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Voorwoord 

Dit afstudeerverslag bestaat uit drie gedeeltes. 

I Literatuurstudie over de Pomeranchukkoeler 

II Deconstructievan enkele componenten van de Pomeranchuk

koeler, te weten de drukcel, drukmeter en de thermometer. 

III Evaluatie van de resultaten van het theoretisch en het experi

menteel onderzoek 

Bij het onderzoek is technische assistentie verleend door Leo 

van Hout en Loek Fenders. 

Met dank aan Tjali voor het verzorgen van het typewerk. 
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HOOFDSTUK I 

Inleiding 

Omstreeks 1950 1 in een tijd dat men er net in geslaagd was om 

He-3 vloeibaar te maken heeft de russische fysicus Pomeranchuk 

aangetoond dat de smeltlijn van He-3 een minimum bezat bij een 

druk P . van ongeveer 30 atmosfeer en een temperatuur T . van m1n m1n 
0,3K .Zijn voorspelling werd ongeveer 10 jaar later door Lee et 

al (1959) experimenteel bevestigd. 

Daar een minimum in de smeltlijn impliceert dat voor T kleiner 

dan T . de latente warmte negatief is, mag veronderstld worden m1n 
dat een adiabatische drukverhoging gepaard gaat met een tempera-

tuurverlaging in een systeem van vloeibaar en vast He-3. 

Adiabatische compressie van vloeibaar He-3 langs de smeltlijn 

voor temperaturen kleiner dan T . is derhalve een methode om · m1n 
lage temperaturen te bereiken.Het bleek dat deze koelmethode 

temperaturen in de orde van 10-3K haalde wat voor het eerst ex

perimenteel gedemonstreerd is door Anufriyev (1965) en Johnson

Wheatley (1969). 

In Hoofdstuk II wordt dieper ingegaan op de veronderstellingen 

en conclusies van Pomeranchuk. 

Hoofdstuk III en IV beschrijven respectievelijk de compressiecel 

en de hoge druksystemen. 
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HOOFDSTUK II 

THEORIE 

A - Pomeranchuk's theorie 

Pomeranohuk heeft in 1950 een theorie opgesteld over de smeltlijn 

in een 2 fasen systeem van vloeibaar en vast He-3. 

Hij ging uit van de volgende veronderstellingen: 

1 - He-3 heeft spin t en volgt dus een Fermi-Dirac statistiek 

als de He-3 atómen niet gelokaliseerd zijn (vloeibaar He-3) 

2 - In de vaste fase is de enige relevante interactie de dipool

dipool interactie tussen de kernmagnetische momenten van de He-3 

atomen. De spins zijn dan gelokaliseerd door het roostersysteem. 

Hieruit trok hij de volgende conclusies: 

I - In de vloeibare fase daalt de entropie van He-3 (S
1

) continu 

volgens de Fermi-Dirac statistiek. 

II - De entropie van de vaste fase (S ) wordt bepaald door de s 
spinentropie, deze bedraagt R ln2 boven de temperatuur waar de 

ordening begint. 

III 

van 

D-7 

D-1 Tmax 
I 

- In vast He-3 gaan de spins zich pas richten in de buurt 

10-7K, zodat bij deze temperatuur de S snel naar nul zal s 
gaan. Deze temperatuur is berekend 

tie energie tussen 2 He-3 atomen 

uit de dipool-dipool interac-
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-
k "3 

(1) 

met 

~~=(kern-magnetisch moment) 2=(2,1 kernmagneton) 2= 4.10-59 Jm3 

r =afstand tussen 2 He-3 atomen = 3,8 

k =constante van Boltzman = 1,38.10-23 J/K 

Pomeranchuk veronderstelde dan ook dat adiabatische compressie 

van vloeibaar He-3 temperaturen in de buurt van 10-7 K zou be

reiken. 

IV - In het entropiediagram zal een snijpunt optreden omdat op 

een gegeven ogenblik de s
1 

kleiner wordt dan de S
5 

V - Dit impliceert dat er een minimum optreedt in de smeltlijn 

van He-3. Dit is gemakkelijk in te zien met de vergelijking van 

Cl 1e orde f apeyron voor een ase overgang 

clT 

ss(s
1

) = molaire entropie van vast (vloeibaar) He-3 

vs(v
1

) = molair volume van vast (vloeibaar) He~3 

= helling van de smeltlijn van He-3 

is 
elP 0 (minimum) voor s =s -= s 1 dT 
~ ~0 voor s sl is s 
dT 

ad III - In de effectieve Hamiltoniaan voor vast He-3 

. 
j l_ 1'. IJ 

~L,j > 

(2) 

(3) 

is er behalve de dipool-dipool interactie energie nog een spin 

afhankelijke term namelijk de exchange interactie (lit. 2) 
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waarin 

w -- gemiddelde kinetische energie per atoom 

Ll .• gemiddelde potentieln energie per atoom 

r1 11 - numeriol<o constnntc•n 1' . 2 .. 

b = amplitude t.g.v. trillingen van de atomen 

r = afstand tussen 2 He-3 atomen 

Deze E~ heeft Pomeranchuk niet verwerkt in zijn berekeningen 

omdat hij veronderstelde dat de atomen sterk gebonden waren in 

het starre roostersysteem ( 6; '( 1 ), zodat de overlap tussen de 
r 

atomen te verwaarlozen was. 

Door de kleine massa van het He-3 atoom en de zwakke binding 

binnen het roostersysteem is &; echter vrij groot, zodat de o-
r 

verlap toch aanzienlijk is. 

B - Experimentele bevestiging 

De experimentele bevestiging van het minimum in de smeltlijn van 

He-3 is geleverd in 1959 door Lee et al tijdens metingen aan de 

smeltlijn. 

:::E 
1-
<l 

I 

a.. 

fig.2 
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Velen hebben zich sindsdien bezig gehouden met het meten van 

het minimum in de smeltlijn. 

Een van de nauwkeurigste metingen werd verricht door Scribner 

et al (lit.9) die op de volgende waarden uitkwamen 

T . = ( 0,318 + 0,005 ) K m1n 

P . = ( 28,94 + 0,03 ) atm m1n 

Deze koelmethode heeft er toe bijgedragen dat er een groeiende 

~elangstelling is ontstaan voor het gedrag van de smeltlijn bij 

zeer lage tempera turen ( < 10 mK ) • 

Scribner et al hebben met behulp van 

- de vergelijking van Clapeyron voor een 1e orde fase overgang 

(verg. 2) 

- de experimenteel bepaalde smeltlijn (fig. 2) 

- het verschil in molaire volumes (fig. 3) 

bepaald dat tussen 10-20 mK en 700 mK de entropie van de vaste 

fase overeenkwam met R ln2. Pomeranchuk 1 s veronderstelling dat 

de S alleen opgebouwd was uit de spinentropie bleek dus juist 
s 

te zijn. 

261! 

r--- VL at PMIN 

25.9· "• I 
124.9 ___ I ., 
i24.7 ~ 
I -
) '"~ 

1245 ~ 

r-3 fig.3 

~241 
____________ _j 

0 50 100 150 200 250 300 
T- m'K 



-6-

C - .Principe van het koelproces 

We hadden al gezien dat in de vaste fase de entropie voornamelijk 

bepaald werd door de spinentropie. In het entropiediagram (fig.1) 

zien wij dat beneden 300 mK S s1 • De entropie S en s
1 

bevin-s s 
den zich beide op de smeltlijn van He-3. 

De entropie van de vloeibare fase is gebaseerd op s.w. metingen 

.aan vloeibaar He-3 welke naar lage temperaturen is geextrapoleerd 

Deze komt goed overeen met de veronderstelde Fermi-Dirac entropie 

van He-3 
111. R T 

(5) 
2. TF 

met TF = 1,1 K bij een m• = 5,6 mHe-3 

De entropie van de vaste fase is tot 10 mK opgebouwd uit de spin

entropie.Voor temperaturen beneden 10 mK ( zie deel III ,hoofd

stuk II ) is de entropie gedeeltelijk berekend en gedeeltelijk ge

schat. 

Beschouw de situatie in fig. 4 • De onderste tekening geeft het 

] 33·5 

SOLID 

Q. 

33il LIQUID 

fig.4 

0·6 Ss/R 

------.-----------
5 10 15 20 25 30 

T (mK) 

entropiediagram van de vloeibare fase (S1 ) en van de vaste fase 

(S ) van He-3 langs zijn smeltlijn weer. 
s 

Wij zien dat als wij ons bevinden in het punt X bij ee:ri druk van 

33 atm en een temperatuur van 25 mK , adiabatische compressie 

ons in het punt Y zal brengen, 

Adiabatische compressie mits reversibel impliceert immers dat 

de entropie constant blijft. 

Wij bevonden ons in het punt X in de vloeibare toestand met een 
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bepaalde entropie S = s1 (Ss=O) • De drukverhoging zal het aantal 

mol vast He-3 doen toenemen totdat alle molen He-3 zich in de vas

te toestand bevinden (Y), de entropie is dan S = Ss want de s1 = 0 

in het punt Y. Het punt Y geeft dan de eindtemperatuur aan. 

In de praktijk blijkt dat vorming van een geringe hoeveelheid vast 

He-3 al voldoende is om zeer laag te komen in temperatuur. Het 

grootste percentage vast He-3 ooit gevormd tijdens een experiment 

bedroeg 95 % • 

D - Het koelvermogen 

Het koelvermogen dat beschikbaar komt bij de overgang van vloeibaar 

naar vast He-3 is vrij groot. Conversie van n mol He-3 uit de 

vloeibare fase naar de vaste fase, op de smeltlijn, bij een constan

te temperatuur T , vraagt een hoeveelheid warmte ter grootte 

( 6) 

In figuur 5 is Q uitgezet tegen de temperatuur. Voorn= 0,1 mol 

zien we het verloop dat aangegeven wordt door kromme A. 

Deze wordt hier vergeleken met andere koelmethodes in het milli

kelvingebied, hoewel het moeilijk te vergelijken is. 
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Kromme B geeft de warmte weer welke door een continue mengkoeler 

in 104 sec met een circulatiesnelheid van 3,2 .1o-5 mol/ wordt 
sec 

geabsorbeerd. Zodoende komt in de buurt van 25 mK bij circulatie 

van 0,32 mol He-3 evenveel koude vrij als bij adiabatische compres

sie van 0,1 mol ( 2,5 cm3 vloeibaar He-3) He-3 van de vloeibare 

naar de vaste toestand. De mengkoeler heeft echter eeneindtempe

ratuur van 10 mK. 

Kromme C geeft de warmte geabsorbeerd bij het verplaatsen van 0,1 

mol He-3 in een single-cycle koeler. Dit is het ~~nmalig circule

ren van He-3 in een mengkoeler. Kromme C is gemeten door Vilches 

en Wheatley, intrinsieke factoren zoals thermische geleiding 

langs de pompbuizen en viskeuze opwarming van het He-3 beperken 

de eindtemperatuur van deze methode tot ongeveer 4,5 mK• 

Als men Cerium.Magnesium Nitraat ( een paramagnetisch zout) adia

batisch demagnetiseert krijgt men een temperatuur van 2 mK • De 

warmte die 0,1 mol CHN absorbeert tijdens het opwarmproces is weer 

gegeven door kromme D. 

Dit is echter geen goede vergelijking daar de andere krommen een con

stant vastgehouden temperatuur weergeven.Het is echter wel indruk

wekkend dat adiabatische compres;:;ie van 0,1 mol He-3 van de vloei

bare fase naar de vaste fase bij 3mK (kromme A) meer warmte kan ab

sorberen dan de opwarming (in een nulveld) van 0,1 mol CMN tot 25 mK 

temeer daar 0;1 mol He-3 ongeveer 2,5 cm3 inneemt en 0!1 mol CHN 

38 cm3• 
Een andere manier om het enorme koelvermogen van de overgang van 

vloeibaar naar vast He-3 te bepalen is het beschouwen van de molai

re fractie vast He-3 ,x, gevormd tijdens de isentropische compres

sie ABC (fig. 6) 
0 7 

0 . 6 

. 5 

I 4 

0 

i 0. 

I 
0 .3 I 

I 
I 

0. 2 I 
["c 

I 
I 

0 

I 

0 

b 

-

4 8 

I B Ka--
12 

T- m•K 

} 

" 

--

--

~ "'"' ----- ---

f'ig.6 

SL 
R 

16 20 24 
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In het punt A is al het Ue-3 vloeibaar , de entropie is dan onge

veer 0,111 R ( T~ 24 mK). Daar de totale entropie constant blijft 

bij de compressie, vinden we voor de entropie~n bij een temperatuur 

kleiner dan 24 mK de volgende vergelijking 

oftewel 

- S L.lT} 
:x. = 

Wij zien dat bij T = 10 mK (situatie B,fig. 6) de molaire fractie 

vast He-3 gelijk is aan a/b , x bedraagt dan 0,1 • 

( 7) 

(8) 

BijT= 3 mK is x= 0,18 d.w.z. om 3 mK te bereiken is alleen 20% 

vast He-3 nodig. De overgebleven 80% vloeibaar He-3 zou misschien 

gebruikt kunnen worden om vanaf 3 mK weer een adiabatisch koel

proces te beginnen. 

Qp_!!!e!,ki_n~. 

Een andere methode om lage temperaturen te bereiken is de kernkoe

ling. Deze methode moet gezien worden als een mogelijk alternatief 

voor de Pomeranchukkoelmethode. 

Het is een vorm van adiabatisch demagnetiseren waarbij niet de elek

tronspins (conventioneel) maar de kernspins gedemagnetiseerd worden. 

Het onderzoek naar kernkoeling verkeert nog in een experimenteel 

stadium zodat niet veel quantitatiefs gezegd kan worden over de ge 

bruikte samples, het koelvermogen en de opwarmtijden. 

Volgens Huiskamp et al (lit. L~) zal in de toekomst de kernkoeling 

een belangrijke rol gaan spelen mits men warmtelekken tot een mini

mum kan reduceren en de verhouding B/T (B= magnetisch veld, T= be

gintemperatuur) zo groot mogelijk kan maken. 

Het koelvermogen van het spinsysteem is echter niet zo groot zodat 

de kernkoeling vooralsnog geen werkelijk alternatief is. 
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HOOFDSTUK III 

De Compressiecel 

A - Inleidende beschouwingen 

Voor de constructie van een cel waarin He-3 langs zijn smeltlijn 

gecomprimeerd kan worden, is een eerste vereiste dat de cel 

flexibel moet zijn. Dit hangt samen met het feit dat de smelt

lijn een minimum heeft, zodat elke poging om He-3 van kamer

temperatuur af te comprimeren tot drukken boven P • altijd zal mJ.n 
eindigen bij een druk P = P . • Voor een druk groter dan P . mJ.n mJ.n 
zal de pompbuis die loopt van kamertemperatuur tot de lage tem-

peraturen verstopt raken door een prop vast He-3 bij dat punt 

waar T = T .• (fig. 7) ·· m1n 

fig.? 

T '" K 

Drukverhoging zal de cel niet bereiken of het moet zijn dat het 

vaste He-3 gaat slippen. 

Voor het werk in hetmilllkelvingebied is een mechanisch systeem 

waarin kleppen, kranen, schroeven en zuigers voorkomen om druk 

te creëren niet bruikbaar omdat ze door wrjjving warmte genereren. 

Daarom moet de flexibele cel zich in een vloeistofsysteem be

vinden waarvan de vloeistof onder druk gezet kan worden. 

De twee enige vloeistoffen die hiervoor in aanmerking komen zijn 
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He-3 en lle-4. !Ie-.5 kan gebruikt worden tot een druk 1' 

= 28,94 atm terwijl He-4 vast wordt bU 25 atm. 

I' 
min 

Het principe van de compressiecel is vrij eenvoudig. De cel is 

opgebouwd uit een He-3 cel waarvan de wanden flexibel zijn.(fig 8) 

Daarin bevindt zich het He-3. De He-3 cel bevindt zich in een an

dere ruimte gevuld met He-4, de He-4 cel. 

fig.8 

De druk van het He-4 is regelbaar zodat indirekt de druk van He-3 

te regelen is. Het He-4 dient tevens als een isolatie om de tem

peratuur van het He-3 zo weinig mogelijk te laten afhangen van 

temperatuurfluctuaties en storingen. 

Om de compressiecel voor te koelen gebruikt men meestal continue 

mengkoelers, daarvoor wordt de compressiecel in de mengkamer ge

bouwd (fig. 8) 

Een andere manier van yoork~elen is het adiabatisch demagnetise

ren van een paramagnetisch zout. De compressiecel is dan met een 

koude vinger verbonden aan het zout. 

De voordelen om He-4 te kiezen als compressiemiddel zijn: 

1- He-4 heeft een kleinere warmtecapaciteit (factor 4.106 bij 

10 mK ) dan He-3 en zal dus veel minder warmte absorberen. 

2- He-4 is veel goedkoper, het druksysteem zo eenvoudig mogelijk 

geconstrueerd kan worden zonder al te zeer te letten op het 

He-4 verlies. 

Deze voordelen wogen veel zwaarder dan het grotere drukgebied van 

He-3. 
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We zullen nu overgaan tot het bespreken van de grootte-orde van 

de compressie. 

De maximale smeltdruk links van het minimum is ongeveer 34 atm. 

oftewel bijna 5 atm boven P .• Daar wij comprimeren langs de 
m~n 

smeltlijn hebben we te maken met een 2 fasen (vloeibaar-vast) He-3 

systeem. Uit figuur 3 volgt dat in het temperatuurgebied waGrin 

we geÏnteresseerd zijn namelijk beneden 30-40 mK het molaire volume 

van de vaste fase ongeveer 5% minder is dan het molaire volume van 

de vloeibare fase. Het molaire volume heeft een maximum b~ dezelf

de temperatuur waar de smeltlijn een minimum heeft. 

Dit kan plausibel gemaakt worden op de volgende manier. Beschouw 

de wiskundige formule 

::: (9) 

en de adiabatische compressibiliteit 

(10) 

invullen van verg. (9) in (10) levert 

I~ ~ - - _!__ ( Ó \1 \ c 11) 
l ~ T ~ - k~ V ~ J s 

op de smeltlijn is in het minimum 1 d P ) - 0 lcff -

verondersteld mag worden dat (~\ ~ (df\= 0 , bij deze lage 
~T ~ dT) 

temperaturen. 

Dus volgt dat l~)s = 0 , het max;:

1
um in het molair volume 

Voor V kan het malair.volume van de vaste of de vloeibare fase 

genomen worden. 

De ideale procedure zou dus zijn om de He-3 druk en de Ee-3 tempera

tuur zodanig in te stellen dat P< P . en de T< T . is.Chet punt X 
m~n m~n 

in fig. 9). Dan verkeert het He-3 in de vloeibare fase tot het bij 

verder comprimeren de smeltl~n bereikt ( punt Y ).Dan kan het com-
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p""•" -----

P.~, ----

vloeibaar 

------ -·---
pi. -- - - - - - - - - -~ x 

fig.9 

primeren langs de smeltlijn beginnen. Op deze manier zou de He-4 

druk optimaal gebruikt worden bij het verhogen van de He-3 druk 

van P . tot de smeltlijn. Het molaire volume van het vloeibare He-3 mJ.n 
bij P . is ook in fig. 3 te zien • Tabel I geeft enkele volume-mJ.n 
veranderingen, als we er vanuit gaan dat we starten met de com-

pressie bij 24 mK en bij een zodanige druk dat al het He-3 in de 

vloeibare fase verkeert. 'Het eindpunt van de compressie moet dan 

op de smeltlijn liggen. 

TABLEI 

Percent Decrea$e in Cell Volume for Cornpression Starting from 
all Liquid in the Cell at 24 m•K• 

P; T1 .m•K Final phase Volume decrease, ~·~ 

Melt 1.5 All solid 5.4 
Min 1.5 All solid 7.5 
Mclt 3.0 20"., solid 1.4 
Min 3.0 20"., solid 3.6 
Mclt 24.0 All solid 5.0 
Min 24.0 All solid 7.0 

''Th.: initia! prcssure P; is indicatcd by "Mclt," the melting 
prcssurc at :!4 m•K. or "Min ... the pressure of the minimum in 
thc mdting curve. The othcr two variables are thc final tempera
ture Tr and thc final phase of thc He·'. 
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B - Enkele theoretische beschouwingen 

Het feit dat aanzienlUke volumeveranderingen optreden betekent 

dat er mechanische arbeid verricht wordt op het He-3. Dit leidt 

tot de volgende formules 

en 

(12) 

W = de arbeid verricht op het He-3 

n = aantal mol He-3 dat overgaat van de vloeibare naar de 

vaste fase 

P = smeltdruk 

vl= molair volume van vloeibaar 

V = 
" 11 11 vast He-3 s 

Q -:.. V\ Tcs~-s'") 

He-3 op de smeltlijn 

van He-3 

(13) 

Q = warmte geabsorbeerd door conversie van n mol He-3 

T = temperatuur waarbij conversie plaats vindt 

s s = molaire entropieen op de smeltlijn 
s' 1 

Q kan gebruikt worden om het He-3 af te koelen en/of voor het ab

sorberen van warmte t.g.v. wrijving of andere warmtebronnen (warm

tele::ken, andere af te koelen materialen). Jan is 

= (14) 
w 

cl~ 
~ = helling van de smeltlijn 

dP 
De waarden van P en ëiT zijn door Whea tley bepaald ( li t. 6). 

Deze numerieke waarde heeft een nauwkeurigheid van 5% tussen 5 en 

25 mK. B3j lagere temperaturen neemt ~ sneller af dan de tempera

tuur T. Bij 8,5 mK kan 1% wrjjvingswarmte al het gehele nuttige 

koelvermogen verbruiken. 
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Om nuttig gebruik te maken van de 25 atm He-4 druk, moeten de 

elastische eigenschappen van de cel zodanig zijn dat ze een 596 

volumeverandering kunnen opvangen ( zie Tabel I ). 

De He-3 ruimte moet .minstens een druk van 34 atm kunnen hebben 

(34 atm is de maximale He-3 druk waarmee we kunnen werken). 

Daarom definieren we een veerconstante V door 

~ = ~ l?l- P4) 
à Vc. 

(15) 

p3 = He-3 druk 

p4 = He-4 druk 

V = volume van de He-3 cel c 

hieruit volgt dat 

~\- ?4 = a lVc.- Vo) (16) 

v0 = constant volume in het geval dat P
3 

= P4 

Als nu P
3

)) P . is, is het aantal mol He-3 (n) in de cel conml.n 
stant. Dus V = n v, waarin v het.molair volume van He-3 is. c 
Dan verkrijgen we de volgende formule 

x = de fractie vast He-3 

v = molair volume van vast He-3 
s 

V = 1 11 " " vloeibaar He-3 

Uit vergelijking ( 16 ) en ( 17 ) volgt nu dat 

(18) 

Bij een begintemperatuur (x = 0) beneden 40 mK is het mogelijk om 

temperaturen lager dan 2 mK te verkrijgen. 

In dit 3emperatuurgebied blijkt v
1

- vs constant te zijn namelijk 

1,27 cm/ 
1 

• Ook v
1 

is grotendeels onafhankelijk van de tempera-
me ·~ 3 

tuur en varieert van 26,05 cm~/_ 
1 

bij 29 atm tot 25,37 cm/ 
1 n,o mo 

bij 34 atm, de smeltdruk bij 2 mK. 
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Als we dus starten met P4 F 0, P
3 

= 29 atm, x = 0 en eindigen b~ 

P4 = P~ , P
3 

= 34 atm en x = 1 dan ontstaan de volgende twwe ver

gelijkingen 

(19) 

en 

(20). 

elimineer nu v
0 

dan krijgen we 

(21) 

Daar P~ ~ 25 atm is n ~ 10 atm mol/cm3 • 

Als ny kleiner wordt, dan verliezen we controle over het volume 

omdat veel minder van de maximale He-4 drukverandering gebruikt 

wordt. 

Als ny groter is dan 10 atm mol/ 3 , dan is het niet mogel~k om cm 
alles te comprimeren tot vaste stof. Toch kan men met een x = 0,2 

temperaturen beneden 2 mK verkrijgen. 
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C: - l~:nkele voorbef'lden 

liet kwantitatief demonstreren van het Pomerunchukcffect als koel

methode is pas de laatste 5 jaar goed op gang gekomen. Hieronder 

volgen enkelen die in de afgelopen paar jaar een redelUk gunctig 

behaald hebben. 

Wheatley - Johnson 

Voorkoeling van het He-3 tot ongeveer 20 mK gebeurde met een con-· 

tinue mengkoeler. We zien in figuur 10 dat de compressiecel is in 

gebouwd in de mengkamer van de mengkoeler.Voor de constructie van 

de mengkamer-compressiecel is veel gebruikt gemaakt van epibond 

100 A. 

SPRINGS 
<CuNI) 

CONCENTRATEil 
CONNECTI ON TO 
DILUTION 
REFRIGERATOR 

MANGANIN WIRE 
CAPACITOR 
LEADS 

SCREW CONNLCIIO~ TO 
FIFTH HEAT EXCHANGER 

DILUTE CONNECTION TO 
ILUTION REFRIGERATOR 

E3 I NLET 

0 1 2 CM 
l I I 

SC ALE 

Fig .10. Mixing chamber and compression cel! showing the He3 volume inside the 
flattened Cu--Ni tube and the epoxy appendix contaming the CMN thermometer 
and the beryllium-copper pressure-sensing capacitor. 
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Temperatuurmetingen werden verricht met een CHN thermometer 

(0,485 g), drukmetingen met een drukgevoelige beryllium-koper 

condensator (fig. 11) 

CLOTH FILTER 
!OOA RING 

-NYLON RING 
- -MYLAR RING 

---NYLON 

fig.ll 

0 1.0 2.0 01 
SCALE L _ ____L_ __ j____~---' 

De mengkamer-compressiecel is bevestigd aan de laatste warmte

wisselaar d.m.v. een schroefsysteem. 

De tijd nodig voor het afkoelen van de cel van 20 mK tot ongeveer 

2 mK is vrij lang (fig. 12), omdat de Kapitzaweerstand tussen het 

He en de Cu-Ni wanden erg groot is. De Cu-Ni toevoerbuizen van 

het He-3 en het He-4 worden voorgekoeld door het 1K-bad. 

"" ' • 3Qe 
E ' 

... .:_ 

ó 50 

I' 

""' ', A 
" 

~------ I A .1 ----· 0!-~_j 
25o - 3öo - 35o 

24 HOURS 
iÖO 150 200 

t - 10 3 sec 

Fig .12 Cooling of the He·' in our C•>mpre~sion cd! ~y th~ ~ontinuous 
dilution refrigerator. The magn.:t1.: t.:mpcrature T md1cated by the 
CMN is sh<>Wn as a function ,,f time (arbitrary zero). The two dts
ec>ntinuities indicated by .4 o..:c·urrcd whcn thc He• pressure ":as 
incn:ascd slightly and thus the li<juid 11.:·' wascoolcd duc to its negallve 
cxpansic>n c<>cllkicnt. 



Sites et al 

De compressiecel bestaat uit een systeem van drie kamers, die 

gevormd worden door een paar concentrische bul~en. Het ile-3 

zit in de binnenste kamer en het He-4 in de twee buitenste ku-

mers. 

fig.l3 

In de beginfase hebben ze alle drie de smeltdruk van hun inhoud. 

De compressiecel wordt voorgekoeld door een continue mengkoeler 

tot ongeveer 25 mK. 

Het comprimeren gaat als volgt: He-4 komt uit de middelste kamer 

in de buitenste en veroorzaakt daar een drukverhoging waardoor 

de 'Top Plate' (zie fig. 13) naar beneden gaat en het He-3 in de 

binnenste kamer comprimeert. 

De t~d die nodig was voordat al het He-3 zich in de vaste fase 

bevond bedroeg 1 tot 5 uur, ook hier is het He-3 geisoleerd van 

de mengkamer door de hoge Kapitzaweerstand tussen het He en de 

metalen.wanden. De temperaturen werden gemeten met behulp van 

NHR susceptibiliteitsmetingen aan cu63. 
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HOOFDSTUK IV 

Hoge-druk systemen 

Uit hoofdstuk lil blljkt dat het druk systeem een belangrijk onder

deel is bij deze koelmethode. Het is uiteraard niet moeilijk om een 

druk van 35 atm te creëren, het is echter niet eenvoudig·om bij 

deze lage temperaturen drukken te creëren waarvan men heel nauw

keurig de waarde kent. 

In de literatuur wordt niet veel aandacht besteed aan het druk

systeem, alleen Johnson-Wheatley (lit. 7) zijn uitgebreid ingegaan 

op hun druk systemen, welke hier dan ook in het kort beschreven 

wordt. 

He-4 druksysteem 

De belangrijkste componenten van dit systeem zjjn: 

- hoge-druk He-4 cylinder waarin zich zuiver (reactor grade) He-4 

bevindt 

HU SE BOURDON 
GAUGE 
0-500 PS! 

1-~-®- ATr10SPHERE 
VACUUM 

'i?---li-+-::+-""*"'T" PUMP 

(...______.__. 
HIGH PRESSURE 
REACTOR GRADE HE4 

' THERMOCOUPLE 
GAUGE 

10 
VACUUI1 PUMP 

9 

CRYOSTAT 

X - VALVE 
00 - NEEDLE VALVE 

CELL 

Fig .14 Schematic diagram of our high pressure He4 system. The valves, 
# 15-IIAF2 obtained from High Pressure Equipment Co .. are for 3.18 mm 
o.d. x 1.52 mm i.d. stainlcss steel tubing. and are rated to 15.000 psi. The two 
needie valves. # MV92Tl-l PP. are microcalibrated Circle Seal valves with an 
operating range from 0 to 3000 psi. The thermocouple gauge is ~n ~RC type 
0521. The two gas purilication traps were made by us and contam Lmde type 
13X molecular sieve that comes in 1.59-mm diameter cylindrical pellets about 
3 mm long. Type 13X was selected for its abilit y to adsorb air molecules at 
liquid nitrogen temperature. The trap next to the ballast volume has a volume 
ofSO cm3 lilled with 13X pellets. and the trapjust before thecell hasa volume of 
5 cm3 lilled with crushed 13X pellets (such that the largest pieces are a bout 
one-half the original size and the smallest would nol pass through an NBS 40 
sieve). Between valves.7 and 8 there is a bout 9 meters of 2.11 mm o.d. x 0.79 
mm i.d. copper refrigeration tubing. In the cryostat, 0.8 mm o.d. x 0.076 mm 
wall Cu-Ni tubing goes through the He4 bath down to the He4 evaporator. 
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- een 2,3 liter ballast volume, bestaande uit een standaard He-4 

cylinder 

- een 0 - 500 psi (0 - 34 atm) Heise-bourdon drukmeter met een 

nauwkeurigheid van 0,5 psi. 

De belangrijkste handelingen die verricht moeten worden zijn; 

- het frequent doorspoelen via de koelvallen met zuiver He-4 gas 

van de (pomp)leidingen 

- het vullen met vloeibaar He-4 als de He-4 cel gekoeld is tot 

4,2 K 

- het koppelen van het ballastvolume ter stabilisering van de 

He-3 druk na de compressie 

He-3 druksysteem 

Het He-3 druksysteem wordt schematisch getoond in figuur 15. 

PADDLE 

DEAD WEJGHT 
TESTER 

0-800MM HG 

THERMOCOUPLE GAUGE 
GAS HANDLIII& ~~F-~---- VACUUM PUMP AND 
SYSTEM NITROGEN GAS 

~ MERCURY 

~OIL 

X VALVE 

11 

CELL 

CRYOSTAT 

Fig .15 . Schematic diagram of our high-pressure He3 system. We made the toepler pump (the upper 
vessel has a calculated volume of about 1480 cm3

) and dead weight tester support from 12.7-cm 
diameter 304 stainless steel. The oil pump is a Century-Fox 10.000 psi hydraulic pump, # CFPI-60. 
The Helicoid gauge is from American Chain and Cable Co. The deadweight tester and weights are 
from Mansfield and Green.= 10~5525. The IOOOpsi rupture disk is a monel disk mounted in a special 
fitting from High Pressure Equipment Co. The mercury check valve, made by us, forms a tefton
stainlcss steel seal if the mercury accidentally rises that high. The paddie wheel, fan, and level 
detector are mentioned in the text. ThdHlOO-mm Hg gauge. used when flushing the celland when 
condcnsing He3 into the cel!. is from Wallace and Tiernan. # FA-160240. The thermocouple gauge 
is an NRC type 0521. Valves I to 4. # 10-11 AF6 for 9.52-mm o.d. x 6.35-mm i.d. stainless steel 
tubing. and valves 5 to 13 and 15. # 15-IIAF2 for 3.18-mm o.d. x 1.52-mm i.d. stainless steel 
tubing. were obtained from High Pressure Equipment Co. Valve 14 is a high-vacuum bellows-sealed 
Veeco valve, # FR50S. The trap is identical to the 5-cm3 trap described for the He4 system (see Fig. 
8). Between valves 8 and 9 there is a bout 9 meters of 2.11 mm o.d. x 0.79-mm i.d. copper refrigera
tion tubing.ln the cryostat. 0.8-mm o.d. x 0.076 mm wall Cu-Ni tubing goes through the liquid He4 

bath down to the He4 evaporator. 
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De belangrUksta onderdelen hiervan zijn: 

- het oliepomp-systeem 

- de 'dead weight tester' (drukbalans) 

- de r.v.s. toepler pomp 

- de nivo-detektor 

Het eigenlijk druksysteem bestaat uit drie subsystemen namelijk 

het olie, kwik en het He-3 systeem, dit dient om grote druk ver

anderingen te creëren. Kleine drukveranderingen kunnen gecreërd 

worden met de drukbalans. 

De belangrijkste handelingen hier zijn: 

- het schoon spoelen van het systeem met zuiver He-3 gas 

- het vullen van de He-3 cel met vloeibaar He-3 bij 1 K 

- de calibratie van de drukgevoelige condensator bij 1 K 

- bij vorming van vast He-3 er voor zorgen dat er een (over)druk 

van ongeveer 32 atm heerst in de cel om het smelten van het 

He-3 te voorkomen 
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Hoofdstuk I 

Inleidins 

Na het literatuuronderzoek in deel I werden inleidende experimen

ten verricht in het kader van het Pomeranchukkoelerproject. 

Er is een begin gemaakt met de constructie van een drukcel. De druk

cel is gekozen omdat de constructie vrij onafhankelijk is van de meng-

.koeler, die als voorkoelapparaat gebruikt wordt. 

In hoofdstuk II zijn de verschillende onderdelen toegelicht. 

Hoofdstuk III geeft de resultaten weer van het inleidend onderzoek 

die zich voornamelijk zullen beperken tot de resultaten behorende 

bij de drukmeting daar de andere onderdelen pas in een volledige op

stelling uitgetest kunnen worden. 

De vermelde schakeling is er een uit een reeks van vier welke het 

minst temperatuurafhankelijk en het meest lineair is. De drukconden

sator zelf is verscheidene malen uitgetest, als bleek dat het test

apparaat niet voldeed (doordat het lijmoppervlak scheurde of losliet) 

werd er een nieuwe condensator gemaakt. Het afdraaien, polijsten en 

temperen vergde door de lange wachttijden in de werkplaats enkele we

ken. 

Tenslotte vermeldt de appendix de constructie van een flowmeter, wel

ke in het kader van het mengkoelerexperiment is ontworpen. 
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Hoofstuk II 

De Drukcel 

A - De constructie van de cel 

Bij de constructie van de cel hebben we ons laten leiden door de 

gedachte om een constructief eenvoudige cel te vervaardigen, die 

toch alle voordelen van de in de literatuur vermelde constructies 

bezit. Het volgend ontwerp is daarvan het gevolg: 

M= mengkamer 

R= speerweerstand 

S= beveiligingastaafje 

B= balg 

C= condensator 

T= thermometer 

fig. 1 

De He-3 ruimte bestaat uit een potje van Cu waarin een balg ge

plaatst is, ,de He-4 ruimte. 

Dit geheel wordt omgeven door de mengkamer. Aan de He-3 ruimte 

is het epibond-aanhangsel bevestigd, waarmee de temperatuur en de 

druk van het He-3 gemeten kan worden. 

Het voordeel van Cu t.o.v. r.v.s. als scheidingswand tussen meng

kamer en He-3 ruimte is dat het voorkoelen van het He-3 door de 
4 

mengkamer snel verloopt ( Àcu factor 10 groter dan À bi,S r.v.s. 
25 mK ) , terwijl het Cu toch een vrij redeljjke Kapi tzaweerstand be-

zit om het He-3 bij zeer lage temperaturen goed te isoleren (bij 
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10 mK evenredig met T-3 ). 

In de balg (r.v.n. type 1~9.210, Hydra ) bevi.ndt zich een nt;t<Jfje 

dat eventueel voorkomt dat de balg wordt platgedrukt bij een te 

hoge druk in de He-3 ruimte. 

Het is bekend dat bij vorming van vast He-3, de kristallen zich af

zetten op oneffenheden of warme plaatsen. Een warme plaats bij on

ze constructie is het epibond-aanhangsel. Oneffenheden zijn bijvoor

beeld de golven van de balg. Als wij dan de balg als He-3 ruimte 

zouden gebruiken, bestaat de mogelijkheid van kristalafzetting aan 

de binnenzijde van de golven van de balg. Bij het samendrukken kan 

dan een vorm van wrijving ontstaan als de kristallen samengeperst 

worden. Het is daarom gunstig om de balg als He-4 ruimte te ge

bruiken. 

De procedure gaat dan als volgt: de He-3 en He-4 ruimtes bevinden 

zich op atmosferische druk. De He-3 druk wordt verhoogt tot 10 atm 

de balg wordt dan ingedrukt, het staafje dient ter beveiliging. 

Dan verhogen we de He-4 druk, de balg gaat dan langzaam uitrekken 

(heel weinig, maar voldoende voor kristalvorming). 

B - Drukmetingen 

Het meten van drukken bij deze lage temperaturen is niet eenvoudig. 

Externe manometers zijn niet bruikbaar door plugvorming in de lei

dingen (zie deel I, hfd. III ). 

Nu is er een methode ontwikkeld om drukken te meten bij zeer lage 

temperaturen m.b.v. een condensator(lit. 9,10). 

Het principe 

De condensator is gemaakt van Beryllium-koper en bestaat uit twee 

plaatjes. Deze zijn gescheiden door een ringvormig laagje van een 

medium. Een der plaatjes (zeer dun) deformeert onder druk, daar

door verandert de afstand tussen de plaatjes zodat ook de capaci

teit verandert. Deze capaciteitsverandering is een maat voor de 

druk. 

De constructie 

De condensator is gemaakt vqn twee Beryllium-koper plaatjes (dia

meter 8 mm, dikte 0,25 mm en 2 mm, 60 min. getemperd bij 400°C). 

Het plaatje waar de druk op komt te staan is volgens een speciale 

constructie gemaakt (lit. 5,6), de uiteinden bezitten namel~k een 



N = nylonschroef 

C = coaxkabel 

-27-

G 

~ epibond lOOA 

UED epibond 121 

.. mylarfolie (5~ dik) 

fig. 2 

spitse lijmpunt. Dit is gedaan om het lijmoppervlak te vergroten 

en de flexibiliteit te handhaven. 

Het andere plaatje (buitendiameter 8mm, dikte 2mm) heeft een lan

ge soldeerpunt. Beide plaatjes zijn met epibond 121 bevestigd aan 

het epibond-aanhangsel. Het mylar ringetje heeft een buitendiame

ter van 6mm. De oppervlakten van beide plaatjes zijn gepolijst. 

Tenslotte houden vier nylon schroeven de condensator bij elkaar, 

nylon is gebruikt om eventuele effecten te voorkomen. 

Het meetsysteem 

De gewenste nauwkeurigheid is gebonden door de doelstellingen van 

dit Pomeranchukproject (deel III, hfd. III). Daarom is gezocht 

naar een systeem om binnen een bepaalde onnauwkeurigheid, zeg 0,1 

atm, de druk te bepalen. Hierdoor wordt de aanschaf vermeden van 

de in de literatuur zoveel gebruikte 1620 A capaciteitsmeetbrug 

van General Radio (Kfl.30,-) die drukken tot in 0,001 atm weer

geeft.Dit alternatief systeem bestond uit het meten van de capa

citeitsverandering m.b.v. e~n oscillatiekring, waarvan het scha

kelschema te zien is in figuur 3. 
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r.c..: Sr'fl 

F : 21JJ811 

R1 : Bk 3.. 
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fig. 3 

C - Thermometrie 

Het meten van de temperatuur gebeurt m.b.v. een CMN thermometer 

waarvan de werking berust op het veranderen van de magnetische 

susceptibiliteit JL t.g.v. temperatuurveranderingen. 

Daar CNN een paramagnetisch zout is voldoet het aan de wet van 

Curie b~ deze lage temperaturen: 

):: = c 
T* 

met T* = magnetische temperatuur 

C = curieconstante 

Nu wordt met behulp van een systeem van twee spoelen de ~~ ge

meten. 

Er is al zoveel gepubliceerd en beschreven in diverse afstudeer

en stageverslagen over dit onderwerp, dat w~ ons zullen beperken 

totde constructie van de th~~mometer, die in principe overeen

komt met die van P.Jacobs (lit. 3). 

De thermometer bestaat uit twee epibond cylinders, op de binnen-
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fig. 4 

cylinder zitten twee tegengesteldgewikkelde spoelen, binnenin 

bevindt zich het CMN poeder, aangestampt en bedekt met een katoe

nen doekje. Over dit geheel wordt een cylinder geschoven waarop 

een grote spoel is gewikkeld, de primaire spoel. 
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Hoofdstuk III 

Resultaten en conclusies 

Tijdens het schrijven van dit verslag verkeerde de drukcel nog in 

een toestand van ongeordende onderdelen, zodat het nog niet mo

gelijk is om resultaten weer te geven. Deze zullen later gerap

porteerd worden. 

De CMN thermometer is vrijwel een standaard thermometer voor de on

derwerpgroep Kryogene Technieken; zie hiervoor o.a. het afstu

deerverslag van P.Jacobs (jan. 1973). 
Wel zullen we wat dieper ingaan op onze resultaten verkregen uit 

calibratiemetingen met de drukgevoelige condensator. 

De oscillatiekring is lineair en voldoet aan iC= RC', waarin 

R = 1M* en C'= C + Cb (C = capaciteit van de drukgevoelige con-x x 
densator, Cb= capaciteit van de bedrading). 

De oscillatiefrequentie van de kring bij een onbelaste condensator 

(P= 0 atm) bedraagt ongeveer 4 Khz, bij een belasting van 40 atm 

ongeveer 3,4 Khz, d.w.z. dat een gradient van 40 atm overeenkomt 

met een verschil van 600 hz. Gelukkig is in het gebied waarin wij 

geïnteresseerd zijn van 20-40 atm het verschil 500 hz. Dit is te 

verklaren uit het feit dat de capaciteit niet evenredig veran

dert met de druk. 

zijn calibratiemetingen gedaan bij stikstoftemperatuur (76 K) 

daar dit meettechnisch het eenvoudigst is. De resultaten zijn te 

zien in figuur 5. 
Wij zien dat tussen 20 en 40 atm een hysterese optreedt, dit kan 

te wijten zijn aan de referentie manometer (econosto) die volgens 

specificaties tot een 1% onnauwkeurigheid van de schaalaflezing 

kan komen of aan het epibond, waarin bij grote belastingen 

kleine scheurtjes optreden. Deze hysterese is reproduceerbaar 

zodat drukken van 0-40 atm en terug tot op 0,2 atm nauwkeurig 

bepaald kunnen worden. EcL~er voor het gebruik aan de drukcel 

waarbij men niet de lus volgt maar in een bepaald gebied ronà 30 

atm meet, zien wij maximale onnau~keurigheden van 2 atm! 
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Nog een nadeel van deze drukmeting is dat elke meting afhanke-

lijk is van de instelling van de oscillatiekring, d.w.z. dat als 

men een serie metingen wil gaan doen er eerst een calibratie voor

af moet gaan. 

De onnauwkeurigheid kan vergroot worden als de oscillatiekring 

'niet goed thermisch geïsoleerd is. Het I.C. en de transistoren 

zijn namelijk temperatuurafhankelijk, zodat temperatuursveranderin

gen hun werkpunten kunnen doen verschuiven. 

Tenslotte kunnen we stellen dat de drukmeter (condensator) con

structief redelijk is ook ten aanzien van de bevestiging aan het 

epibond-aanhangsel. De oscillatiekring is in deze vorm minder ge• 

schikt. Het geeft vrij redelijk de orde van grootte van de druk 

weer, maar is voor preciese metingen niet te gebruiken. 
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APPENDIX 

Constructie van een Flowmeter -----------------------------

In het kader van het mengkoeler-project is een Flowmeter gecon

strueerd, welke zeer eenvoudig en gemakkelijk handelbaar is. 

De stroming is namelijk een belangrijke parameter in een meng

koeler experiment, waardoor de behoefte onstand om ordes van 

grootte ervan te weten. 

Deze Flowmeter is geschikt om stromingen tot 50 cc./min. weer te 

geven. 

Hoewel er inmiddels ook een Flowmeter ( type Rastinga ) is aange

schaft, kan dit apparaat toch gebruikt worden voor talrijke expe

rimenten. 

b) Theorie 

Hetprincipe van de Flowmeter is gebaseerd op de verstoring van de 

temperatuur verdeling van een verwarmde buis,waardoor een ideaal 

gas stroomt. 

De Flowmeter bestaat uit 2 concentrische buizen waarvan de buiten-

buis op constante temperatuur T gehouden wordt. De binnenbuis 
0 

daarentegenwordtverwarmde Nu zal een ideaal gas dat zich op tem-

peratuur T bevindt en door de verwarmde buis stroomt, een versto-
a 

ring teweeg brengen in de temperatuurverdeling van de buis. 

Deze verstoring in temperatuur is afhankelijk van delengte van de 

buis. Als we nu op verschillende plaatsen de temperatuur meten, 

dan kan dit leiden tot een eenvoudige uitdrukking tussen tempe

ratuurverschillen en de n. 
Beschouw het vereenvoudigd model in Fig. 1. 
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:c= .l L 

. ~~~~~~~----~ 
-"-..... ..,. ==*~====~~t:::~=:==='::::i.---L ""· ""-- - -T ..,.,. "'2. 

~~~-------- -1 
I 

fig. 1 

• Het warmtetransport per eenheid van lengte q (x) in de ruimte tus-

sen de buizen, welke gevuld is met lucht, is evenredig met het ver

schil in temperatuur V'?n binnen en buiten buis, nl. 

1cx) c 2.-n 1( [ T(x) - lo J 
In ( l>aJ.:o,) 

waarin ~de warmte geleidinga coefficient is van lucht. 

Als we veronderstellen dat J( niet al te veelafhankelijk is van 

T(x) - T
0 

en dat het axiale warmte transport te verwaarlozen is, . . 
dan· veroorzaakt de Flow n een temperatuur-grad~ent groot 

dT 
- = dx 

met w = warmte dissipatie per eenheid van lengte, 

en cp = druk onafhankelijk s.w. van een ideaal gas. 

Een oplossing hiervan is 

Ttxl = To + 
)(' :x.. [ 1. - e,x p ( - ...L.;.-;--.:;.;:..., 

Y\ c. p 
2.. Tl )( )(' = 
l \1\ l :Pa.J.:D I ) 

als we verondersteld hadden dat T(O) 

De temperatuur wordt nu gemeten op vier punten, 

namelijk x = o, L, 2 L, 3 L. 

) J 

Dan is de verhouding r van de temperatuurverschillen 

r = i(3L)- T(L) : 

T(l.L) - Tlo) 
Gebruik makende van. 2 thermokoppels is het vrij gemakkelijk om 

via poten tiometrische weg de v-te bepalen. 
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c) Constructie 

Voor de constructie van de Flowmeter werd gebruik gemaakt van een 

(2,4 mm o.d.) r.v.s. buis als binnenbuis. 

Aan elk uiteinde van dit buisje ( lengte 10 cm ) werd een koppel

stuk gesoldeerd. 

De elektrische en thermische isolatie bestond uit een rubberlaag 

tussen de koppelstukken en een edwards paddestoel sluiting. 

E = edwards paddestoel 

iii~.~--K R = rubber 

1-f';z z z K = koppelstuk 
.• s soldeerlip /"':·;an = 's N = nylonbouten 

B = r.v.s. buis 
'-R 

fig. 2 

Twee thermokoppels ( Cu - Constantaan - Cu ) werden m.b.v. stycast 

2850 gt. bevestigd op x - o, 2L en op x = L, 3L ( als de lengte 

van het r.v.s. buisje 4L bedraagt ). De buitenbuis is gemaakt van 

Cu 22 mm o.d. 

voeding 

r---------, 
I I 

>---t f I 
I N I L ________ j 

R = 10 slags potmeter 

A = versterker ) 
Keithly 150 AR Microvolt-Ammeter 

N = nulindikator ) 
fig. 3 
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De twee thermokoppels geven ieder een verschillende spanning als 

er een koud gas door de verwarmde buis stroomt. Potmeter R1 
compenseert een van de spanningen totdat beide gelijk zijn. Dit 

wordt m.b.v. de versterker en de nul detektor zo nauwkeurig mo

gelijk ingesteld. De stand van de potmeter is dan een maat voor 

de stroming. 

d) Metingen en Resultaten ----------------------

Bij de calibratie van de Flowmeter werd gebruik gemaakt van de 

volgende opstelling 

He-4 = He-4 standaard cylinder ( druk 50 atm ) 

N = fijnregelaar ( Brooks ) 

H = Haatinga Flow meter 

C = capillair 

Z = zeepbel buis ( kan eventueel gebruikt worden als referen-

tie flowmeter ) 

Daar He-4 ongeveer dezelfde Cp heeft als een mengsel van He-3 en 

He-4 is dit gas gebruikt bij de calibratie. Fijnregelkraan N en 

capillair C zorgen voor een homogene Flow. De Flowmeter van Has

tings was de referentie Flowmetere 

De Keithly 150 AR - Hicrovolt - Ammeter werd ingesteld op 100 11V 

en maximale zero-suppression. 

De stand van de 10 slags potmeter bedroeg 500. 

De resultaten van deze calibratiemetingen worden gegeven in fig. 

4. Hieruit is het lineair verband van vergelijking 4 niet zo dui-
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delijk te zien. 

De oorzaken hiervan zijn 

- het verwaarlozen van de warmtegeleiding door convectie 

- het opwarmen van de buiten buis 

- de temperatuur afhankelijkheid van 

- de zero-drift van de nul-indicator. 

De metingen zijn gedaan bij verschillende stroomsterktes en een 

spanning van ongeveer 1 Volt. 

De metingen bij 4 en 6 A geven redelijk reproduceerbare resul

taten. 

De Flow is te bepalen binnen een onnauwkeurigheid van 1 á 2 

cc/min. ( 1 cc/min.= 0,118. 10-5 mol/sec.) 
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Hoofdstuk I 

Na het theoretisch (deel I) en experimenteel (deel II) onderzoek 

wordt in dit deel overgegaan tot het bepalen van een slotconclu

sie t.a.v. het Pomeranchukkoeler experiment. 

Deze evaluatie van de resultaten van dit experiment, gecorre

leerd met een aantal factoren, moet vaststellen of het project 

gecontinueerd kan worden. 

Een van die factoren is de scala van onderzoekmogelijkheden bij 

deze extreem lage temperaturen. Dit wordt nog eens benadrukt 

door de bespreking van recente resultaten van dit onderzoek bij 

lage temperaturen in hoofdstuk II. 

In hoofdstuk III staan de doelstellingen en de begincondities 

van dit project vermeld. Een aantal andere relevante factoren 

worden onder de loep genomen, zodat uit dit geheel van gegevens 

eenslotconclusiebepaald wordt. 
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Hoofdat uk II 

Resultaten van het onderzoek aan He-3 m.b.v. de Pomeranchuk------------------------------------------------------------
koelmethode 

We hebben gezien in deel I, hoofdstuk II dat het gedrag van de 

smeltlijn beneden 10 mK in de belangstelling staat. In 1960 had

den Primakoff en Eernardes (lit. 6) bepaald dat er bij ongeveer 

80 mK een maximum in de smeltlijn zou optreden. Zij kwamen op de

ze temperatuur na een berekening aan de geschatte entropie van 

vast He-3 bij deze lage temperaturen. 

Experimenten hebben echter aangetoond dat tot 2 mK geen maximum 

aanwezig was. 

Scribner et al (lit. 13) en ook Johnson et al (lit. 8) hebben in 

het begin van de jaren zeventig na zorgvuldige berekeningen aan 

de entropieen van vloeibaar en vast He-3 voorspeld dat onder 1 mK 

een maximum aanwezig moest zijn. 

Zij stelden dat beneden de neèltemperatuur T (ongeveer 1,98 mK) 
n 

de entropie van vast He-3 snel naar nul zal gaan terwijl dat van 

vloeibaar He-3 lineair met T verloopt. Dus zal een maximum in de 

smeltlijn ontstaan (figuur 2) daar beneden 1 mK de entropieen ge

lijk worden (figuur 1). 

T (mK) 
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3 4 5 

T-m"K 

fig. 2 

De entropie van vast He-3 is op de volgende manier bepaald : 

voor •r '.<... Tn met behulp van 

SsjR..::. '~at. 

waarbij J /v.. ~ -I I 4'1 V\'\ K 

-3 
LO 

voorT //Tn is er gebrui: gemaakt van een reeksontwikkeling met 

10 coëfficié.nten (lit. 8). 

De entropie van vloeibaar He-3 is gehaald uit s.w. metingen aan 

vloeibaar He-3, welke naar dit lage temperaturen gebied is geé·x

trapoleerd. 
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Helaas is dit maximum nog nooit experimenteel aangetoond. 

Er bestaat zelfs een vermoeden dat deze ,maximum' theorie helemaal 

niet van toepassing is. Dit is een gevolg van het recente onder

zoek in dit lage temperaturen gebied waarbij veel nieuwe theorie

en het licht zien. Dat wordt in de volgende paragraven verduide

lijkt. 

Met het bereiken van zeer lage temperaturen is ook het aantal 

experimenten in dit temperatuurgebied toegenomen. De meeste ex

perimenten betroffen metingen aan het He-3 sample. 

De eerste belangrijke resultaten waren afkomstig van Osheroff et 

al (lit. 11). Zij hadJen metingen verricht aan de smeltlijn van 

He-3 en vonden twee opzienbarende verschijnselen op de lijn die 

de He-3 druk in de cel weergeeft tijdens het comprimeren. en de 

tijd (fig. 3). 

fig. 3 

Deze verschijnselen zullen we in het vervolg A en B noemen. 

A geeft een plotselinge verandering in de helling van de compres

sielijn bij 2,6 mK. B geeft een plotselinge drukval weer, welke 

daarna weer snel wordt opg2heven. Over verschijnsel A zijn direkt 

na de ontdekking 2 theorieen ~.mtwikkeld, dit in tegenstelling met 

verschijnsel B waar over men geeü enkele theorie heeft opgezet. 
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Horner et al (lit. 7) beweerde dat hier sprake was van een 2e-or

de fase overgang in vast He-3, namelijk een ~-anomalie bij een 

antiferromagnetische overgang. Deze bewering werd gesteund door 

theoretische beschouwingen over de entropie en de s.w. van vast 

He-3. Het bleek dat zowel de entropie als de s.w. van vast He-3 

bij 2,6 mK een discontinuiteit vertoonde. 

Osheroff (lit. 11) zelf was de mening toegedaan dat er een le-er

de fase overgang plaats vond in in vast He-3. 

Daarvoor had hij drie argumenten: Ten eerste, hij veronderstelde 

dat er geen grote veranderingen optraden in het molaire volume 

van vast He-3 in het punt A. Dan moet de discontinuiteit in de 

druk (A) een discontinuiteit veroorzaken op de smeltlijn bij een 

temperatuur van 2,6 mK. Deze plotselinge verandering in de hel

ling van de smeltlijn zal gecorreleerd zijn met een verandering 

in de entropie van vast He-3, daar de entropie van vloeibaar He-3 

te verwaarlozen is bij deze temperatuur. De geschatte verandering 

in entropie is het verschil tussen de entropie voor de overgang 

(-0,6 R) en de entropie na de overgang (.v0,45 R). Dit entropiever

schil kan niet voorkomen bij een 2e-orde fase overgang. 

Ten tweede, de gemeten drukverandering tussen 2,6 mK en 0 mK is te 

groot (nl. 5,22 .10-
2 

atm) om bij een eenvoudige antiferromagne

tische ordening te horen. Deze drukverandering is in feite tweemaal 

groter dan het berekende verschil horende bij een antiferromagne

tische ordening (lit. 8). 
Ten derde, de gemeten waardes van de kernmagnetische susceptibi

liteiten van vast He-3 zijn te groot om aan een antiferromagneti

sche toestand toe te behoren. 

Helaas had noch Osheroff noch Horner het bij het rechte eind, door 

dat Vvedenskii (lit. 14) in 1972 had aangetoond dat het verschijn

sel A geen gevolg was van een ordening in vast He-3 maar een ge

volg was van een ordening in vloeibaar He-3. Hij stelde dat vast 

He-3 een grote thermische relaxatietijd bezat en dus nooit snel 

een evenwicht gevonden kan hebben na de overgang in een andere fase. 

Bij het experiment van Osheroff bedroeg de tijd waarin de overgang 

zich afspeelde ruim 2 sec. De thermische relaxatietijd van vloeibaar 

He-3 bedroeg daarentegen, bij een temperatuur van -3 mK, ongeveer 
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0,3 sec. Dit is berekend met 

r. ::: 
waarin 1 = 2 mm, de gemiddelde afstand van een vloeibaar He-3 

deeltje tot het dichtstbijzijnde vloeibaar-vast 

He-3 scheidingavlak 

c = l0-
1
J/mol,K (molair s.w.) 

Àp= 5.lo-
4
w/cm,K (thermische geleiding) 

V= 25 cm3/mol (molair volume van vloeibaar He-3) 

De relaxatietijd van vloeibaar He-3 is dus bij 2,6 mK een factor 

7 kleiner, waaruit geconcludeerd mag worden dat verschijnsel A 

zich afspeelt in het het vloeibaar gedeelte van het He-3 sample. 

Vvedenskii veronderstelde verder dat het verschijnsel A gecorre

leerd was met een jump in de s.w. van vloeibaar He-3. 

De soortelijke warmte van vloeibaar He-3 is 

C. :::- T Cs - s ) d Xs = -I (~ Jtz. (cl V ) 
s L dl dl d P 

waarin x = fractie vast He-3 
s 

4f = 35 atm/K 
ctr 
dV = 0,13 cm3/mol,atm (volgens Wheatley) 
~p 

Als alle numerieke waardes worden ingevuld bij een temperatuur 

T= 2,6 mK dan is C = 4,3 l0-
2

J/mol,K. Volgens 'wheatley bedraagt 

de s.w. bij 2,6 mK voor vloeibaar He-3 l0-
1
J/mol,K. Dit is een 

verandering met een factor 2,4 de jump in de soortelijke warmte 

van vloeibaar He-3. 

Dit is experimenteel bevestigd door Anufriev et al (lit. 4) die 

in de buurt van TA= 2,6 mK soortelijke warmte metingen aan vloei

baar He-3 hebben gedaan. 

Zij vonden daar inderdaad een sprong in de soortelijke warmte 

(zie figuur 4). 
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fig. 4 

Osheroff et al (lit. 12) hebben m.b.v. NMR metingen aan het He-3 

sample aangetoond dat A en B inderdaad verschijnselen waren die 

toegeschreven moeten worden aan een soort ordening in het vloei

bare gedeelte van het He-3 sample. 

De vorm van de À-anomalie in fig. 4 doet vermoeden dat er net als 

in He-4 een superfluide fase voorkomt. Bij He-4 vindt de Bose-Ein

stein condensatie plaats, hier vindt het BCS-type condensatie 

plaats waarbij een groot aantal deeltjesparen een energetisch 

gunstige toestand opvullen. 

Leggett (lit. 10) en Andersen (lit. 2) hebben theoretische model

len opgesteld voor de superfluide fase beneden TA (2 9 6 mK). 

Ze vonden 2 soorten superfluide fasen namelijk voor: 

TB< T ~ TA , AM-type (Anderson-Morel), dit is een ,gapless' super

fluid (lit. 3) 

BW-type (Balian-Werthamer), dit is een superfluid met 

energiegap (lit. 5) 

Alvesalo et al (lit. 1) hebben de viscositeit van He-3 gemeten be-

neden 3 mK. Het blijkt dat bij TA de viscositeit begint af te nemen 

en bij TB een discontinuiteit optreedt in de viscositeit. Als het 

punt B gepasseerd is,,is de viscositeit een factor 1000 lager dan 

bij TA. Dit heeft hen geleidt tot een eenvoudig twee-fluidamodel. 

In het punt A begint de su1~rfluide fractie te groeien bij het ver

lagen van de temperatuur (AIVL-Lype). Als het punt B bereikt wordt, 

vindt er een condensatie plaats naar een energetisch aantrekkelij

ker toestand ( BV-1-type) waardoor de superfluide dichtheid disconti

nu verandert. Onder punt B verdwijnt het overgebleven normaal He-3 

vrij snel. 
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Hoofdstuk III 

Evaluatie van het Inleidend Pomeranchuk Experiment --------------------------------------------------

De doelstellingen van dit project werden bepaald door een aantal 

begincondities 

1 - De beperkte tijd van 1 jaar voor dit inleidend onderzoek 

2 Dit inleidend onderzoek moest zoveel mogelijk uit eigen 

middelen gefinancierd worden ( met eigen middelen wordt 

bedoeld • het gebruik maken van de faciliteiten. die· de T.H. 

biedt, zoals het laten maken van onderdelen in de werkplaats) 

en niet door het doen van grote uitgaven aan bestellingen. 

3 -Slechts 1 man continu beschikbaar voor dit onderzoek ( de 

afstudeerder ). 

4 - Mengkoeler I was eventueel beschikbaar als voorkoelapparaat 

van de drukkoeler. 

Hieruit zijn de volgende doelstellingen naar voren gekomen 

1 - T.a.v. de Theorie, te komen tot een literatuurstudie over 

dit onderwerp. 

2 - T.a.v. het experimenteel onderzoek. 

a) de constructie.van een drukcel (als de tijd het toeliet 

eventueel kleine experimenten ) 

b) constructie van een drukmeter 

c) constructie van een C}ffi thermometer 

3 - Op het eind van het jaar een evaluatie periode in acht nemen 

waarin de resultaten van dit inleidend onderzoek gekoppeld 

worden aan een c.onclusie-voorstel. 



B - Bijkomende Factoren -----------------------

Alvorens te komen tot een slot conclusie, wordt er nog ingegaan 

op een paar belangrijke aspecten van dit eventueel uit te voeren 

project. 

a) de Planning 

Een zo omvangrijk project als het Pomeranchuk experiment vereist 

een planning op lange termijn. 

Met een periode van 2 à 3 jaar ( vergelijk mengkoeler experiment ) 

mag zeker rekening gehouden worden. 

Dan is het de vraag of het eigenlijk wel zin heeft om eraan te be

ginnen .. In 2 à 3 jaar zijn de wereldmachten ( v.s., u.-s.s.R., Fin

land) zo ver gevorderd in hun onderzoek dat wij dan zeker jaren 

achterlopen. Ook is het de vraag of deze koelmethode dan niet ver

ouderd is. 

Het is veel raadzamer om kleine projecten uit te werken die vrij 

nieuw zijn, dan te beginnen aan een project waar wij al een ach

terstand van 5 jaar op hebben en die gezien onze kleine onderwerp

groep zeker groter zal worden. Mijn inziens vereist zo'n omvang

rijk project personeelsuitbreiding ( WM of promovendus, en tech

nici ), daar dit project een team nodig heeft welke zich er con

tinu mee bezig houdt. 

b) het Onderwijs. 

We hebben onder punt a) al gesteld dat er zeker wat gedaan moet 

worden aan de onderbezetting ( zowel wetenschappelijk als tech

nisch ) van de onderwerpgroep K.T., 

Het is belangrijk dat de WM's die niet verbonden zijn aan het 

project door kunnen gaan met het optimaal begeleiden van sta

gairs en afstudeerders. Het zou namelijk niet raadzaam zijn om 

de W.M. belast met het Pomeranchuk project zijn aandacht te la

ten divergeren door het bij andere onderwerpen begeleiden van sta

gairs, die meestal voor korte periodes blijven en proberen op een 
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zo productief mogelijke manier hun tijd door te brengen. 

Uit onderwijskundig oogpunt is het ook niet aan te bevelen om 

een hele groep ( in dit geval de onderwerp groep K.T. ) aan 

een project te laten werkeno 

c) Het Beleid van de onderwerpgroep K.T. 

Het heleidaprogramma van de onderwerpgroep K.T. laat met de hui

dige bezetting geen groot project toe. 

Het technisch personeel is met de lopende zaken al volledig in

geschakeld., 

Het wetenschappelijk personeel heeft een aantal kleine projecten 

op het oog die veelbelovend zijn., 

Deze kleine projecten zijn ook uit didactisch oogpunt veel rele

vanter dan een groots opgezet project. 

Het zou trouwens nu niet mogelijk zijn om van de ene op de andere 

dag over te stappen op dit project, daar met de mengkoeler ook nog 

andere, niet afgesloten experimenten aan de gang zijn. 

C - Slot-Conclusie 

Na de beschouwingen in de vorige paragraaf over enkele aspecten 

van dit eventueel uit te voeren project, volgt nu een conclusie. 

Deze conclusie heeft de vorm van een voorstel, die een bepaalde 

richting wil aangeven en die zeker niet bepalend mag zijn voor het 

beleid van de onderwerpgroep K..To in de komende jaren. 

Gezien het theoretisch en experimenteel onderzoek is het raadzaam 

om nu niet aan te vangen met het project. 

Het theoretisch onderzoek is verre van voltooid, het experimen

teel onderzoek in dit ene jaar is als gevolg van omstandigheden 

niet zover gekomen als gepland was. 

Verder is het pas belangrijk om dit experiment te gaan uitvoe

ren als men iets vindt wat relevant genoeg is om te onderzoeken 

en waar men zeker van weet dat niet elders er reeds intensief aan 

wordt gewerkt. 
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Zoals uit de vorige paragraaf ook gebleken is, laat het beleid 

van de groep mede gelet op de huidige omvang nu zeker geen groot 

project toe. 

We hadden gesteld in de doelstellingen dat eventueel mengkoeler 

I geschikt gemaakt zou kunnen worden voor dit Pomeranchuk-koeler 

experiment. Deze mengkoeler is echter bijzonder geschikt voor het 

doen van allerlei experimenten ( 1 K koeler, dubbele mengkamer ) 

die in die mate relevant zijn dat mengkoeler I nu niet verbouwd 

kan wordan t.b.v. dit Pomeranchuk-experiment. 

Na deze inleidende beschouwingen kunnen we het volgende conclu

deren: 

Het Pomeranchuk-koeler experiment is van een zodanige omvang dat 

het niet aan te bevelen is om nu eraan te beginnen. De mogelijk-
' --heid bestaat om over 2 a 3 jaar met dit project aan te vangen, 

mits het dan nog een vrij relevante koelmethode is. 
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