instruments for 
Technology LTD, Finland). 
Tevens zijn we in staat om de hoog.te van de fasegrens in de mengkamers te meten 
met een condensator. De capaciteit wordt gemeten met een capaciteitsbrug 
en een lock-in-amplifier (PAR 5101). Het verloop van een van de twee capa
citeiten kunnen we op een tijdschrijver (Kipp BD 5) vastleggen. 
Het is ook mogelijk om vermogen toe te voeren op verschillende plaatsen in 
de mengkoeler. We sturen hiertoe stroom door, speciaal hiertoe aangebrachte 
s tookwee.rs tanden. 
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Met name de flow wordt geregeld met een stook in de verdamper. Er 
zijn twee voedingen aanwezig om zo op verschillende heaters te stoken, 
hierbij hebben we de keuze uit vijf heaters. Het gedissipeerde vermogen in 
de heater meten we met een vierpunts meting. Deze geeft ons zowel de 
stroomsterkte door als de spanning over de heater. Beide kunnen we 
aflezen van de digitale voltmeters. 
De schakelkast (tijdens mijn afstuderen gebouwd) biedt ons de mogelijkheid 
te kiezen welke CMN we meten, welke weestand we meten en op welke heater 
we stoken. 

4.3.2. Regelinstrumenten 

De werking van de mengkoeler dient beveiligd te zijn tegen calamiteiten, 
omdat de mengkoeler ook 's nachts (onbemand) doorwerkt. 
De diffusiepompen zijn beveiligd tegen een te hoge voordruk (bijv. als 
de rotatiepomp niet werkt), het wegvallen van koelwater, en tegen te 
warm worden (onderdeel 16 in fig. 11). 
Het nivo van de vloeibare stikstof en van de vloeibare helium worden 
gedetecteerd en geregeld. Er is een speciale telefoonbeveiliging 
aangebracht. Hierop kunnen verschillende signalen worden aangesloten, zodra 
een van de signalen een grenswaarde overschrijdt worden twee, van te voren 
geprogrannneerde telefoonnummers opgebeld. Het apparaat genereert verschil
lende pieptonen, die na decoderen informatie verschaffen over de aard van 
het alarm. Tevens is het mogelijk om de telefoonbeveiliging op te bellen, 
het apparaat geeft dan de mengkamertemperatuur (als voorbeeld). 

4.4 Variabele onderdelen 

Het gedeelte van de mengkoeler dat onder de warmtewisselaars hangt is onder
hevig aan voortdurende veranderingen. Om bij verschillende Al 
karakteristieken (bijv. koelvermogens, minima) te verkrijgen werd meestal 
de Zl veranderd (zie fig. 12 a) voordat er een nieuwe run werd begonnen. 
Om de thermometrie goed te bedrijven werden drie warmtewisselaars tussen 
de beide mengkamers geplaats (fig 12b). Niet alleen de waarde van .Zl 
werd veranderd ook de lengte van de impedantie is gevarieerd (fig. 12c) 
om hiermede de doorstroomsnelheid te veranderen. Ook kregen wij de indruk 
dat bij loodrechte inval van beide uitstroombuizen er drukverhoging 
optrad t.g.v. turbulente verschijnselen. Een meer vloeiende samenkomst 
(fig. 12d) leek ons beter. Omdat de drukopbouw in de impedantie 
werkelijk een probleem bleek, meenden we grad)'~=o te moeten dwingen door 
parallel aan ZI een superlek te maken (fig. 12 e). Tevens is er gemeten 
aan een drievoudige mengkamer, waarvan fig. 12 f de configuratie toont. 
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5. Thermometrie 

5.01 Inleiding 

Op verschillende plaatsen in de mengkoeler wordt de temperatuur gemeten. 
Dit wordt bij de opstelling uitsluitend gedaan met CMN-thermometers. 
Deze thermometers meten met behulp van wederkerige inductie de magnetische 
susceptibiliteit van het CMN-zout. 
CMN is een afkorting van cerium magnesium nitraat, Ce 2~g 7 (N0 1 ), 2 • 24 H2 0. 
De magnetische susceptibiliteit is temperatuurafhankelijk en volgt de wet 
van Curie X :C/ (T-4). Het CMN voldoet aan deze wet tot een temperatuur 
van 2 a 3 mK. Beneden 1,9 mK wordt het zout ferromagnetisch. 
De CMN-thermometers worden in de tweede mengkamer geijkt. De referentie
temperaturen bij de ijking zijn die temperaturen, waarbij enkele metaal
legeringen supergeleidend worden. Door lineaire interpolatie tussen deze 
referentie-temperaturen, wordt voor iedere thermometer een ijking gemaakt 
voor het gehele temperatuurgebied dat voor ons interessant is, d.w.z. 
tussen 5 mK en 200 mK. 
Op de verschillende facetten, die in deze inleiding zijn genoemd, wordt in 
de volgende paragrafen uitgebreider ingegaan. 

5.02 De wet van Curie 

De werking van de CMN-thermometers wordt bepaald 
susceptibiliteit,X, afhangt van de temperatuur. 
gegeven door de wet van Curie-Weiss: 

X= c 

T -A 

Hierin is C de Curie-constante. 

doordat de magnetische 
Deze afhankelijkheid wordt 

Deze relatie is een eerste order benadering, de hogere orde termen ZlJn 
verzameld in A. Deze A bevat invloeden van inwendige magnetische effecten, 
verdunning van de magnetische dipolen met kristalwater. Een goede theoretische 
afleiding van de waarde van A is niet te geven. 
De wet van Curie beschrijft het gedrag van het paramagnetisch zout. Bij 
temperaturen lager dan 6 mK wordt de onderlinge wisselwerking tussen de 
magnetische dipolen merkbaar. De tempera-

tuurafhankelijkheid vanX begint af te 
wijken van de wet van Curie-Weiss. 

;--- --71 
/ i 

I 
De onderlinge wisselwerking zorg ervoor, 
dat bij nog lagere temperaturen de dipolen 
een voorkeurs orientatie t.o.v. naburige 
dipolen vertonen. Er treedt spontane 
magnetisatie op van deelgebieden (Weiss
gebieden). 
Het zout wordt ferromagnetisch. 
Bij 2 mK wordt het zout ferromagnetisch 
(zie lit. 10, II en 12), dit wordt door 
fig.13 ge!llustreerd, 
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De overgang van paramagnetisme naar ferromagnetisme manif esteert zich ook 
bij de warmtecapaciteit van het zout. Deze heeft een maximum bij 1,9 mK 
(lit. 10). 
In onze thermometerszit het CMN in poedervorm in een cylinder. Het gedrag 
van het poeder verschilt hierin niet veel van het gedrag van het kristal. 
Metingen door Wheatley aan poedervorrnige CMN in cylindrische houders 
tonen een overgangstemperatuur van 1,8 mK. Deze temperatuur bleek onaf
hankelijk van de korrelgrootte van het poeder. 
Aangezien onze minimum temperaturen (7 mK en hoger) hoger zijn dan 2 mK 
hehoeven we ons over het ferromagnetisme vooralsnog geen zorgen te maken. 

5.03 De meetmethode 

De susceptibiliteit van het CMN wordt gemeten 
met wederkerige inductie van twee spoelen. Deze 
twee spoelen, de primaire spoel en de secundaire spoel, 
zijn om elkaar heen gewikkeld (ongeveer 5000 wikkelingen 
supergeleidend draad van 50.10- 6 m dikte). 
In een gedeelte van de spoel (2500 wikkelingen) 
bevindt zich het CMN-poeder in een cylindervormige 
houder van araldite. Een evengroot gedeelte van ~ ~s 
de spoel omsluit een vakuum ruimte, dit tweede 
gedeelte is zodanig gewikkeld, dat dit signaal 
wordt af getrokken van het signaal van het gevulde 
gedeelte. 
Op de primaire spoel wordt met een oscillator een l.e.e a-
130 li:z-wisselspanning gezet. ) 
De spanning, die in de secundaire spoel wordt geinduceerd wordt versterkt met 
een lock-in-amplifier (PAR 128 A). 
Om de temperatuur van het helium te meten wordt 
er ender de buis, waar het helium doorstroomt, .,.._ +--

een pijpje gehangen. Onder in dit pijpje bevindt l I 
zich het cylindertje met CMN-poeder. 
Dit poeder is dus doordrenkt met het helium, 
waarvan de temperatuur gemeten"'od: worden. 
Om het pijpje heen is de dubbele spoel opgehangen. 
De spanning tussen de aansluitdraden van de secun
daire spoel is een funktie van de temperatuur 
van het CMN. 

5.04 De ijking 

Het CMN-poeder heeft een bepaalde temperatuur, doordat het in kontakt staat 
met het helium dat door de mengkoeler circuleert. Als funktie van de tempera
tuur verandert ook de susceptibiliteit en dus ook de mate van wederkerige 
inductie tussen de primaire en secundaire spoel. Het verband tussen de 
inductie-spanning en de temperatuur van het CMN wordt door ijking gevonden. 
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Voor dit ijken z1Jn standaard temperaturen, tussen 5 mK en 200 mK, nodig. 
De standaard referentie temperaturen worden bij ons gegeven door een.zg. 
SRM-device (zie lit. 13). Dit device heeft hetzelfde principe als de 
CMN-thermometers, ook hier wordt de wederkerige inductie gemeten. 
De kern van de spoelen wordt nu niet gevormd door CMN-poeder, maar door 
vijf metaallegeringen, die ieder bij een andere temperatuur supergeleidend 
warden. De verandering van wederkerige inductie bij veranderende temperatuur 
wordt hierbij niet veroorzaakt door een veranderende susceptibiliteit, maar 
door het optreden van het Meissneref f ect bij het supergeleidend warden van 
een legering. 
De legeringen met de kritische temperaturen zijn: 

W Wolfraam T = 15,2 mK 

Be Beryllium T = 22,4 mK 

Ir Iridium T = 99, 1 mK 

AuAl Goud-Aluminium T = 162,6 mK 

Au In Goud-Indium T = 205,0 mK 

Het SRM-device en de te ijken CMN-thermometer warden beiden in de tweede 
mengkamer geplaatst. 
Het resultaat is een ijkgrafiek 
{zie fig. 14), waaruit een relatie 
volgt met de gedaante: 

T = -2._ 
V;...b 

T in mK en V in)' V. 
a Is een evenredigheidsconstante 
met dimensie[,)'//"" k' J , b is de 
spanning bij T =oo met dimensie 
r~vJ. 

Als de thermometer geijkt wordt, 
volgt b uit de ijking. Na de ijking 
wordt de thermometer uit de meng
kamer gehaald en op een bepaalde 
plaats gehangen. Het blijkt dat 
bij dit verplaatsen b veranderd. 
Als de ijking gebruikt wordt is er 
enige onzekerheid welke b gebruikt 
moet warden. Dan gebruiken we 
de waarde van de C1N bij 4,2 K 
(de vloeibaar helium temperatuur). 
Zoals te zien is in de ijkgraf iek 
is de spanning bij 4,2 K in het 
algemeen niet gelijk b. De fout 
in temperatuur, die we maken door de 
4,2 K-waarde te gehruiken in plaats 
van de juiste b is voor hoge 
temperaturen (JOO mK) groter dan bij 
lage temperaturen ( 15 mK). 
Hierover meer in paragraaf 5:0~, de 
meetfout. 

I 0 \0 JO I.it' SO 
O·..----+-----.~---.----.----.......--------------r 

-·--- _j_ __ - -· ___ _J __ 

-l. -- __ ; _____ ---'.-- - ·--f 
i 

, i . i I 
___:._!__ ------l ----· ----t---------~---------~-,. 

-~o1----i-.;._~!--+l--~-,--.----2"---~--+-

··- --'-- - -L--'. -· -
' I I 
~ ' ! 

- --·-1------+-----------,..------------
. . . ---- ---:-----:----t- ---

!----~,--+---~--------- --
. . f \ 

-:------1---~i-

___ ,+~, -----, __ - -.- ;iqq 

-:- • -- ,. :.y~ 't't 

-·-se._, w 

fig. 14 , ijkgrafiek 
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5.05 De meetfout 

We berekenen de temperatuur, door de spanning te meten en deze waarde in te 
vullen in de relatie: 

T •_,,,,__a,,......_ 
v -b 

Deze formule wordt bijzonder hanteerbaar indien we T uitdrukken in mK en V in 
)"V, omdat deze eenheden zich bij gebruik voordoen. De waarde van a en b 
volgen uit de: ijking. De grootte van de absolute fout in T wordt gegeven 
door: 

.T. 1:t· 0 + 1;~1~; '6 +1;;/o.b. v. 

T 
=a-D.Cf+ T T V 

V- 6 ~ b + V _ b fl , de relatieve fout wordt 

~ =7lla + V~b('-'b-1-eiV) ::~[lla+ T(t.b+eiVJ] 

De afleesfout i~ de spanning schat ik op ongeveer 0,2.f'V. 
De grootte van Ila en .!lb moeten uit de ijking volgen. De handleiding van 
het SRM-device geeft de spreiding in de temperatuur, ~T, voor de verschillende 
referentietemperaturen. Nemen we als voorbeeld dezelfde ijking als van fig. 14, 
dan vinden we de volgende ijkpunten: 

T 1/T v 
W: 15,2 + 0,7 65,7 + 3 -17,7 + 0,2 -
Be: 22,4 + 0,2 44,7 + 0,4 -26,6 + 0,2 -
Ir: 99, I + 0,8 10, I 0 + 0,08 -40,0 + 0,2 - -

De eenvoudigste manier om een indruk te krijgen van de grootte van ba en 
6 bis een ijkgrafiek te tekenen met de fout in 1/T en in V erbij en door 

deze punten twee (uiterste) mogelijke lijnen te trekken. 
Als we dit doen vinden we: 

lij n a = 401 , 6 , b • -44, 2 

lijn 2 a= 397,8 , b • -44,0 

zodat geldt a= (400 :!: 2),.,~Ven b • (-44,1 :!: 0,2),AAV. 
We nemen /H1 = '2 Y\o L<'µ V en Ll b = o 2 M V (dan is Ll b = AV ) • · 

/ . / 

Nu kunnen we nagaan wat de relatieve fout in de temperatuur is als we de 
ijking gebruiken. 

~ = £i-[Aa+ T(t.b+AV)]=i-[~ +o,4T] . 

De relatieve fout ( AT/T) is dus afhankelijk van de ijking (a) en van de 
temperatuur (T). 
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In onderstaande tabel staan de zes CMN-thermometers met hun ijking en de absolute 
fout, 6 T .. 1 I a (2 + 0,4 T) T, bij enkele temperaturen. 

Tabel, absolute fout bij verschillende temperaturen, in mK. 
- - - - - - - - -
in run 43 

spoel nr. 

a 

b 

bij 5 mK 

bij 10 mK 

bij 15 mK 

bij 20 mK 

bij 50 mK 

bij 100 mK 

bij 200 mK 

in run 43 

spoel nr. 

CMN 

IX 

400 

-44, I 

0,05 

O, I 5 

0,3 

0,5 

2,8 

10,5 

41 

CMN 15 

a ~391 

b +60,7 

+ 2 -
+ 0,2 -

- - - - - - - - - - - -
CMN 2 CMN 3 CMN 4 

v VII IV 

760 + 2 760 + 2 760 -
-10,1 + 0,2 -16,3 + 0,2 -33,8 - -

0,03 0,03 0,03 

0,08 0,08 0,08 

0,2 0,2 0,2 

0,3 0,3 0,3 

1 '4 I , 4 I ,4 

5,5 5,5 5,5 

21 ,6 21 '6 21 '6 

CMN 5 

II 

+ 2 761 + 2 -
+ 0,2 -3,5 :!: 0,2 -

0,03 

0,08 

0,2 

0,3 

I ,4 

5,5 

21 ,5 

Bij CMN 15 is slechts de ijking van run 43 ingevuld, bier geldt niet dat 
!Ja= 2 ""'i.</V • De verschillende ijkingen van deze CMN-thermometer ontlopen 

elkaar dusdanig, dat we de konklusie moeten trekken, dat deze thermometer 
niet bruikbaar is. 
Het volgende overzicht van de verschillende ijkingen rechtvaardigt deze 
konklusie. 

run 29 

a: 1630 

b: -5,5 

run 36 

1600 

-20 

run 37 

1980 

-56 

run 40 

1840 

-67 

run 43 

2392 

+60,7 

neze CMN IS heeft niet de compensatie spoel met de lege kern, dit betekent 
dat we bij de lock-in-amplifier een zero-offset in moeten stellen. Dit 
maakt de werking kwetsbaarder voor fluctuaties. Daar komt nog bij, dat 
we redenen hebben om aan de juiste werking van de amplifier voor deze 
CMN te twijfelen. 
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Grater dan de fout in b in de ijking is de fout in b als we de 4,2 K-waarde 
gebruiken in plaats van b. Hiervan was reeds sprake in paragraaf 5.04, de ijking. 
In de tabel zien we dat a T veel 
groter is, dan tJ. T t.g.v.11o~ob. 
Het is met deze fout, dat we rekening 
moeten houden voor iedere CMN-thermo-
meter, die niet in de tweede mengkamer 
hangt. De thermometer in de tweede mengkamer 
heef t een nauwkeurigheid zoals in de 
tabel op blz. 

5.06 Diskussie 

T 

5 

10 

15 

20 

50 

100 

200 

aT 

0,2 

0,7 

1 ,5 

2 

13 

41 

120 

fJ.T/T 

4% 

7 

10 

12 

26 

41 

58 

In de voorgaande tekst wordt steeds gesproken over het feit dat we de 
temperatuur van het CMN-poeder meten. We zijn echter getnteresseerd in de 
temperatuur van het helium. Het is dus de bedoeling dat het CMN-poeder 
de temperatuur van het helium in de buis aanneemt. Dit bleek echter 
moeilijker dan werd verwacht. Tussen het helium in de buis en het poeder 
staat een heliumkolom van 3 cm. 
Het poeder moet zijn warmte kwijt 
door geleiding in deze kolom. -~ ~ 

Echter ook het pijpje om deze kolom 
moet zijn warmte kwijt en zou het 
helium in de kolom en de CMN-thermo
meter opwarmen, indien dit pijpje 
signif ikant warmer zou zijn dan het 
helium. Dit bleek inderdaad het 
geval te zijn. We kregen sterk de indruk 
dat de wanden van de buizen op sonnnige 
plaatsen veel warmer (tweemaal zo warm) 
zijn dan het helium, dat erdoor stroomt. 
Het temperatuurverschil kan bestaan vanwege 
de hoge Kapitzaweerstand tussen het metaal 
en het helium. Het wordt veroorzaakt door
dat deze buizen, via geleiding door het 
metaal, in warmtekontakt staan met relatief warme onderdelen (warmtewisselaars, 
de stook Hlj.). 

Het opwarmen van de thermometers is hiermede niet geheel verklaard. Toch 
waren grafieken zoals fig. 15 en fig. 16 een indikatie dat het temperatuur
verschil daadwerkelijk optrad. 
In fig.15 zien we de temperatuur gemeten in de tweede mengkamer (T% ) en de 
temperatuur gemeten aan de uitgangsbuis van deze mengkamer (Tu ). 



Verwacht mag worden dat Tu = Tl (de onder
broken lijn). We zien echter dat T (geme
ten met CMN-4) konsekwent warmer is dan 
T . Bij de lijn ,.zonder warmtewisselaar" 
is de temperatuur gevarieerd door te 
stoken met H~ (zie fig.15), hier geldt 
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Tu = 2 T2 • Daarna is er in de uitgangs
buis een gesinterd koperblokje aangebracht 
(boven CMN-5, zie fig. 18 ) met de bedoeling 
om het warmtekontakt tussen de vloei-
stof en de wand te vergroten. Ook nu is 
gestookt op H 4- en wordt de lijn "met 
warmtewisselaar" gemeten. Nu geldt 
Tu= 1,3 T~. Beide lijnen zijn gemeten 
zonder stoken op Hs, omdat bleek dat dit 
CMN-1 en CMN-15 opwarmde. 

H 5 is gemonteerd op hetzelfde statief als 
de CMN-thermometers. 
Deze stook raakt niet al zijn warmte direkt 
kwijt aan de vloeistof, maar warmt hoofd
zakelijk het statief op. 
Hierdoor raken ook de spoelen en het poeder 
opgewarmd. Ter illustratie van dit ver
schijnsel dient fig.16 . Hier staat uit 
de temperatuur van de inkomende stroom 
(gemeten met CMN-2) tegen de temperatuur van 
de tweede mengkamer. De lijnen "H4,2." en 
'.'.Ht,+ 7wi" zijn gemeten met stoken op H4, 
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de getrokken lijn met H 4 op de buis 
voor CMN-2, zoals in fig.17 • 
Bij de gestippelde lijn ("Hi.,,..,") 
is H Lt voor een warmtewisselaar geplaat 
(zie fig.18). Het verschil is niet 
signifikant. De gekromde lijnen geven 
het verband tussen de temperaturen bij 
stoken op de tweede mengkamer. De 
getrokken lijnen "zonder warmte
wisselaar" rnet stoken op H5 , bij 
verschillende flow•· De gestippelde 
lijn "met warmtewisselaar" met stoken 
op Hz • 
We verwachten, dat HS de CMN-1 zal op
warmen, en dat de T2 bij stoken op Hs 
h?~er z~~ zijn dan bij stoken op H~ , 
biJ geliJke T ;,,, . 
Deze verwachting wordt bevestigd 
door de meting. Ook zal bij een hogere 
flow de CMN meer afgekoeld worden, we 
zien dat bij gelijke Ti~de T2 lager is 
bij hogere flow. 
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Deze overwegingen leiden tot de konklusie, dat de buiswanden warmer ZlJn dan de 
vloeistof en dat deze buizen de CMN-thermometer een hogere temperatuur 
geven clan de vloeistof temperatuur. Een poging om de wandtemperatuur gelijk 
te trekken met de vloeistof is het plaatsen van warmtewisselaars. 
Dit zijn gesinterde koperen blokken, waar het helium doorheen stroomt. 
Op deze manier vergroten we het kontakt-oppervlak tussen de wand en de 
vloeistof. Er is een warmtewisselaar geplaatst in de uitstroornbuis van de 
tweede mengkamer en drie warmtewisselaars tussen de eerste en de tweede 
mengkamer, op de middelste hiervan is een stookdraad gewikkeld. 
Deze stook H ~ , is een vervanger van H s , die de thermometers opwarmde. 
Ondanks dat deze warmtewisselaars een grote verbetering gaven blijft de 
onzekerheid of op sonnnige plaatsen de gemeten temperatuur wel de temperatuur 
van de vloeistof is groter dan de meetfout, zoals besproken in 
paragraaf ~. os. 

Thermometrie m,b.v. weerstanden wordt bij deze mengkoeler niet gedaan. Er 

bevinden zich wel twaalf Speer-weerstanden verspreid over de mengkoeler, de 

weerstandswaarden warden oak netjes tijdens iedere run gemeten, Met name de 

temperatuur van het IK-bad kunnen we redelijk gped meten, maarde andere _ 

weerstandswaarden (T~IK) blijken niet te vertalen in een temperatuurswaarde, 

Dit bleek zodra we een weerstand naast een CMN-thermometer hingen. De 

temperatuur volgens de ijking van de weerstand verschilde teveel met de 

temperatuur volgens de CMN-thermometer.Tevens bleek dat voor T<30mK de 

weerstandenniet met onze brug (it Resistance Bridge vs-2) te meten waren. 

De bedrading had bij kamertemperatuur een onderlinge capaciteit van !Oa20 nF, 

Tijdens de run (T<IK) varieert de capaciteit van de bedrading van 22 nF tot 

500 nF. Of deze capaciteit de oorzaak is dat de weerstandsmeting niet goed 

verloopt is niet zeker. Tijdens mijn afstudeerperiode is hier verder geen 

onderzoek naar gedaan, omdat andere zaken een hogere prioriteit hadden, 
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6. Resultaten 

6.01 Inleiding 

In dit hoofdstuk staan de resultaten vermeld van de metingen gedaan 
met de mengkoeler die is beschreven in hoofdstuk 4. Deze resultaten 
zullen vergeleken worden met de theorie uit hoofdstuk 3. Eventuele 
diskrepantie tussen theorie en praktijk zal in hoofdstuk 7 verder 
besproken worden. 

6.02 Experimenten 

De opzet van de meetopstelling wordt nog eens in fig. 19 weergegeven. 
De temperaturen worden uitsluitend met CMN-thermometers gemeten. 
Tevens zijn we in staat om de hoogte van de fasegrens in beide meng
kamers te meten. Dit wordt gedaan door de capaciteit van twee con
~entrische buisjes te meten. De dielectrische constante van verdund 
3He is grater dan van geconcentreerd 3He. Hierdoor neemt de capaciteit 
van deze condensator toe als de fasegrens stijgt (dC/dx=61 fF/cm) 
Op deze manier zijn we in staat om het hoogteverschil ~h tussen de 
fasegrenzen in de eerste en de tweede mengkamer te meten. 
Vele runs hebben tevens als funktie om de CMN-thermometer in de 
tweede mengkamer te ijken. Voorts kan het koelvermogen warden gemeten 
door te stoken op H2. De flow ni kan gevarieerd worden met de stook H3 in 
de verdamper. Door elders niet te stoken kan de minimum temperatuur 
als functie van de flow warden gemeten. 
Het duurt ongeveer een uur tot zich evenwicht heeft ingesteld na 
een nieuwe stookwaarde. Om op een d~g meer dan acht meetpunten te 
verkrijgen is overwerk in de avonden geboden. Een run duurt een week, 
hierna duurt het nog eens twee dagen voordat het systeem op kamer
temperatuur is. Daarna kunnen de kryostaten verwijderd warden en een 
onderdeel (meestal impedantie .21) verwisseld. 

6.03 Koelvermogen 

"Bij het meten van het koelvermogen dient vermeld te warden waar en 
hoe de temperatuur gemeten is en op welke wijze het vermogen toegevoerd is", 
aldus de tweede Stelling behorende bij het proefschrift van Gerard Coops. 
Zoals in hoofdstuk S reeds is besproken is het inderdaad van belang 
zodanig de temperatuur te meten en zodanig te stoken, dat we daadwerke-
lij k de heliumtemperatuur meten en de warmte aan het helium toevoeren. 
Het volgende experiment is een illustratie van bovengenoemde stelling. 
Het koelvermogen van een enkele mengkamer is gemeten bij een circulatie
snelheid van n i=O,S mmol,/s. De warmte is op drie manieren toegevoerd. Eerst 
direkt in de mengkamer met HS, daarna met H6 op de uitstroombuis dicht 
bij de mengkamer en uiteindelijk met H2 via de warmtewisselaar in de in
stroombuis. Het is opmerkelijk dat het koelvermogen (zie fig. 20) voor de 
heaters HS en H6 gelijk is. Het vermoeden rijst dat beide heaters het statief 
opwarmen, waar de CMN-thermometer aan vast zit. Tevens bleek (achteraf) dat 
HS zich per abuis in de afvoerbuis van de tweede mengkamer bevond in 
plaats van ergens in de volle bulk vloeistof. Deze positie bevordert 
ook niet de goede opwarming van de mengkamer inhoud. 
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CMN 3 
CAP 1 

CMN 5 

CMN 4 

CAP 2 

CMN 2 

ste 
I mengkamer 

srm 

CMN I 

de 
2 mengkamer 

fig.19, de opzet van de meetopstelling met dubbele mengkamer 
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fig,20, koelvermogen enkele 

mengkamer, bij n.= 0,5 mmol/s, 
l. 

o H2, met groot oppervlak 

o H5 , met klein oppervlak 

• H6 , op de ui tgang 

6 T., inkomende temperatuur 
l. 
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fig.22, koelvermogen drievoudige mengkamer, bij 

o temperatuur derde mengkamer 

o temperatuur tweede mengkamer 

O temperatuur bij dubbele mengkamer 

~ temperatuur bij enkele mengkamer 

n.= 
l. 

mmol/s. 
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Deze twee overwegingen: a. bij beide heaters is het kontaktoppervlak 
met de vloeistof klein; b. beide heaters bevinden zich in of op de 
uitgang; maken niet alleen aannemelijk dat de koelvermogencurves gelijk 
zijn, maar tevens dat de CMN-thermometer een hogere temperatuur meet dan 
bij dezelfde stook op H2. Opvallend is ook, dat voor Q ::::- 80.1' W de 
thermometer in de mengkamer warmer is dan de ingaande stroom. 
Bij grote Q moeten Tm en 'I'i juist gelijk worden, uit de volgende verge
lijking volgt dan dat moet gelden: 

Qm + 12n·T·= 96 n·T 2 1.1. i.m ]-. 
voor grote Q: Tm=Ti 

(voor grate Q) 

De koelvermogenscurve meet dus bij de lijn ~m=84niTi2 als asymptoot hebben. 
Het is duidelijk dat tussen deze stoken en bet helium een te grote 
warmteweerstand zit. Daarom is stock Hz gemaakt (zie fig. 12b) met 
een kontaktoppervlak van 0,5 m2. De warmtewisselaars zijn gemaakt om 
zeker te zijn dat de warmte naar de vloeistof gaat en niet naar andere 
delen van bet systeem. Koelvermogens worden daarom allen met H2 gemeten. 
In fig. 21 is de koelvermogenscurve voor een dubbele mengkamer getekend. 
Deze curve is gemeten bij een flow van ni= 1 mmol/s en een impedantie 
Z1= 0,31 x 1012 m-3. Hierin is T1 de temperatuur van de eerste mengkamer, 

Tz van de tweede mengkamer en Tm de temperatuur van een enkele mengkamer. 
Er geldt inderdaad dat Tz <Tm< Ti, voor hogere temperaturen worden de 
temperaturen gelijk. Er moet worden vermeld dat de temperatuurreductie 
tussen de eerste en de tweede mengkamer bij ~ 2=o ongeveer 20% hoger 
is dan de te verwachten 2,8. Een temperatuur-reductie groter dan 2,8 is ook 
door Wheatlei.J gemeten. 
Ook van een drievoudige mengkamer (fig. 12 f) is bet koelvermogen ge
meten. Fig. 22 geeft de curve voor ey~ flow ni = 1 nunol/s en 
z1= O, 11 • 10 12 m-3 en z2= 0,08 . 10 m-3. De laagste temperatuur bij 
de drievoudige mengkamer was 5,5 mK. 

6.04 t 2 versus qz 

Een goede manier om de 
theorie te toetsen aan de 
praktijk is bet verloop te 
tekenen van de dimensieloze 
getallen tz en q2, zoals 
deze volgt uit de theorie 
en zoals deze gemeten wordt. 
Uit de gemeten waarden van 
Ti, Tz, ni en Q2 en de waarde 
vanZ1 volgen de dimensie
loze getallen A1, t 1, tz en 
q2• De dusdanig gemeten waarden 
van A1 en tz worden in een 
grafiek gezet (zie fig, 23). 
Door deze curve's te tekenen 
in de theoretische grafiek 
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van A1 vs t 2 (fig. 5) 
vinden we de snijpunten met 
de theoretische curve's bij 
verschillende qz. 

Fig. 23, 12 -3 t 2 vs. A1 with z
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Zo vinden we welke theoretische q2 bij de verschillende t2 hoort. 
Deze punten vormen de theoretische curve in de grafiek van t2 vs q2· 
De gemeten curve v!nden we door t2 en q2 beide uit de gemeten waarden 
van Ti, T2, Oi en Q2 te berekenen. Fig. 24 geeft vier grafieken van 
t2 vs q2 voor verschillende.Z,en verschillende flow. De getrokken lijnen 
zijn de theoretische curves en de punten daaromheen zijn de meetpunten. 
We zien dat voor flows kleiner dan I mmol/s de meetpunten dicht bij 
de theoretische curve liggen. Echter bij een flow van Oi = 1,5 nnnol/s 
treden er afwijkingen op. Bij deze hogere flows wordt er in de verdamper 
meer gestookt en er zal een grotere hoeveelheid 4He mee-circuleren. 
Deze hoeveelheid 4He verl<le int bet koelvermogen van de mengkamers en 
de meetpunten zullen links van de theoretische curve liggen. 

Deze metingen zijn verricht bij acht verschillende impedanties 
en ieder met drie verschillende flows. Omdat alle curves nagenoeg hetzelfde 
zijn is het nauwelijks interessant om de overige twintig curves 
in dit verslag op te nemen. Dit komt doordat de minimum temperatuur 
(bij Q2=0) bijna niet varieert als functie van de impedantie en van de 
flow. Ook bij de hoge temperaturen zijn de curve's identiek omdat de 
dubbele mengkamer zich dan als enkele mengkamer gedraagt. Om dit nog 
eens te illustreren is in de vier t2 vs q2 curve's de theoretische 
curve van een enkele mengkamer, volgens l+qm= 8tm2• ~etekend. Verder 
client opgemerkt dat, naar analogie van de asymptoot Q2= 84 niTi2 in de 
koelv;rm1og7nsc~rv) e, nu geldt dat q2 een maximum waarde q2 ~ 7 heeft 
(q 2= Q2 I2niTi • 

6.05 t 1 versus ~ 
. 

Op dezelfde wijze als bet verband tussen t 2 en q2 is ook het verband 
tussen t 1 en q2 te behandelen. Helaas bleeR deze handeling minder 
succesvol. Fig. 25 is representatief voor de verzameling curve's die 
wij vonden. De meetpunten liggen veel hoger dan de theoretische 
curve. Bij deze constatering wil ik twee opmerkingen plaatsen. 
Ten eerste bleek het veel moeilijker om de temperatuur van bet helium 
in de eerste mengkamer te meten dan in de tweede mengkamer. In de 
tweede mengkamer hangt de CMN-thermometer in de vloeistof en bestaat 
de mogelijkheid om deze tijdens de run te ijken. Bij de eerste meng
kamer zit wel het CMN in bet helium, maar de houder en de spoel hangen 
aan de wand en zullen waarschijnlijk warmer zijn. Eerst bing de thermo
meter onder aan de mengkamer in de verdunde fase, daarna bovenin bij 
de geconcentreerde uitgangsbuis (zoals in fig. 19). Beide met hetzelfde 
resultaat dat Ti hoger is dan verwacht wordt. Bij een run met een lage 
impedantie, dus een korte dikke buis, heeft de thermometer na de 
impedantie een lagere temperatuur gemeten dan de thermometer aan de 
eerste mengkamer. Dit is een indikatie dat de temperatuurs-meting van 
de eerste mengkamer niet betrouwbaar is. 
De tweede opmerking is dat de hoge temperatuur van de eerste mengkamer 
reeds werd bevestigd door bet koelvermogen. We vonden een temperatuur
reductie tussen de tweede en de eerste mengkamer, die groter was dan 
2,8. Dit wijst op een warme eerste mengkamer. En dit doet bet vermoeden 
rijzen dat het gedrag van de mengkoeler niet geheel door de theorie 
wordt beschreven. 
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De getrokken lijnen zijn theoretische curves, 
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l l l 

(T .=45mK) 
1. 
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6.06 Minimumtemperatuur als funktie van Z1 

Volgens de theorie zal de minimumtemperatuur van de tweede mengkamer nauwelijks 
afhangen van de waarde van Z 1 (zie fig. 5 voor A=:: I). In fig. 26 is de minimum 
temperatuur gemeten als funktie van de grootte van de impedantieZ1, voor twee 
verschillende flows. De getrokken lijnen zijn berekend uit de theorie (verg. 
fig. 5, t 2 vs A1). Het blijkt dat de meetpunten nogal een vlak minimum vertonen. 
Voor ili• I mmol/s en Ti=65 mK ligt dit minimum tussen 0,3. 1012m-3~Z 1 ..::::1,o.1012m-3, 
voor A1 ~2tekent dit 0,3~A 1 ~0,8. Voor ni = 0,5 mmol/s en Ti=45 mK vinden we 
0,3 10 m-3~Z 1 ~1,5, to12m-3 en O,S~A1~2,6. Het minimum wordt inderdaad ge
haald voor A1 a:: I. 
Bij hele hoge impedanties ( Z 1-00) en bij hele lage impedanties nadert de 
minimumtemperatuur van een dubbele mengkamer de minimumtemperatuur van een enkele 
mengkamer. 
Ter vergelijking van de koelvermogens bij verschillendeZ1 zijn deze in een figuur 
getekend (fig. 27 a en b). Ook hier naderen alle temperaturen naar de enkele 
mengkamerwaarden, voor grote stoken (Q2 7 87 W). 

6.07 Minimumtemperatuur als funktie van n 

Uit paragraaf 3,2 
over de temperatuur 
van het helium dat 
de warmtewisselaar 
verlaat volgt dat 
geldt: 

A T·2 
96 o< l. 

Uit de metingen 
(zie fig. 28) blijkt 
inderdaad, dat het 
kwadraat van de 
temperatuur even
redig is met de 
flow. 

7000 r-~~~~~~~-,-~~~~~~~--,r--~~~~~~~ ........ ~~~---. 

~-run 38 (dmc) •-run 39 (smc) a -run 41 (dmc) 

'c -run 43 (dmc) x-run 44 (di:ic) - -run 48 (Cllc) 

V -run 42 (dmc) 

• -run 49 (tmc) 

fig,28, T~ als funktie van n. ·,bij verschil-
l. l. 

lende impedanties en verschillend aantal 

mengkamers 
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We ziJn zelfs in staat om uit de richtingscoefficient (r.c.), van de rechte 
lijn, een schatting te geven van het effectieve oppervlak A van de warmtewisselaars. 

2 1,5.10-3 
Uit fig. 28 : n = (r. c. )·Ti ~(r. c. )= 5400. I0-6 mol/Ks 

(r.c.)= 0,28 .:!:. 0,02 mol/Ks 

A= ( r. c. ) • 96. ex= ( r. c. ) • 96. 0, 025 
A=0,67 .:!:_0,05 m2 

Uit de totale hoeveelheid kopersinter in alle warmtewisselaars en uit de diameter 
van deze koperkorrels is een oppervlakte berekend van 12 m2. De oorzaak van dit 
verschil (Aeff =0,06 Atot.) wordt hoofdzakelijk gegeven door het feit dat 
tien discrete warmtewisselaars blijkbaar een slechte benadering vormt van 
een continue warmtewisselaar en door het feit dat de sinterlaag te dik is. 
Indien de sinterlaag te dik is, dan wordt de warmtegeleiding door het 
sinter te klein en de warmtegeleiding door het helium, dat stilstaat in 
de sinterlaag, begint een beperkende ~ rol te spelen (zie van Dongen). 

··· In fig. 29 is een grafiekje"getekend van 
het verband tussen de minimumtemperatuur 
van de tweede mengkamer en de circulatie-
snelheid n (bij een impedantie van 

.§ 10 

Z1=0,31.1012m-3), In fig. 30 is hetzelfde 
verband getekend, maar nu bij een drievoudige 
mengkamer. N ,_ 

0.5 1.0 
i'lj(mmol/s) 

2 0.5 0.3 

fig.29, de minimumtemperatuur van de 

tweede mengkamer als funktie van de flow 

impedanties is dus niet mogelijk. 

10 

5 

We zien dat bij een tweevoudige mengkamer 
het minimum ligt bij een flow van 0,5 mmol/s. 
De minimumtemperatuur is afhamkelijk van 
2'.'(zie fig. 27), we hebben die impedantie 
~e~omen waarbij de minimumtemperatuur het 
laagst is, n.m. 6,5 mK. 
Bij de drievoudige mengkamer ligt het 
minimum bij een flow van 1,3 mmol/s, de 
temperatuur is 5,4 mK. Aan de drievoudige 
mengkamer is slechts twee keer gemeten, 
een ver&elijking bij verschillende 

0 

fig,30, de minimumtemperatuur van de 

derde mengkamer als funktie van de flow 
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6.08 De inkomende en uitgaande temperatuur 

Uit paragraaf 3.4 volgt dat 
de temperatuur van het helium 
dat de warmtewisselaar verlaat 
(Ti) niet verandert door het 
toevoegen van een mengkamer, 
omdat de temperatuur van het 
helium dat de mengkamers ver
laat (Te) ligt tussen 
Tm< Te< 1,3 Tm• Uit fig. 28 
(verband tussen n en Ti2) volgt 
dat de drie punten van een 
enkele mengkamer iets lager 
liggen dan de meetpunten bij 
een dubbele mengkamer en een 
drievoudige mengkamer. Dit 
verschil is niet signifikant. 
In fig. 31 zien we de inkomende 
(Ti) en de uitgaande tempera
tuur (Te) bij een enkele meng
kamer en bij een dubbele meng
kamer (metZ,=12,3.1012 m-3), 
beide bij een flow van n=0,5 
mmol/s. Bij de minimumtempera
tuur verhouden Te bij een 
enkele en een dubbele mengkamer 
zich met een factor 1,4. Voor 
hogere temperaturen reduceert 
deze factor tot I. 

6.09 Meting van Ah 
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fig.31, de uitgangstemperatuur 

en ingangstemperatuur (T.) bij 
l. 

verschillende flow. 

v T bij een enkele mengkamer e 
o T bij een dubbele mengkamer e 
J( T. bij een enkele mengkamer 

l. 

c T. •bij ·een dubbele mengkamer 
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mengkamer 

Voor het meten van het hoogteverschil tussen de fasegrenzen in de eerste en in 
de tweede mengkamer warden condensatoren gebruikt, in elke mengkamer een. 
Deze condensatoren bestaan uit twee concentrische cylinders. De buiten diameter 
is 6 mm en de tussenruimte is 0,5 mm dik. Deze dikte is zo groot, dat de 
capillaire werking verwaarloosd mag worden. De lengte van de capaciteit in de 
eerste mengkamer is 10,4 cm en in de tweede mengkamer 5,6 cm. Om te voorkomen 
dat de fasegrens in de condensator stijgt ten gevolge van osmotische drukverschil
len tussen de boven- en de onderzijde van de mengkamer is in de lengterichting 
van de cylinders een sleuf gefreesd van 0,5 mm breed. 
De capaciteit van de condensator wordt gemeten met een General Radio Capacitance 
Bridge (1615 A) Waarbij een PAR 5101 lock-in-amplifier wordt gebruikt als 
nul-detector en oscillator. 
Als de fasegrens daalt neemt de hoeveelheid 4He in de condensator af en de 
capaciteit wordt kleiner. Om de capaciteitsverandering te vertalen in hoogte
verandering is de condensator bij lK geijkt (zie Coops blz. 77), hieruit 
blijkt 6C/ 6h=53 fF/cm. Tijdens het gebruik is echter een andere ijking gevonden. 
Het kwam regelmatig voor, dat de fasegrens in de eerste mengkamer zich onder 
de capaciteit bevond. De capaciteitswaarde in deze situatie noemen we de 
volwaarde (condensator gevuld met 3He). 
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Ook kunnen we steeds meer 3He aan de circulatie onttrekken en opslaan in 
een voorraadvat.Hierdoor stijgt de fasegrens, we gaan hiermee net zo lang door 
tot de capaciteit van de condensator niet meer toeneemt. De fasegrens staat nu 
boven de condensator. De capaciteitswaarde in deze situatie (geen zuiver 3He 
in de condensator) noemen we de leegwaarde. De ijking van de condensator volgt nu 
uit de volgende vergelijking: 

leegwaarde - volwaarde 
- . = 61 f F/cm. 

fl h lengte v/d condensator 

Een verklaring voor het verschil in ijkingen hebben we niet • 
Het hoogteverschil tussen beide fasegrenzen 
vinden we aldus (zie fig. 32): 

dh +~I• 1+x2_.4h=1 + (x2-x1)J 

XJ =6T (C1,leeg -Ci.act) -

x2= I. (C2 leeg -c2, act) 6T , 

~Ah=l +ii [ (C2,leeg -cl,leeg) -c2,act-cl,act~ 
Hierin worden C in fF en ah, x en 1 in cm gegeven. 
1 is het verschil in hoogte tussen de boven
zijden van de condensatoren. x is de afstand 
dat de fasegrens onder de bovenzijde van de 
condensator staat. Cact is de actuele gemeten 
waarde tijdens de run. C1eeg is de capaciteit 
van de condensator als de fasegrens boven de 
condensator staat (de leegwaarde). Deze leeg-
waarden van beide condensatoren kunnen pas 

~h 

X --1--......... _ _.__ 

2 

1 

aan het einde van een run met zgn. weghaal
experiment worden bepaald. Zo'n weghaal
experiment bestaat uit het weghalen van enkele 
cc 3He, wachten op evenwicht en de capaciteit 
van beide condensatoren meten. Door het weg-

fig,32, positie van de condensatore 

halen van zuiver 3He zal in beide mengkamers de fasegrens stiJgen. De capaciteiten 
van beide condensatoren nemen toe. Zodra de fasegrens in de tweede mengkamer 
boven de condensator is gestegen blijft de capaciteit van deze condensator 
konstant. Deze konstante waarde is de leegwaarde van de condensator in de 
tweede mengkarner (C2,leeg). We kunnen nu nog enkele cc's 3He onttrekken 
en dan zit in de tweede mengkamer geen 3He meer. De 3He, die we nu nog uit 
de circulatie onttrekken moet nu alleen nog uit de eerste mengkamer komen. 
Dit leeg warden van de tweede mengkamer manifesteert zich in een knik in de 
Ct vs cc 3He (zie fig. 33) curve. Na ongeveer 10 cc is ook de fasegrens in de 
eerste mengkamer boven de condensator gestegen. De capaciteit van deze condensator 
blijft verder konstant. Deze konstante waarde is de leegwaarde van de 
condensator in de eerste mengkamer (C1,leeg). 
Op deze manier zijn wij in staat om het hoogteverschil, .1 h, te meten. Uit de 
theorie volgt een vergelijking, die ons in staat stelt een schatting te geven 
van de orde van grootte voor Ah: 

Ll lT = A?· ~ ·.:lh ----? (? d- f c)· CJ d h= Tr0 (T 12 -T22) 

/J h = Tr;, (T12- T22) ~ lTo 7 T22, 
(~ol - ~c) {~ol-~c)~ 
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Als we de volgende getallen invullen: ~d= 140 kg/m3, 

~c= 81,5kg/m3,1T0 =10 5 Pa K-2 en T2= 8 m.K, clan vinden we: 

~h = 174.7 T22 = 0,078 m = 7,8 cm. 

Enkelvoudige mengkamer. 

Er doen zich bij een enkele mengkamer verschijnselen voor, die het begrip van 
de dubbele mengkamer kunnen vergroten. 
Wij hebben de enkele mengkamer op drie manieren bewerkstelligd: 
a) we gaan uit van het dubbele mengkamer systeem, maar we verwijderen de 

impedantie z1• Dit doen we door de verdunde uitgang van de eerste mengkamer 
af te sluiten. 

b) we gaan uit van het dubbele mengkamer systeem, maar we vervangen de 
impedantie Zt door een superlek. Voor het 3He is z1=c:t:1, maar het 4He 
kan vrij naar de tweede mengkamer stromen. 

c) we halen de eerste mengkamer weg. De grote mengkamer blijft nu over als 
enige mengkamer. 

In geval a) en b) biedt de condensator in de eerste mengkamer de mogelijkheid 
om 4He te detecteren. Hierbij bleek dat de condensator gevuld was met een 
verdunde 3He-4He-oplossing. Er verdampt in de verdamper ook enig 4He en dit 
circuleert mee. In de eerste mengkamer hoopt zich dit 4He op. Het volume van 
deze verdunde fase wordt dus steeds grater en de fasegrens stijgt steeds 
verder. Totdat de verdunde fase bovenin de eerste mengkamer staat en er een 
slok naar de tweede mengkamer stroomt. We hadden verwacht dat het superlek 
dit opgehoopte 4He zou afvoeren. Dit bleek niet zo te zijn,in beide gevallen was 
de eerste mengkamer geheel gevuld met verdunde fase. Als we nu de minimum
temperatuur (bij een bepaalde flow) in geval a) en b) vergelijken met de 
minimumtemperatuur in geval c) zie fig. 34) clan blijkt dat dit proces met 
die 4He in de eerste mengkamer opwarming geeft. 

Dubbele mengkamer 

Ook bij een dubbele mengkamer blijkt het hoogteverschil te klein te ZlJn 
(4h~2 cm) en tevens temperatuuronafhankelijk. In fig. 12 staan enkele 
configuratie's, die moesten dienen de praktijk dichter bij de theorie 
te brengen. fig. 12b Toont de aanvankelijke opstelling. Om na te gaan of 
er turbulente verschijnselen in de impedantiebuis optraden is een buis genomen, 
die veel breder was. Om toch aan de vereiste stromingsweerstand te komen moest 
de buis noodgedwongen langer warden (fig. 12c). Het hoogteverschil bleef 
nagenoeg gelijk aan nul. Misschien treedt er drukopbouw op bij de loodrechte 
samenkomst van de uitgangen van beide mengkamers. Echter een meer vloeiende 
overgang (fig. 12d) en het verwijderen van overbodige bochten en hoeken in 
de buizen en verbindingsstukken bracht geen uitkomst. Het leek erop, dat het verdund 
3He dat uit de eerste mengkamer door Z1 stroomt 4He meesleept. Hoewel het 4He 
superfluide is zou een onderlinge wrijving tussen 3He en 4He het 4He mee 
omhoog stuwen in de impedantie. Hierdoor zou het volume van de verdunde fase 
in de eerste mengkamer kleiner warden en de fasegrens in de eerste mengkamer 
zou te laag staan. Dit zou het kleine hoogteverschil verklaren. Een manier 
om het meegestuwde 4He weer terug te vloeien naar de eerste mengkamer is een 
superlek parallel aan de impedantie Z1 (zie fig. 12e). 
In fig. 35 zien we het resultaat van het parallelle superlek in vergelijking 
met een enkele impedantie (fig. 12 d). 
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fig, 34, m~nimum.tem.peratuur van een enkele mengkamer 

bij verschillende flow. 

v eerste mengkamer met superlek verbonden 

met de uitgang van de tweede mengkamer. 

o verdunde uitgang eerste mengkamer afgesloten. 

o zonder eerste mengkamer. 
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De lijn met * geeft een hoogteverschil van ong. 2 cm, dat bovendien konstant 
blijkt te zijn. De lijn met a geeft het gedrag van het hoogteverschil bij de 
configuratie met het superlek. De meetpunten in fig. 34 en fig. 35 zijn allen 
bij ~t= o = ~2 , de mengkamers zijn dus op hun minirnumtemperatuur bij de desbetref
fende flow ni• Uit deze minimumtemperatuur kunnen we de theoretische ~h berekenen 
volgens: 

~h = 174x7 T22 (S.I.-eenheden) 

Dit is de bovenste lijn in fig. 35. 
Hoewel het hoogteverschil met het superlek nog steeds te klein is, is ~h 
groter dan zonder superlek. Het grootste verschil is echter dat ~h niet meer 
konstant is. Het hoogteverschil bleek (bij het superlek) te veranderen als we de 
temperatuur veranderden door te stoken. Deze vooruitgang bevestigt het bestaan 
van de onderlinge wrijving en het meeslepen van 4He door het 3He. Het mechanisme 
hiervan is nog niet duidelijk. Het wotdt wel duidelijk dat de praktijk 
niet geheel door de theorie wordt beschreven. De grootste onduidelijkheid zit 
hierbij in de viscositeit van verdunde 3He. 
Om wat meer duidelijkheid te krijgen is in fig. 36 a het hoogteverschil ~h 
als funktie van de flow ni bij verschillende waarden voor de impedantie 
z1 uitgezet. Ook de twee lijnen van fig. 35 zien we hierin terug. We zien dat 
alle impedanties, behalve het superlek, een horizontale curve geven. Bij het 
superlek blijkt ~h groter te worden bij een hogere flow. 
In fig. 36 b en c kunnen we zien hoe zich enkele andere parameters gedragen als 
funktie van ni• In fig. 36 b staat de flow door de impedantie als funktie van 
de inkomende stroorn. Zoals verwacht mag worden wordt er bij een lage Z1 
(n.m. Z 1= 5. I o9m-3) veel 3He in de eerste mengkamer verdund (flJ z ni) en 
bij grote ZJ (n.m. Z1= 12300.109 m-3) wordt bijna alle 3He in de tweede meng
karner verdund (n1~0). Fig. 36b is in fig. 37 wat groter weergegeven, hier 
worden wat meer details zichtbaar. We kunnen nu ook iets over de andere 
impedanties vertellen. De impedanties Z=470.109m-3, Z= 540.109 m-3 en 
Z=400. 109 m-3 + superlek hebben alle drie een buisdiameter van d = 0,18 cm. 
We zien dat de curve's van deze drie samenvallen tot ong. n!T0,45 mmol/s, 
daarna wordt de flow ni bij de impedantie zonder superlek beduidend minder 
(ong. 50%) dan door de impedantie met superlek. De stroomsnelheid van het 
3He door de impedantie waarbij dit optreedt volgt uit de relatie: 

V = 4ntV3d 
n d2 

Bij nj = 0,45 mmol/s is rq=0,20 mmol/s en v = 3,4 cm/s. De. cc.u·vt. .... e,I: A blj(I: la"''Jb'-
de curve van de impedantie met superlek volgen. Deze haakt pas af bij ni=0,75 mmol/s, 
dan is n1=0,45 mmol/s. Deze irnpedantie is de impedantie uit fig. 12c, langer 
maar dikker. De diameter van deze buis is d=0,27 cm, zodat de doorstroomsnel-
heid bij nl = 0,45 rmnol/s wordt 3,4 cm/s. Hiermee wordt de schijn gewekt, 
dat er boven de(kritische) snelheid v=3,4 cm/s voor het 3He een ekstra stromings
weerstand optreedt. 
In fig. 36c staat de minimumtemperatuur als funktie van de flow ni· De bovenste 
drie lijnen zijn de enkele mengkamers zoals in fig. 34. We zien dat bij grote 
Z, en bij kleine Z,de temperaturen dicht bij de enkele mengkamer temperaturen 
liggen. Met een beetje goede wil zien we zelfs, dat de lage Z,bij een lage flow 
op een enkele mengkamer lijkt en de hoge Z, bij hoge flow en juist niet bij lage 
flow. Dit is een bevestiging van het feit dat er bij hoge flow (doorstroom
snelheid) de stromingsweerstand extra hoog wordt en er dus meer 3He door de 
tweede mengkarner wordt gedwongen. 
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Bij de tussenliggende waarden van Zt vertonen de curve's een m1n1mumtemperatuur 
bij een flow van ong. 0,4 tmnol/s. Bij hogere flows blijken de systemen 
met gewone impedanties een hogere temperatuur te hebben dan het systeem 
met het superlek. Het superlek wijkt bij de impedanties met een diameter 
van d = 0,18 cm af bij een flow van ni= 0,75 l!Ullol/s. Dit zijn dus nagenoeg 
dezelfde kritische waarden als uit fig. 36 b . 
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fig, 37, nl als funktie van ni' bij verschillende zl' 
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7. Konklusie 

7.01 Thermometrie I 

In de inleiding staat dat ik een half j aar na de warmtewisHlur 

eerste meting met een tweevoudige mengkamer mee .• 
ging lopen met het onderzoek. We begonnen toen met 
bet ijken van de CMN-thermometers. Dit deden we 
door aan de uitgangsbuis van de tweede mengkamer 
vier CMN-thermometers te hangen (zie fig. 38). Door 
te stoken op HS in de tweede mengkamer konden we de 
temperatuur varieren. Op deze manier kenden we de 
onderlinge verhouding van de uitgangsspanningen van 
de verschillende thermometers. De volgende run haal
den we CMN-2 weg en deze werd in de mengkamer ge-
p laats t om geijkt te worden. Door deze ijking kenden 
we de relatie tussen uitgangsspanning en temperatuur 
van CMN-2. Omdat de verhoudingen van de uitgangs-
spanningen bekend waren, wisten we dus ook de ijking 
van de overige thermometers. 
Echter om een goede thermometrie te bedrijven bleek 
dat bet niet alleen nodig is om geijkte thermometers 
te hebben, maar deze moeten tevens de heliumtempera- · 
tuur kunnen meten. Uit paragraaf 5.06 volgt dat 
warmtewisselaars nodig zijn om te zorgen dat de ~ig,38, de uitstroombuis van de 
wand ziJ0 n warmte uitwisseld met de vloeistof. Het is tw d ee e mengkamer met vier 
ook aan te bevelen om een warmtestook tussen warmte-
wisselaars te plaatsen (zie fig. 16 en 18). CMN-thermometers 

7.02 Koelvermogens 

De koelvermogens zijn het eenvoudigst te konfronteren met de theorie door middel 
van fig. 5. We zien hier de gereduceerde temperatuur van de eerste mengkamer t1 en 
van de tweede mengkamer t2 versus AJ, bij verschillende gereduceerde warmtebelasting 
q2. We zien (in fig. 24) dat de meetpunten allen dicht bij de theoretische curve's 
liggen. We zien tevens dat de figuren 24a, b, c en d allen dezelfde vorm hebben, 
omdat de minimumtemperatuur van de dubbele mengkamer slechts zwak van de flow en 
van de stromingsimpedantie afhangen (zie fig. 5). Voor hoge temperaturen zijn de 
curve's a, b, c end zeker gelijk, omdat de tweevoudige mengkamer zich gedraagt 
als enkele mengkamer. Als illustratie hiervan is in iedere grafiek de curve van 
de enkele mengkamer getekend. Deze curve is berekend uit 1 + qm • 8tm2, het koel
vermogen van de enkele mengkamer. Oat bij hoge temperaturen de tweevoudige meng
kamer zich gedraagt als enkele mengkamer zien we terug in vele figuren. Bijvoorbeeld 
fig. 20, 21, 22, 27 en 31. Ook uit de theorie volgt dit gedrag. 

Voor de enkele mengkamer geldt: 

q + I • 8 tm2 

Voor de tweevoudige mengkamer geldt: 

q1 + l •(7r + l)t 12 

q2 • (1 -r)(St22-t 12) 

t12-t22. 7 . ~ 
512 t1 

Als we zoveel stokeu dat de tweede mengkamer dezelfde temperatuur heef t als de eerste 
geldt (q1•0, q2 is groot): 
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t 12-t2 
2 - o zodat r __..., o , di t ingevuld in 

1=(7r+l)t 12 geeft t 12=1. 

t1
2
=t 1 

r=o -- qz+l=8tz2, het koelvermogen van 

qz=(l-r)(8tz2-t12) een enkele mengkamer 

Als we de dimensieloze uitdrukking qz+l= 8tz2 in meetbare grootheden schrijven dan 
krijgen we: 

q2+12nTi2=96nT2
2 

Als we nu ook nog zoveel stoken dat Tz=Ti, dan geldt: 

Qz =84n r 22 (voor grotere Qz). Deze lijn is als asymptoot getekend in fig. 20, 21 
en 27. We zien inderdaad, dat de koelvermogens voor grote Qz allen tenderen 
naar deze asymptoot. 

7.03 Hoogteverschil 

We zien dat het hoogteverschil dat wij meten nagenoeg gelijk is aan nul en 
onafhankelijk van de flow. Een toevoeging van een superlek geeft wel een hoogtever
schil, dat nog toeneemt bij toenemende flow ook. Maar ook dit hoogteverschil 
is kleiner dan de theorie voorspelt. 
Er dient opgemerkt dat de metingen van ~h, die hier zijn gerapporteerd alleen bij 
Q=o zijn genomen. De meetpunten zijn allen bij de laagste temperatuur bij een 
bepaalde flow. Ook is het hoogteverschil gemeten als we stoken in de mengkamer (Hz). 
In het normale geval bleef het hoogteverschil gelijk aan nul. Bij het superlek waren 
we in staat om de fasegrenzen te doen stijgen en dalen met het stoken. We waren 
echter niet in staat om enige correlatie te vindentussen de hoeveelheid toegevoerde 
warmte en het hoogteverschil. Deze meetgegevens zijn daarom niet interessant genoeg 
om hier verder te vermelden. 
In het vorige hoofdstuk is als verklaring voor het kleine hoogtever~chil een mee
sleep-effect geopperd. Het 3He in de verdunde fase zou superfluide He meeslepen 
en bij dit proces zol.l<ien zelfs kritische snelheden een rol kunnen spelen. Het 
klinkt nogal speculatief en om nu meer begrip van dit verschijnsel te krijgen is 
er nu een onderzoek gaande naar de viscositeit van 3He in de verdunde fase door 
kleine buisjes bij temperaturen tussen 10 mK en 40rnK. 

Voor deze viscositeitsmeting is een drukcel ontworpen., waarin de capaciteit tussen 
twee membranen verandert, als de druk verandert. Deze drukcel wordt in de mengkamer 
geplaatst (zie fig. 40) parallel aan een stromingsweerstand in de uitgangsbuis 
van de mengkamer. De drukval over de stromingsweerstand wordt gemeten en de grootte 
van de weerstand is bekend, tevens meten we de flow. De viscositeit is hiermee in 
principe te bepalen. Er ontbreekt echter nog een goede ijking van de drukcel 
(een capact2eit-.drukvat-relatie). Het bleek echter dat bij een stromingsimpedantie 
van 2,3. 10 m-3 de mengkoeler niet naar behoren funktioneerde. Bij een gegeven stook 
in de verdamper was de flow veel lager (64%) dan normaal, ook de condensatiedruk 
was veel lager (50%). De laagste temperatuur bedroeg 37 mK (bij n=0,27 mmol/s). 
Er circuleerde te grote hoeveelheden 4He mee. 
Als we nu parallel aan de stromingsimpedantie een superlek zetten, dan is alles 
weer alsof er geen impedantie aanwezig is. Normale flow, normale condensatiedruk, 
normaal koelend verm~gen, de laagste temperatuur was 11,2 mK (bij n = 0,29 mmol/s). 
Het wijst erop, dat He dat door de impedantie wordt meegesleept via het superlek 
terug in de mengkamer vloeit. 
De drukcel meet inderdaad een drukverschil, als er helium door de impedantie stroomt, 
dat evenredig is met de flow. Het resultaat staat in fig. 39. 
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Er zijn metingen met een superlek parallel aan de stromingsimpedantie en metingen 
zonder superlek. We zien dat zonder superlek er over de impedantie geen drukverschil 
staat. De stroming wordt dus niet veroorzaakt door drukverschil. De 3He-stroom 
is waarschijnlijk een diffusie-stroming ten gevolge van het concentratieverschil 
tussen de verdamper en de mengkamer. Met een superlek is het 4He in staat om 
vrij te circuleren door de impedantie en het superlek. We zien, dat er nu 
wel een drukverschil is. Nagenoeg hetzelfde gedrag zien we in fig. 36a. Hier staat 
het hoogteverschil als funktie van de flow. We zien ook alleen bij aanwezigheid 
van een superlek een hoogteverschil (dus een drukverschil) tussen de eerste 
en de tweede mengkamer. Deze analogie deed het vermoeden rijzen dat de 3He-stromen 
in een mengkoeler diffusie-stromen zijn, veroorzaakt door aanwezige concentratie
verschillen. 
Een illustratie van het meesleepeffect (mutual friction) vinden we ook in 
het artikel van B. van de Brandt., J.W. Tierolf en R. de Bruyn Ouboter; 
"visual observations of the counterflow of the two liquid phases in the 4He 
cycling 3He-4He dilution refrigerator" (Physica 104 B) 1981. Hierin wordt een 
mengkoeler beschreven, die 4He circuleert. Het 4He wordt hiervan het 3He ge
scheiden door een superlek, zoals bij ons het 3He van het 4He wordt gescheiden in 
een verdamper. Er worden bij het superlek bellen 3He waargenomen, die terugstromen 
naar de mengkamer (die zich in dit geval boven het scheidings-superlek bevindt). 
Dit verschijnsel is te verklaren met een meesleep-effect. Het stromende 4He 
sleept 3He mee, tot het superlek. Hier moet het meegesleepte 3He weer terug. 
We hebben dus sterk het vermoeden dat er onderlinge wrijving optreedt tussen 
3He en 4He. Onder welke omstandigheden (temperatuur,stromingssnelheid, 
buisdiameter enz.)dit verschijnsel precies optreedt en verdwijnt en een kwalita
tieve beheersing van het effect vormen een punt voor verder onderzoek. 
Zodra de ijking van de drukcel is gerealiseerd, heb ik de verwachting dat uit dit 
onderzoek interessante resultaten zullen vloeien. 



51 

zond er 
0 ~ ~--su.;...._pe.....;;r.....;;l_eic __ o 

x~;c 

-50 

- 100 

.t.C 

CfF> 

~ 
)( 

x-... 
- ;, Cm molls) 

0 ~ ~ ~ 
fig.39, verandering van de capaciteit 

van de drukcel als funktie van de 

flow 

zilver 
7)'m-~ka~p:t~on~f~o~l;~e--:il .............. -i.t r l 
zilver 

nur 
cap.-brug 

men kamer 

fig,40, drukcel en stromingsimpedantie 

aan de uitgang van de mengkamer 
-- ---·--- -·---·-·------------·--··--- --------------------~--



52 

Literatuur 

I) Scheers A.M., "konstruktie van een He 3/He4 mengkoeler", afstudeerverslag, 
T.H. Eindhoven (1980). 

2) Lounasmaa, O.V., "experimental principals and methods below I K", 
London ( 1974). 

3) Betts, D.S., "refrigeration and thermometry below one Kelvin", Sussex (1976). 

4) Gijsman, H.M., "krijogene technieken", collegedictaat, T.H. Eindhoven 
( 1979) 

5) Coops, G.M., de Waele, A.Th.A.M. and Gijsman H.M., "the multiple mixing 
chamber", Cryogenics (november 1979). 

6) de Waele, A.Th.A.M., Reekers, A.B. and Gijsman, R.H., "a He3 circulation 
dilution refrigerator with two mixing chambers", Ibid Proc ICEC6, 
IPC sci and Techn Press (1976) 44. 

7) de Waele, A.Th.A.M., Reekers, A.B. and Gijsman, H.M., "recent advances in 
dilution refrigeration", Ibid Proc 2nd Int Symp on Quartum Fluids and 
Solids ( 1977). 

8) de Waele, A.Th.A.M., Coops, G.M., Satoh, T and Gijsman, H.M., "a dilution 
refrigerator with a circulation rate of 2.5 nunol/s", Ibid Proc 
ICEC 7, 1980). 

9) Manko, H;H;, "solders and soldering", Mc Graw-Hill, (1979). 

10) Mess, K.W., Lubbers, J., Niessen, L. and Huiskamp, W.J., "Thermal 
and magnetic properties of Cerium Magnesium Nitrate belowe l K", 
Physica 41, (1969) blz. 260. 

II) van Vleck, J.H., "X/CT+Ll), the most overworked formula in the history of 
paramagnetism", Physica 69 (1973), blz 177. 

12) Hart-Davis, A., "solids, an introduction", McGraw-Hill, (1975) 

13) NBS Special publication 260-62, "SRM 768: temperature reference standard 
for use below 0,5 K", Washington (1979). 

14) van Dongen a.M~J., "M3tinien aan de warmteoverdracht tussen gesinterde 
metaalpoeders en een He/ He-mengsel in het temperatuurbereik tussen 
20 mK en 300 mK", afstudeerverslag, T;H; Eindhoven (1981). 

15) d h " d . . 3 4 1 . . h Ra ebaug, R., thet'ljo y~amic properties of He- He so utions wit 
applications to the He- He dilution refrigerator" NBS Publications, 
Washington 1967. 

16) ~an *aeringen W., "on the choice of tube lengths and diameters in a 
He- He dilution refrigerator~', Cryogenics 20 (blz. 153) 

17) . w s F II 
3 4 d · 1 . f . I van Haeringen, ., taas, .A. en Geurts, J.A., on He- He i ution re rigerators 

Philips Journal of Research 34 (blz. 107 (1979). 

18) Coops, G.M., "dilution refrigeration with multiple mixing chambers", 
Eindhoven (1981). 



53 

ENKELE VEEL GEBRUIKTE GROOTHEDEN IN OE LT PHYSICA 

GROOTHEID 

c3c 24 T 
-1 -1 

= J.mol .K 

c3d 108 T 
-1 -1 

= J.mol .K 

v3c 37 10-6 3 -1 
= x m .mol 

v3d 430 x 10-6 3 3 -1 
= m • (mol He) • 

Ile = 2 x 10-7 T- 2 Pa.s.K 
2 

lld = 0.5 10-7 -2 2 
x T Pa.s.K 

3.3 x 10-4 -1 -1 
K = T w.m 

c 

3.0 10-4T-l -1 
Kd = x w.m 

H 12 T2 -1 
= J .mol • 

c 

Hd 96 T2 -1 
= J.mol 

H 54 T2 + 42 T
2 -1 

= J .mol • 
lT m 

rr = 22.4+1000T
2
-1200T

4 
mB 

s 

S' d = 140 

9c = 81,5 

3 kg/m 

kg/m3 

TEMPERATUURGEBIEO 

T< 0.1 K 

T< 0 .1 K 

. ' 

T< 0.5 K 

T< 0 .1 K 

T< 0.03 K 

T< 0.02 K 

T< 0 .1 K 

T< 0 .1 K 

T<T<O.lK 
m 

Q< T< 0.15 K 


